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 عمران خان يفوز في اإلنتخابات التشريعية في باكستان

فاز عمران خان، نجم رياضة الكركيت في باكستان، في اإلنتخابات التشريعية األخيرة في باكستان. 

ن م وأعلنت هيئة اإلنتخابات الرسمية أن حزبه "حركة اإلنصاف" فاز في مائة وتسع دوائر إنتخابية

أصل مائتين واثنتين وسبعين دائرة إنتخابية. وفازت رابطة المسلمين الباكستانية التي شكلت الحكومة 

سابقا في إثنتين وستين دائرة إنتخابية. وتحدث رئيسها شريف عن مخالفات إنتخابية، وعن رفضه 

لحكومة. ليف لتشكيل النتائج اإلنتخابات. ورغم الفوز في اإلنتخابات، إال أن عمران خان بحاجة إلى ح

 إسالمية إجتماعية، ويكافح الفساد وأعلن أنه سيبني دولة

  

   
   

 إرتفاع درجة إشتعال النار في الغابات أيضا في برلين

يؤدي إستمرار الجفاف وارتفاع درجة الحرارة إلى احتمال اشتعال النار أيضا في غابات العاصمة 

مناخ في برلين من التدخين والشوي في الغابات برلين. وحذرت وزارة البيئة والمواصالت وحماية ال

بسبب احتمال ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي خطر إشتعال النار في الغابات في األيام القادمة. وهذا 

الوضع لن يتغير من خالل هطول زخات مطرية. وتم أيضا حظر التدخين والشوي في الغابات أو 

اشتعال النار في الغابات في حاالت كثيرة هو إلقاء بقايا على ضفاف األنهر والبحيرات. ومن أسباب 

السجائر المشتعلة من نوافذ السيارات. وعلى من يرى حريقا في الغابات، عليه أن يخطر رأسا 

 اإلطفائية. ومنذ األمس تم تحديد أعلى درجة خطر، وهي الخامسة، في جميع أنحاء والية براندنبورغ

   

   
   

 نإستعداد مدن الستقبال الالجئي

أعرب رؤساء بلديات ديسلدوف وكولونيا وبون عن اسعدادهم الستقبال الجئين. ووجهوا رسالة 

مفتوحة بهذا المعنى للمستشارة األلمانية ميركل قالوا فيها إنهم يريدون بذلك توجيه رسالة إنسانية، 

في  الجئينوالحق في الحصول على اللجوء، وفي اإلندماج. ودعوا أيضا إلى اإلستمرار في إنقاذ ال

 أعالي البحار
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 تأسيس مكتب للجوء في والية بافاريا

إفتتحت اليوم حكومة والية بافاريا رسميا مكتب الوالية للجوء والترحيل المثير للجدل في بلدة مانخنغ 

القريبة من إنغولشتات بحضور زودر، رئيس الوزراء، وهيرمان، وزير الداخلية. وكان زودر قد 

ب في بيانه الحكومى الذي ألقاه في أبريل الماضي. وأعلن وزير الداخلية في أعلن إنشاء هذا المكت

كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن المكتب سيسرع في إجراءت الترحيل لمن ترفض طلبات لجوئهم، 

ويشجع على العودة طواعية مقابل مساعدات مالية. وقال زودر إن األمر يدور حول تطبيق مبادىء 

  إن الترحيل السريع يحظى باألولويةقانونية الدولة، و

 

   
   

 موقف الشعب األلماني: توجيه اإلنتقاد لكل من أوزل واتحاد كرة القدم األلماني

تحمل أغلبية األلمان المسؤولية بالتساوي لكل من أوزل واتحاد كرة القدم األلماني. وفي إستطالع 

 سؤولية بالتساوي لكل من أوزلتلفزيوني حمل سبعة وأربعون في المئة ممن شملهم اإلستطالع الم

واتحاد كرة القدم األلماني. وحمل تسعة وعشرون في المائة أوزل المسؤولية، وأربعة عشر في المائة 

فقط حملوا اإلتحاد المسؤولية. وقال ثلثا المشاركين في اإلستطالع إن اإلندماج الناجح يتطلب من 

لقدر من المسؤولية. وحمل فقط ثالث عشرة في المهاجرين والسياسيين والمواطنين والالجئين نفس ا

  المائة المسؤولية للمهاجرين بالدرجة األولى

   

   
   

 خسوف القمر اليوم

يشاهد اليوم في ألمانيا وأجزاء واسعة في أوروبا أطول خسوف للقمر في القرن الحالي. ويمكن 

ة من الساعة الخامسمشاهدته مجانا في مركز األرصاد الجوية في برلين من خالل تلسكوب إعتبارا 

بعد الظهر. ومن المتوقع أن يشارك حوالي مائتي زائر. ويطلع القمر عند الساعة التاسعة ليال 

مخسوفا، ويكون بين الساعة التاسعة وتسع وعشرين دقيقة، والساعة الثالثة والعشرين وثالث عشرة 

 يقةدقيقة ليال مخسوفا تماما في ظل الكرة األرضية لمدة أكثر من مائة دق

 

 

 

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) 


