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 وهولندا بريطانيا في تبدأ األوروبية اإلنتخابات

 

 يوم قيو. جديد أوروبي برلمان النتخاب بأصواتهم وهولندا بريطانيا في لمواطنونا يدلي اليوم صباح منذ

 إغالق بعد الإ النهائية النتائج تعلن ولن. األخرى األوروبية البلدان وبقية ألمانيا في اإلنتخابات تبدأ األحد

 اركونيش أنهم إال األوروبية، اإلنتخابات في المشاركة يريدون البريطانيون يكن ولم. اإلقتراع صناديق

 القادم أكتوبر شهر إلى األوروبي اإلتحاد من بريطانيا خروج لتأجيل نظرا

 
 

 لإلستقالة مستعدة ماي أن يبدو: تايمز صحيفة

 

 إلى إستنادا "تايمز" صحيفة ذكرت كما استقالتها، لتقديم تستعد البريطانية، الوزراء رئيسة ماي، أن يبدو

 من الخروج تجاه السياسي نهجها بسبب أيضا حزبها داخل نتقاداتال أشهر منذ ماي وتتعرض. محيطها

 لتتوص الذي اإلتفاق بتمرير البريطاني العموم مجلس أمام مرات ثالث ماي وفشلت. األوروبي اإلتحاد

 ذلك عتبروي. األوروبية اإلنتخابات في اليوم البريطانيون يشارك ولهذا. األوروبي اإلتحاد من للخروج إليه

   البريطانية الوزراء لرئيسة يمةهز أيضا

 
 

 ترامب األمريكي بالرئيس تتعلق مالية بيانات تقديم بنك دويتشه على ينبغي

 

 لمحكمةا رفضت إذ المالية، بياناته تقديم حول الدائر الخالف في بهزيمة األمريكي، الرئيس ترامب، مني

 والمؤسسة نكب دويتشه لمنع ذلك على بارهإج بعدم األمريكي للرئيس طلبا األمس في نيويورك في اإلقليمية

. إلستئنافا ترامب أمام اآلن ويبقى. األمريكي النواب لمجلس المالية بياناته تقديم من" ون كابيتال" المالية

 لرئاسةا منصب تسلمه قبيل لترامب قدم األخرى للبنوك خالفا ألنه بنك دويتشه على األضواء وتسلط

  ويور مليون ثالثمائة من بأكثر بنك لدويتشه مدان ترامب أن الميةإع مصادر وتفيد. كبيرة قروضا

 

 
 

 القادم أكتوبر إلى الفساد إتهامات بخصوص نتنياهو إستجواب تأجيل

 

 لىإ إليه، الموجهة الفساد إتهامات بخصوص اإلسرائيلي، الوزراء رئيس نتنياهو، إستجواب تأجيل تم

 قترحي نتنياهو محاميي إلى ماندلبليت اإلسرائيلي العام النائب وجهها رسالة وفي. القادم أكتوبر مطلع
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. القادم ليويو شهر من العاشر في مقررا كان أن بعد القادم، أكتوبر من والثالث الثاني في نتنياهو إستجواب

 حزب فاز هذه، بالفساد اإلتهامات ورغم. شهرا عشر إثني لمدة اإلستجواب تأجيل طلب رفض ولكنه

 من البالغ ياهونتن ويسعى. الماضي أبريل شهر في البرلمانية اإلنتخابات في نتنياهو يادةبق الحاكم الليكود

 مع كوميح إئتالف لتشكيل سنوات، عشر منذ الوزراء رئيس لمنصب والمتقلد سنة، وستين تسعا العمر

 بالمطاردة ويصفها إليه الموجهة اإلتهامات جميع وينفي. والدينية اليمينية األحزاب

 
 

 األوسط الشرق إلى أمريكي جندي آالف خمسة إرسال تدرس  األمريكية الدفاع وزارة

 

 كيأمر جندي آالف عشرة أو خمسة إرسال األمريكية الدفاع وزارة تدرس الخليج، منطقة في للتوتر نظرا

 ةاألمريكي القوات إن وقاال. إسميهما عن الكشف رفضا حكوميان، مسؤوالن صرح كما الخليج، منطقة إلى

. الطلب لهذا ستستجيب الدفاع وزارة كانت إذا ما الواضح غير ومن. الخصوص بهذ بطلب تتقدم

  األنباء هذه على التعقيب عن األمريكية الدفاع وزارة وامتنعت

 
 

 إيطاليا في المالجىء من يحرمون الالجئين من اآلالف عشرات – التشرد إلى ألمانيا من: مونيتور

 

 طالياإي إلى أرجعت مثلما أوروبي، بلد إي إلى الماضي العام في الالجئين من األلمانية ألسلطات ترجع لم

 ما هذا. صحية ورعاية وطعام مأوى على الحصول في حق ودون مشردين أنفسهم الالجؤون يجد حيث

 ألفين عامي وفي  .اإليطالية القوانين إلى يعود وهذا. األولى القناة في التلفزيونية" مونيتور" مجلة كشفته

 يف مأوى على الحصول في حقهم الجىء ألف أربعون األقل على فقد عشر وثمانية وألفين عشر عةوسب

 ةاتفاقي بموجب يعودون ممن كثير على وتسري. هذا يومنا إلى مستمرة الممارسات هذه زالت وما. إيطاليا

  ليةاإليطا" حدود بدون أطباء" منظمة مثل أخرى مصادر تؤكده ما وهذا. إيطاليا إلى دبلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


