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15.01.2019 

األوروبي اإلتحاد من بريطانيا خروج على حاسم تصويت  

 توقعالم ومن. األوروبي اإلتحاد من بريطانيا خروج على اليوم مساء البريطاني العموم مجلس يصوت

 بحز داخل وحتى. المطلوبة األغلبية على البريطانية، الوزراء رئيسة ماي، تحصل أال آلنا حتى

 في وبيةاألور المفوضية مع إليه التوصل تم الذي اإلتفاق ضد قوية معارضة توجد نفسه، المحافظين

 تمسي الرفض، حالة وفي. لإلتفاق رفضهم عن المحافظين من نائب مائة حوالي وأعرب. بروكسل

 يجيريم وأعلن. منظم غير خروج على القادم مارس من والعشرين التاسع في أخرى مرة ويتالتص

 العموم مجلس في مشروعها فشل إذا ماي حكومة في الثقة سيطرح أنه العمال، حزب زعيم كوربن،

 البريطاني

 

 

المطعون البلدية رئيس أداموفيتش، بافل على الحداد تعلن دانتسيغ مدينة  

 المطعون البلدية رئيس بذكرى بولندا، في المدن كبريات سادس البولندية، دانتسيغ مدينة في اإلحتفال تم

 في عضوين وتوسك أداموفيتش وكان. األوروبي المجلس  رئيس/ توسك دونالد بحضور أداموفيتش بافل

 البولندي، يسالرئ دودا، وشدد. المدينة كنيسة في مشترك ديني قداس أقيم كما. المحافظ – الليبرالي الحزب

 السبت يوم مساء وفي. به نقبل ال أمر وهذا. شديدة وآالم كارثية نتائج عن تسفر والعنف العداوات أن على

. وفاته إلى أدت سنة، وعشرين سبعا العمر من يبلغ شاب قبل من طعن لعملية أداموفيتش تعرض الماضي

 قد لجانيا وكان. تعذيبه تم حيث نالسج في زجه عن المسؤول هو البلدية رئيس إن قائال الجاني وصرخ

 في ةالثاني للمرة أداموفيتش إنتخاب وتم. المصارف أحد على السطو بسبب سنوات خمس لمدة سجن

للبلدية رئيسا الماضي أكتوبر   
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إردوغان مع يتجاوب ترامب – التصالح والآلن التدمير، البداية في  

. تركيا مع صاديةاإلقت العالقات لتوثيق ثانية رامبت يعود التركي، اإلقتصاد بتدمير تهديدات توجيه بعد

 جبارة طاقات هناك إن يقول إردوغان، التركي الرئيس مع أجراها هاتفية مكالمة بعد اإلثنين، يوم وكتب

 يوم أي سابق،ال اليوم وفي. التركي الرئيس مع ذلك بحث وإنه البلدين، بين اإلقتصادي التعاون لتعزيز

 اطيةالديمقر سوريا قوات هاجمت إذا التركي اإلقتصاد ستدمر المتحدة الواليات بأن ترامب هدد األحد،

 مهاجمة من مجددا التركي نظيره ترامب حذر اإلثنين يوم الهاتفية المكالمة وفي. واشنطن مع المتحالفة

سوريا في األكراد   

 

 

 لىإ طريفهم في وهم مهاجرا أربعين ينقذ السواحل خفر – التركية الشواطىء أمام الجئة طفلة غرق

إيجة بحر في جزر   

 مهاجرا نأربعي إنقاذ من السواحل خفر تمكن بينما إيجة، بحر في وقعت كارثة جراء الجئة طفلة غرقت

 تبلغ التي لةالطف جثمان على العثور تم قريب مكان وفي. إيجة بحر في يونانية جزر إلى طريقهم في وهم

 ألفين امع مارس في األوروبي واإلتحاد تركيا بين المهاجرين قيةإتفا إبرام ومنذ. سنوات أربع العمر من

 على يةاإلتفاق هذه وتنص. اليونانية الجزر إلى تركيا من القادمين المهاجرين عدد تراجع عشر، وستة

 في ورطويلةلشه الالجئين معظم يبقى بينما. تركيا إلى اليونانية الجزر من السوريين الالجئين إرجاع

اليونانية الجزر في بالالجئين ةمكتظ مخيمات   

 

 

أوطانهم إلى طواعية يعودوا الذين المهاجرين عدد تراجع  

 قدرب ألمانيا من أوطانهم إلى طواعية يعودون الذين المهاجرين عدد تراجع الماضية، الثالثة األعوام في

 ألفا عشر ةخمس أن لهيئةا وأعلنت. والالجئين للهجرة اإلتحادية الهيئة قدمته تقرير في جاء ما هذا. كبير

 وسبعة ينألف عام وفي. الماضي العام من نوفمبر حتى يناير من أوطانهم إلى عادوا الجئا وثمانين وتسعة

 أربعة عاد عشر وستة ألفين عام وفي وعشرون، واثنان وخمسمائة ألفا وعشرون تسعة عاد عشر

أوطانهم إلى الجئين وستة ألفا وخمسون   

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio 

and at 6 pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz 

(rbb) 


