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إيران على الضغط تواصل األمريكية اإلدارة  

 على ينبغي وال. إيران على الضغط مواصلة تريد األمريكية اإلدارة أن األمركي، الرئيس نائب بنس، أعلن

 القوات ولكن األفضل، تحقيق ونأمل. اإلرادة في نقصا األمريكي التردد تعتبر أن اإليرانية الحكومة

 رئاسةب األمريكية اإلدراة أن كما. األمريكية والمصالح األمريكيين الرعايا عن للدفاع جاهزة األمريكية

 ورانيومالي تخصيب نسبة زيادة أعلنت قد طهران وكانت. نووي سالح بامتالك لطهران تسمح لن ترامب

إيران في   

 

أفغانستان محادثات على معقود األمل  

: دنيةالم األهداف على الهجمات من الحد على الدوحة في أفغانستان محادثات أثناء طالبان حركة وافقت

 لمانيةأ – ةقطري دعوة على وبناء. الدوحة في أفغانستان لمحادثات األلماني المفوض بوتسل، أعلنه ما هذا

 أن لمشتركا الختامي البيان في وجاء. أفغانستان في النار إطالق وقف إمكانية النزاع أطراف ممثلو بحث

 يحدد لمو. والمستشفيات واألسواق والمدارس الدينية المراكز مهاجمة عدم على وافقت األفغانية األطراف

الدوحة في عليه اإلتفاق تم ما لتنفيذ موعد   

 

إرهابيون بأنهم بهم مشتبه وستين مائتين حوالي عن كياتر في البحث يجري  

 في مشاركين نع التركية السلطات تبحث تركيا، في الفاشلة اإلنقالب محاولة من سنوات ثالث حوالي بعد

 كرتذ كما فيهم، المشتبه من وستين مائتين عن البحث عن عامون مدعون اليوم وأعلن. المحاولة تلك

 بأن متهمين اشخص ثالثين حوالي اعتقال تم أنه األمنية األوساط وأعلنت. التركية" األناضول" أنباء وكالة

 سؤوليةم التركية السلطات تحمله والذي أمريكا في المقيم غولن هللا فتح الداعية حركة مع عالقات لهم

 ةوالشرط الجيش صفوف في طويلة سنوات تغلغل أجلها من التي عشر وستة ألفين عام اإلنقالب محاولة

المعتقلين من األكبر الفسم الجنود ويشكل. والوزارات والقضاء   
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األوروبي اإلتحاد تناشد الالجئين لشؤون العليا المفوضية   

 تجاه إللتزاما من بمزيد األوروبية الدول المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون العليا المفوضية طالبت

 في لالجئينا إيواء مراكز في الالجئين أوضاع خاص بشكل ألمانيا في المفوضية ممثل وانتقد. الالجئين

 المفوض لكوكذ. هناك األوضاع لتحسين نفوذها تستخدم أن األوروبية الدول على يتعين إنه وقال. ليبيا

 تتحمل أن جوزي وال. إنقاذهم يتم الذين الالجئين لتوزيع آلية بوضع أيضا طالب الداخلية للشؤون األوروبي

المسؤولية وحدها المتوسط البحر على المطلة الدول   

 

الجئا وأربعين أربعة تنقذ" كردي أالن" سفينة  

 فينةس أن المنظمة وأعلنت. الليبية السواحل أمام الجئين مجددا" آي سي" األلمانية اإلغاثة منظمة أنقذت

. وسطالمت البحر في تائه وقود بدون قارب متن على كلنوا الجئا وأربعين أربعة أنقذت" كردي أالن"

 الجئا وستين ةخمس الماضي الجمعة يوم أنقذت أن للسفينة وسبق. المالطية السلطات إلى تسليمهم وينبغي

 وزير وقال. اإلنتظار من أيام بعد المالطية السلطات إلى تسليمهم وتم. المتوسط البحر في الغرق من

جئينال الستقبال مستعدة واليته إن السفلى سكسونيا والية في الداخلية   

 

ائمةق زالت ما سوريا إلى ألمانية برية قوات إرسال أمريكا مطالبة أن يرى ديمقراطي مسيحي سياسي  

 إرسال يكاأمر مطالبة أن الديمقراطي، المسيحي للحزب ينتمي الذي البرلماني النائب ، سنسبورغ يرى

 أيضا ملتزمون إننا وقال. لها األلمانية الحكومة رفض رغم قائمة زالت ما سوريا إلى ألمانية برية قوات

 من وقريبة أمريكا عن جغرافيا بعيدة اإلرهابية داعش منظمة مقاومة وإن. المنطقة في السالم بإحالل

 األلماني رلمانالب تفويض إن وقال. بذلك يقوموا أن األمريكيين على إنه دائما نقول أن نستطيع وال. أوروبا

 مقاومة ماهية رستقر ذلك وبعد. القادم أكتوبر من والثالثين الحادي في ينتهي سوريا في األلمانية للمهمة

ةبري ألمانية قوات إرسال في أمريكا رغبة مصير سيحدد السياق هذا وفي. اإلرهابية داعش منظمة  

 

 

 

 

 

 

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) 


