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 نتائج اإلنتخابات التشريعية في والية هيسن

 

يدور جدل حول استمرار اإلئتالف الكبير على الصعيد اإلتحادي في ضوء الخسائر الكبيرة 

التي تكبدها الحزبان، المسيحي الديمقراطي واإلشتراكي الديمقراطي في والية هيسن. وقال 

ال يجوز تقييم عمل الحكومة اإلتحادية عند منتصف كونرت، رئيس الشبيبة اإلشتراكية، إنه 

المدة التشريعية، وهذا متأخر جدا، وإن اإلئتالف الكبير في حالة شلل، وهذه مشكلته. وطالب 

رائد صالح رئيس الكتلة البرلمانية في برلين، بإجراء استفتاء جديد بين أعضاء الحزب على 

 . وداخل الحزبين المسيحيين أيضا ارتفعتمستقبل اإلئتالف الكبير على الصعيد اإلتحادي

أصوات تطالب القيادة بتوضيح الموقف حتى موعد إنعقاد المؤتمر في األسبوع القادم. أما قادة 

حزب الخضر فال يتوقعون إجراء إنتخابات تشريعية جديدة، ال سيما أن أعضاء اإلئتالف الكبير 

  الحالي ستمسكون بالسلطة

 
 

  سومطرة  شواطىء جزيرةسفوط طائرة أمام 

 

في صباح هذا اليوم سقطت طائرة إندودنيسية أمام شواطىء جزيرة سومطرة، وعلى متنها 

حوالي مائة وتسعين راكبا. ومن المحتمل أنهم لقوا حتفهم جميعا. وأعلنت السلطات المعنية أن 

الرجوع  قصيرةخلال تقنيا هو سبب سفوط الطائرة وأن قائد الطيارة طلب بعد اإلقالع بفترة 

  إلى مطار جاكارتا. وبعذ ذلك بقليل سقطت الطائرة في البحر
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 آخن: مساعد داعش يرفع دعوى ضد ترحيله

 

أمام المحكمة اإلدارية في مدينة آخن يرفع اليوم كامل إس، مساعد داعش، البالغ من العمر 

ن قد تم ترحيله م إثنتين وأربعين سنة، دعوى ضد ترحيله وكان في شهر أغسطس الماضي

السجن مباشرة إلى بلده تونس. واليوم يرفع دعوى ضد ترحيله بحجة أنه متزوج من ألمانية 

ولديه أطفال منها. ومن خالل إجراءات قضائية سريعة، قررت المحكمة اإلدارية سابقا أن 

حكمة ترحيله كان سليما، وأنه ما زال يشكل خطرا على األمن العام . وهذا ما تنظر فيه الم

  مجددا اليوم. وفي حالة صدور قرار آخر، يحق للتونسي العودة إلى ألمانيا

 
 

  طائرات إسرائيلية مقاتلة تقتل ثالثة فتيان فلسطينيين

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قتلت في األمس ثالثة فتيان 

لرابعة عشرة عند شاطىء غزة المحاصر. فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة وا

وأكد سالح الجو اإلسرائيلي أن الطائرات اإلسرائيلية أطلقت النار على الفتيان الثالثة الذين 

اقتربوا من السياج الحدودي ليضعوا، على ما يبدو، عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي. وتفاقم 

يخ األخيرة ، وتم إطالق عدد من الصوار الموقف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في األيام

على مواقع إسرائيلية، بعد أن قتل الجنود اإلسرائيليون أربعة من المتظاهرين الفلسطينيين في 

مسيرة يوم الجمعة. وكانت إسرائيل قد شنت ثمانين غارة جوية ليلة السبت على مواقع في 

  قطاع غزة

 
 

  ميركل: تشغيل مزيد من الالجئين

 

الت إن وفي حديث تلفزيوني ق¸ لمستشارة األلمانية ميركل بتشغيل مزيد من الالجئينطالبت ا

السلطات اإلتحادية وفي الواليات والمحليات بذلت منذ تدفق الالجئين على ألمانيا جهودا كبيرة. 

وقالت إننا سنستمر في تحسين دورات اإلندماج، وفي تشغيل مزيد من الالجئين من أجل تعزيز 

واإلندماج مع القيم األلمانية. وعلى الالجئين إن يتعلموا اللغة األلمانية التي تفتح أمامهم التعاون 

المستشارة األلمانية اليوم جائزة اإلندماج الوطنية لعام ألفين وثمانية  مجاالت عديدة. وتمنح 

را إيد "إسعشر للمرة الثانية للجمعية الخيرية المركزية اليهودية في ألمانيا، ومنظمة اإلغاثة 

 ةنفسيجيرماني". ويتلقى الالجؤون في عشرة مراكز في برلين وفرانكفورت مساعدات 

 

 
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) 


