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25.07.2019 

 

السعودية للمملكة أسلحة تصدير: ترمب   

 أسلحة يرتصد بمنع القاضي األمريكي الكونغرس قرار ضد الفيتو ترمب األمريكي الرئيس إستعمل

 إن ترمب الوق. الفيتو ترمب يستعمل أن المتوقع من وكان. المتحدة العربية واإلمارات السعودية للمملكة

 أنه كما. ميالعال الصعيد على المتحدة للواليات التنافسية القدرة سيضعف األمريكي الكونغرس قرار

 على لحربا في واإلمارات السعودية المملكة وتشارك. وحلفائها المتحدة الواليات بين بالعالقات سيضر

 ادراتالص توقف حالة في أطول مدة ستدوم اليمني الشعب معاناة إن ترمب وقال. للجدل المثيرة منالي

 في لضحاياا عدد سيرتفع الدقيقة، األمريكية األسلحة ودون. واإلمارات السعودية إلى األمريكية العسكرية

  اليمن

 

كابول في قاتلة  هجمات  

 إن الداخلية ارةوز باسم المتحدث وقال. األقل على أفغانيا شرع إثني بحياة كابول في إنفجارات ثالثة أودت

 مالمناج وزارة موظفي من خمسة ولقي. الحكومة في موظفين تقل كانت حافلة في إنفجرت قنبلة

 عةسب وقتل قريب، مكان في نفسه إنتحاري فجر وبعدئذ. بجراح آخرون عشرة وأصيب مصرعهم،

ياالضحا من مزيد وقوع الوزرارة وتخشى. أخرى سيارة انفجرت كما. آخرين عشرين وجرح أشخاص،  

 

إدلب على الجوية الغارات تنتقد المتحدة األمم  

 هامة مواقع على األخيرة الجوية الغارات سوريا في اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب إنتقد

 خطير، تصعيد ابأنه الغارات المكتب ووصف المسلحين، لسيطرة الخاضعة إدلب منطقة في التحتية للبنية

 إدلب منطقة على الجوية الغارات وأودت. فورا وقفها من بد وال اإلطالق، على يبررها ما هناك وليس

 الجوية الغارات وتعتبر. بجراح شخص مائة من أكثر وأصيب األقل، على شخصا وخمسين تسعة بحياة

 عن رتأسف شعبي سوق على غارة أن السوري المراقبة مركز وأعلن. األخيرة الثالثة األشهر في األشد

األقل على شخصا وثالثين سبعة مقتل   
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السودان في الضباط كبار إعتقال  

 وضباط اناألرك هيئة رئيس بينهم من ، الضباط كبار من عدد إعتقال السودان في العسكري المجلس أعلن

. سودانال في بانقالب القيام باطالض هؤالء محاولة هو اإلعتقال وسبب. األمنية اإلستخبارات من كبار

 المجلس بين األخير اإلتفاق تعطيل أجل من أسبوع قبل اإلنقالب حاولوا أنهم العسكري المجلس وأعلن

السودان في إنتقالية حكومة تشكيل على والمعارضة العسكري   

 

المسلمين بين الخوف درجة إرتفاع: المساجد وتهديد مصل، ضرب  

 سنة، الثينوث ثماني العمر من يبلغ تركيا أن الشرطة وأعلنت. برلين في يعنصر العتداء مسلم تعرض

 اإلعتداءو له، لألجانب معادية إهانة بتوجيه مجهول وقام. الصالة سجادة الرصيف على الثالثاء مساء بسط

 لدولةا حماية مكتب وتولى. له السباب وتوجيه القمامة، بأكياس برشقه إمرأة قامت كما. شخصيا عليه

 ىولد. األلمانية المدن من عدد في لمساجد تهديدات وجهت األخيرة األيام وفي. الحادث في لتحقيقا

 باسم ثةالمتحد سويكان، نورهان وقالت. باإلرتفاع الدولة أجهزة من والتذمر الخوف درجة بدأت المسلمين

 تجاهلوت الراهنة، رالخط درجة من تقلل األلمانية السلطات إن: ألمانيا في للمسلمين التنسيق مجلس

 ألفين امع بلغت لإلسالم المعادية الجنايات عدد أن األلمانية الداخلية وزارة وأعلنت. وحهناها التي النداءات

 أن المؤشرات وتفيد. مسلما وثالثين وتسعة مائتين مهاجمة وتمت. . حالة وسبعين وخمسا ألفا عشر وسبعة

امسلم عينأرب العدد بلغ الماضي العام من سبتمبر حتىو. عشر وثمانية ألفين عام في سيرتفع العدد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


