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بالحوار وإيران أمريكا يطالب الدولي األمن مجلس   

 إتخاذ الطرفين على يتعين إنه يقول له بيان وفي. بالحوار وإيران أمريكا الدولي األمن مجلس طالب

 بعد يالدول األمن لمجلس جلسة عقد إلى دعت التي هي أمريكا وكانت بينهما التصعيد لخفض إجراءات

 ضد ةمالي عقوبات مجددا ترامب فرض األمس وفي. الماضي األسبوع في أمريكية مسيرة طائرة إسقاط

 اإلدارة مع مباشرة مفاوضات إجراء ترفض مازالت التي اإلسالمية الجمهورية في كبار مسؤولين

 ،روانتشي قال كما ويرعبها، يهددها وهو طرف مع مفاوضات إجراء تستطيع ال أنها بحجة األمريكية

 ضد اديإقتص إرهاب بأنها األخيرة األمريكية العقوبات وصف الذي المتحدة، األمم لدى اإليراني المندوب

اإليراني الشعب   

 

األمريكية الحدود على يرابطون تقريبا مكسيكيا جنديا ألف عشر خمسة   

 إلى منتظمةال غير الهجرة لمنع الشمالية الحدود على جندي ألف عشر خمسة نشر المكسيكية الحكومة تريد

 عند الحنود ويرابط. صحفي مؤتمر خالل الرقم هذا المكسيكي الدفاع وزير أعلن األمس وفي. أمريكا

 من المهاجرين فيتوقي يقضي  الطرفين بين ةهجر إتفاق على بناء األسبوع نهاية منذ البلدين بين الحدود

. المهاجرين هؤالء بتوقيف اآلن حتى المكسيكية القوات تقم ولم. باعتقالهم أو األمريكية القارة وسط دول

 أوال غيينب إدارية، مخالفة بل جريمة، ليست ذاتها حد في الهجرة أن وبما. قريبا سيتغير الموقف وهذا

المعنية السلطات إلى تسليمهم ثم منو الحجز، في المهاجرين وضع   

 

 

 

 

 

 

 



به القيام آخر طرف يستطيع ال به نقوم ما: األونروا وكالة  

 إلدارةا لمطلب رفضها المتحدة، لألمم التابعة األونروا وكالة أعلنت الهام، المانحين مؤتمر انعقاد قبل

 الصحافة لةوكا مع حديث في للوكالة العام المفوض وقال. الدولية الوكالة هذه وظائف بتقليص األمريكية

 بشدة يعانون الذين ينالفلسطيني دعم وإن إستبدالنا، كيفية بشأن بفكرة اآلن حتى طرف أي يتقدم لم: األلمانية

 ألف ثمانونو مائتان لدينا غزة قطاع وفي. المتوترة المنطقة هذه في لإلستقرار بالنسبة األهمية غاية في

 ويوركني في المانحين مؤتمر من األونروا وتتأمل مدارسنا؟ أغلقنا اإذ سيذهبون، مدرسة أي إلى: تلميذ

 مؤتمر يةأمريك مبادرة حسب البحرين في ينطلق نفسه الوقت وفي. دوالر مليون ومائتي مليار تقديم

 وضعها طاألوس للشرق سالم خطة من جزء وهو. الفلسطينية المناطق في اإلستثمار لتشجيع إقتصادي

 الجئينال لمساعدة األونروا وكالة المتحدة األمم أسست وأربعين وتسعة وتسعمائة فأل عام وفي. ترامب

; 1601&أل عام شردوا فلسطيني ماليين خمسة من ألكثر الدعم تقدم األثناء هذه وفي. الفلسطينيين

. ينيةفسطال والمناطق ولبنان األردن في األونروا وتعمل. وألطفالهم مدنهم، من وأربعين وثمانية وتسعمائة

 مليون ةثالثمائ بقيمة لألونروا تقدمها كانت التي مساعداتها األمريكية اإلدارة ألغت الماضي العام وفي

 وطالب. خاطئة مهمة بأنها األونروا وكالة األوسط، للشرق ترامب مفوض/ غرينبالت ووصف. دوالر

أمريكا بدل لها مساعدات بدفع أخري دوال   

 

دورتو – ماكس جائزة  

 ينةمد تقدم وباسمه. والعدالة والديمقراطية الحرية أجل من بوتسدام مدينة في دورتو – ماكس ناضل

" يوفينتا" فينةلس ستمنح الجاري العام جائزة أن البلدية وأعلنت. والديمقراطية المدنية للجرأة جائزة بوتسدام

 من هاجرم ألف عشر أربعة من أكثر بإنقاذ اآلن حتى السفينة هذه وقامت. الغرق من المهاجرين تنقذ التي

 انبالحو تراعي التي اللجوء سياسة المدينة تدعم الجائزة هذه خالل ومن. المتوسط البحر في الغرق

  اإلنسانية

 

الذروة نحو الحر موجة  

 وترتفع. ثاءالثال اليوم درجة وثالثين ست إلى وبراندنبورغ برلين في الحرارة درجة إرتفاع المتوقع من

 إلى حرارةال درجة تنخفض الليل وفي. برلين ومنطقة براندنبورغ جنوب في خاص لبشك الحرارة درجة

 خطر يضاأ يرتفع الحرارة، درجة إرتفاع ومع. درجة وثالثين تسع إلى ترتفع وغدا. درجة العشرين دون

 نذاراإل درجة البيئة وزارة أعلنت براندنبورغ والية في مناطق ست وفي. الغابات في حرائق إندالع

صوىالق  

 

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) 


