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الوطنية األنانيات من يحذر غابرييل   

 األنانيات من المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام له كلمة في األلماني، الخارجية وزير غابرييل، حذر

 نهاية في".: "أوال أمريكا" وشعاره ترامب، األمريكي الرئيس إلى بذلك مشيرا وقال،. الوطنية

 إلى الصدد هذا في ودعا". فقط الذاتية مصالحه على التركيز يحاول شعب أي يربح ال المطاف

 ألمانيا" مثل شعارا أن عالميتين حربين بعد تعلمت ألمانيا أن وأضاف. المتحدة األمم موقف تعزيز

 من بد وال. والعالمية األوروبية المسؤولية بل ومزدهرة، قوية ألمانيا يجعل الذي هو ليس" أوال

المالي الدعم من مزيد إلى ايضا بحاجة هي التي المتحدة األمم هيكلية على إصالحات إدخال  

  

   
   

لالجئين محددة غير حقوق ال: اإلجتماعي المسيحي للحزب ينتمي وزير   

 اإلجتماعي، المسيحي للحزب ينتمي الذي األلماني المواصالت وزير دوبرنت، ألكسندر طالب

 في" بوست راينشه" صحيفة مع حديث في وقال. أوطانهم إلى الالجئين من األعظم القسم بعودة

. دائمة إقامة حق إلى يؤدي وال محدودة، زمنية لفترة الحماية يوفر اللجوء قانون إن" غدا نسختها

 إلى األلماني الوزير وأعاد" اإلقامة حق فينتهي الالجئين، أوطان في األمنية األوضاع تحسنت وإذا

 إلى ليعودا ألمانيا، إلى يهاجرون اآلالف مئات جعلت التي والهرسك البوسنة في الحرب اإلذهان

الراهنة األوضاع على أيضا ينطبق وهذا. فيها الحرب توقف بعد بالدهم   

   

   
   

الليبية السواحل قبالة سفينة غرق بعد األقل على جثث ثمانية إنتشال   

 بيةاللي السلطات ممثل وأعلن. الليبية السواحل قبالة سفينة غرق بعد األقل على جثث ثمانية إنتشال تم

 يومي الجئا وثالثين خمسة إنقاذ وأمكن. مفقودين زالوا ما الجئا تسعين حوالي أن زوارة مدينة في

 كثرأ أن المتحدة األمم بيانات وتفيد. غرقها قبل بالسفينة أيام خمسة تشبثوا أن بعد واألربعاء، الثالثاء

. المتوسط البحر عبور محاولتهم أثناء الحالي العام مطلع منذ حتفهم لقوا الجىء وثالثمائة ألفين من
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 إبحارهم قبل الجىء آالف ثالثة من أكثر إنقاذ من الماضي األسبوع في الليبي السواحل خفر وتمكن

أوروبا نحو  

 

 

 
   

الالجئين أجل من األخرى الدول من عليها تحصل التي المساعدات قلة من تشكو األردنية الحكومة   

 قلة من المتحدة، لألمم العامة الجمعية أمام ألقاها كلمة في األردني، العهد ولي عبدهللا، بن حسين شكا

 أن األردن مثل بلد يستطيع كيف وتساءل. الالجئين أجل من بالده عليها تحصل التي المساعدات

 إيواء على العالم في غنية دول تتنافس بينما الالجئين، من اليائسين لماليين متواضعة حياة يوفر

 المفوضية بيانات وتفيد. الشأن هذا في قرارا يتخذ أن الدولي المجتمع على ويجب. منهم آالف

 وفي. الالجئين معظم استقبال ولبنان األردن أن المتحدة لألمم التابعة االجئين لشؤون السامية

ألفا وتسعين واثنين ستمائة األردن في الالجئين عدد بلغ عشر وستة ألفين عام منتصف   

  

   
   

العراق كردستان في استفتاء إجراء يرفض الدولي األمن مجلس  

 أن من قلقه عن وأعرب. العراق كردستان في استفتاء إجراء باإلجماع الدولي األمن مجلس رفض

 تنظيم محاربة يشهد وقت في اإلستفتاء هذا وسيجري. المنطقة في األوضاع زعزعة إلى ذلك يؤدي

 الرامية الجهود تقويض إلى اإلستفتاء هذا يؤدي قد ولذلك. فعالة كردية بمشاركة اإلسالمية الدولة

ديارهم إلى الجىء ماليين ثالثة من أكثر إرجاع إلى  

  

   

األول الشاهد تستجوب العامري قضية في الحقائق تقصي لجنة   

 وحدة مدير وسيكون. الشهود باستجواب العامري قضية في البرلينية الحقائق تقصي لجنة اليوم تبدأ

 التحقيق عن الماضي العام مطلع في مسؤوال كان الذي األول الشاهد غولشر( لوبه) الجنائي التحقيق

 برلين، في الميالد عيد سوق على اإلرهابي بالهجوم الخاصة للشرطة الداخلية األمنية الملفات في

 للحزب ينتمي الذي السابق، الوزارة وكيل ،كرومر يمثل ولن. آنذاك حدثت التي األعطال وعن

 عن وقتئذ الهجوم وأسفر. طبي تقرير تقديم خالل من واعتذر. اللجنة أمام الديمقراطي، المسيحي

آخري ستين من أكثر وإصابة شخصا، عشر إثني مقتل  

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) 


