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 موسكو من السفراء يستدعي األوروبي اإلتحاد: سكريبال قضية

 كرمز موسكو، من مؤقتا السفراء سحب األوروبي اإلتحاد دول وحكومات دول رؤساء يريد

 في لهم تركمش بيان في وورد. سالزبوري مدينة في التسميم عملية بعد بريطانيا مع للتضامن

 مارس مطلع وفي. التسميم عملية عن المسؤولة هي روسيا أن جدا المحتمل من أنه  بروكسل

 اآلن وهما .البريطانية سالزبوري مدينة في وابنته سكريبال المزدوج العميل تسميم تم الحالي

  بذلك القيام فتنفي روسيا أما. حرجة بحالة المستشفى في

 
  

 اإلنقسام على التغلب: زيهوفر خطاب

 إنقسام على للتغلب سياسيا نهجا سيمارس أنه األلماني، الداخلية وزير زيهوفر، أعلن

 يف اإلستقطاب حالة ضد سيعمل إنه قال النواب مجلس أمام الحكومي بيانه وفي. المجتمع

 ءاآلرا تجاه والعنف الكراهية وشعارات القوانين، تجاوز قاطعا رفضا يرفض وهو ألمانيا،

 عندما رةكبي ضجة زيهوفر أثار وجيزة، بفترة الجديد منصبه تسلمه وبعيد. األخرى واألديان

 شكلب يتطرق لم األلماني البرلمان أمام كلمته وفي. ألمانيا من جزءا ليس اإلسالم بأن صرح

  الموضوع هذا إلى محدد

 
  

 الالجئين قضايا حول كوتبوس مؤتمر

 وزوسكايك وقالت. الالجئين اندماج حول المؤتمرات من سلسلة كوتبوس مدينة في اليوم تبدأ

 توفير في تكمن الماسة الحاجة إن صحفي، حديث في اللجوء، شؤون منسقة شورمان، –

 لذلك يةالمال المتطلبات أن واعترفت. اإلندماج تحقيق أجل من لالجئين العمل وفرص التعليم

 وفي. افيةإض مبالغ رصد بدل القوانين، بعض تعديل يكفي كثيرة حاالت وفي. كافية ليست

  والالجئين المواطنين بين مواجهات المدينة شهدت الماضية األشهر
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 داعش ضد العسكرية المهمات يمدد األلماني النواب مجلس

 شداع ضد العسكرية المهمات الكبير، اإلئتالف نواب بموافقة األلماني، النواب مجلس مدد

 المرابطة" تورنادو" اإلستطالع طائرات تواصل ذلك خالل ومن. القادم أكتوبر نهاية حتى

. عشدا ضد الدولية المهمات إطار في والعراق، سوريا في اإلستكشافية طلعاتها األردن، في

 في ةوالمرابط الناتو، لحلف التابعة اإلستكشافية" ؟أواكس طائرات على أيضا ذلك ويسري

 يف ألمانية قوات بها تقوم التي التدريب مهمة أيضا ذلك ويشمل. التركية" كونيا" قاعدة

  العراق

 
  

  سياسية لدوافع الجنايات عدد تراجع

 يةوال في الداخلية وزير شروتر، سيقدمها التي عشر وسبعة ألفين عام إحصاءات تفيد

. يفطف بقدر تراجع ومؤيديهم الالجئين على الهجمات عدد أن اليوم، ظهر قبل  براندنبورغ،

 وأحد ثالثمائة سبقه الذي العام وفي اعتداء، وسبعين مائتين حوالي حدث الماضي العام وفي

 كثرأ ويعود. السابقين العامين في أكبر سياسية لدوافع اإلعتداءات عدد وكان. إعتداء عشر

 قام اءاعتد وستمائة ألف من أكثر منها متطرفة، ويمينية يسارية تيارات إلى إعتداء ألفي من

  يمينيون متطرفون بها

 
 

  األولية الدروس يستخلص فيسبوك

 لمتمثلةا األخيرة البيانات استغالل فضيحة من األولية الدروس" فيسبوك" شركة تستخلص

 إلنتاج،ا قسم رئيس كوكس، أعلنه ما هذا. الشخصية للبيانات المعقد النظربالوضع إعادة في

 كامبرج" شركة قضية وأن أخطائها، من تعلمت قد الشركة أن وأكد. تلفزيوني حديث في

 ألهداف اركمش مليون خمسين بيانات استغلت قد وكانت. للثقة كبيرا فقدانا تشكل" أناليتكا

 دعائية

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


