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  األوروبي الصعيد على ضعيفة التقليدية األحزاب

 

 يونالديمقراط واإلشتراكيون الديمقراطيون المسيحيون األولى للمرة يعد لم األوروبية اإلنتخابات بعد

 ،األكبر الكتلة مازالوا الديمقراطيين المسيحيين أن مع األوروبي، البرلمان في األغلبية يشكلون

 حزبو الليبراليون وأحرز. األوروبي البرلمان في الثانية الكتلة مازالوا الديمقراطيين واإلشتراكيين

 في سينخم حوالي التصويت نسبة وبلغت. المقاعد بعض اليسارية الكتلة وفقدت. ملموسا تقدما الخضر

 األوروبية المفوضية رئيبس سيكون من األوروبي البرلمان تركيبة وستحسم. األوروبي الصعيد على المئة

 بهذا لفوزل الشعبية األحزاب ومرشح األلماني، اإلجتماعي المسيحي للحزب ينتمي فيبرالذي ويسعى. القادم

  المنصب

 
 

 القلنسوة ارتداء من تحذيره عن يدافع كالين

 

 ةقبع القلنسوة، ارتداء من تحذيره عن السامية، معاداة لمكافحة األلمانية الحكومة مفوض كالين، دافع

 في وزمان وقت كل في القلنسوة ارتداء بعدم اليهود ينصح إنه سابقا وقال. اليهود يرتديها التي الرأس

 إلى والدعوة ألمانيا، في العام الرأي توعية ذلك خالل من أراد إنه إعالمي حديث في وقال. ألمانيا

 إن المجلس، رئيس شوستر، وقال. التحذير لهذا تأييده عن المركزي اليهود مجلس وأعرب. التصرف

 سرائيلي،اإل الرئيس ريفلين، أما. الكبيرة األلمانية المدن بعض في للخطر بذلك أنفسهم يعرضون اليهود

  السامية معاداة أمام إستسالما ذلك فاعتبر

 
 

 العراق في داعش تنظيم في أعضاء فرنسيين ثالثة على باإلعدام الحكم

 

 ينفرنسي ثالثة بحق باإلعدم حكما األولى للمرة أصدرت بغداد في محكمة أن عراقي قضائي موظف أعلن

 الحكومة من والمدعومة الكردية السورية الديمقراطية القوات وكانت. اإلرهابي داعش تنظيم في أعضاء

. الماضي يناير شهر في النظامية العراقية للقوات آخرين فرنسيين تسعة مع الثالثة سلمت قد األمريكية

 باإلدالء مخوال ليس آلنه إسمه عن الكشف الموظف ورفض. شهر خالل  بالحكم طعن تقديم ويمكنهم

 برايرف في باريس إلى السابقة زيارته أثناء العراقي، الرئيس برهم، وصرح. األعالم لوسائل بمعلومات

 اإلعدام، ةلعقوب يتعرضون وبهذا. العراقي القانون حسب سيحاكمون عشر اإلثني الفرنسيين بأن الماضي،

 العراق يف بحقيهم الصادر الحكم مع اآلن حتى الفرنسية السلطات تتفاعل ولم. الفرنسي للقانون خالفا
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 القمة لحضور سعودية دعوة تتلقى قطر

 

 وزارة وأعلنت. قمة مؤتمر لحضور دعوة دبلوماسيا تقاطعها التي لقطر السعودية المملكة وجهت

 يف القمة مؤتمر لحضور ثاني آل حمد بن تميم األمير دعا سلمان الملك أن األحد مساء القطرية الخارجية

 اتبطائر الحوثيين الثوار وهجوم المتحدة، العربية اإلمارات شواطىء أمام سفن على اإلعتداء لبحث مكة

 حوالي وقبل. السعودية الدعوة هذه على ردها اآلن حتى قطر تعلن ولم. سعودية نفط خطوط على مسيرة

 سببب قطر مع الدبلوماسية العالقات قطع ومصر والبحرين واإلمارات السعودية المملكة أعلنت سنتين

 ياراتت بتمويل أيضا قظر وتتهم. المفاطعة الدول أعين في شوكة تشكل التي إيران مع الجيدة عالقاتها

 أمريكية جوية وقاعدة األمريكية، القوات قيادة قطر في وتوجد. اإلتهامات هذه قطر وتنفي. متطرفة

 وخمسون إثنان – ب قاذفات فيها ترابط ضخمة

 
 

 اإلناث من أسرع عمال يجدون الذكور الالجؤون

 

 .اإلناث من أسرع عمال يجدون الذكور الالجئين أن العمل مكتب بيانات إلى إستنادا إعالمي مصدر ذكر

 عام عليه كانت مما أعلى أي المئة، في 7,7 الذكور للالجئين عمل مكان على الحصول فرص وبلغت

 تماما التسبة وتختلف. المئة في 8,4 البالغة األلمان نسبة من قريبة النسبة تكون وبهذا. عشر وسبعة ألفين

 فرص وتكون. سنتين قبل عليه كانت عما طفيفة بزيادة أي المئة، في 1,4 تبلغ إذ اإلناث الالجئين مع

 األلمانية اللغة إتقان عدم أو لديهن، أطفال وجود حالة في قليلة اإلناث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


