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إسرائيل مع المبرمة باإلتفاقات العمل  يوقف عباس   

 وسيتم. يلإسرائ مع المبرمة باإلتفاقيات العمل بوقف عباس محمود الفلسطيني الرئيس هدد

. لذلك موعدا عباس يحدد ولم. اإلتفاقيات بهذه العمل وقف لتنفيذ اتآلي لوضع لجنة تشكيل

 سبو األ مطلع وفي. التنفيذ دون الخطوة هذه باتخاذ وتكرارا مرارا عباس هدد الماضي وفي

. العنصري الجدار من قريبة للفلسطينيين منازل اإلسرائيلية اإلحتالل قوات هدمت الماضي

الفلسطينيين منازل بهدم ألمانيا، بينها نوم األوروبي، اإلتحاد دول ونددت   

 

الترحيب سياسية تنهي تركيا   

 ثبوتية أوراق ديهمل ليس الذين فالسوريون: تركيا في السوريين الالجئين على الضغط يتزايد

 وأعلن. عليهم القبض عند منها سيرحلون أو طواعية البالد مغادرة تركيا،عليهم في صالحة

 غمر الماضي، األسبو  في إسطنبول من سوري ستمائة نم أكثر ترحيل سوري مصدر

 بعادإ تم أنه إعالمية مصادر وذكرت. أخرى تركية محافظات في لديهم صالحة وثائق وجود

 عن عونالمداف وينتقد. سوريا في للمسلحين معقل آخر إدلب، منطقة إلى سوريين الجئين

الدولي القانون مع ضيتناق الحروب مناطق إلى الجئين ترحيل أن اإلنسان حقوق  

 

 

 

 

 

 



اإلتحاد من بريطانيا خروج حول جديدة مفاوضات إجراء يرفض األوروبي اإلتحاد  

 اداإلتح من بريطانيا خروج حول جديدة مفاوضات إجراء األوروبية المقوضية رفضت

 ريطانيالب الوزراء رئيس جونسون، مطالب إن المفوضية، ممثل بارنيير، وقال. األوروبي

 راءبإج طالب قد للوزراء كرئيس له خطاب أول في جونسون وكان. مقبولة غير الجديد،

 الحادي في اإلتحاد من بريطانيا ستخرج وإال األوروبي، اإلتحاد مع جديدة مفاوضات

 تسعة لبالغةا اإلتحاد من الخروج رسوم بريطانيا تدفع لن وعندها. القادم أكتوبر من والثالثين

 الوزراء رئيس إن فقال البرلمانية، المعارضة زعيم وربين،ك أما. إسترليني مليار وثالين

لديه مما أكبر قوة نفسه يعطي الجديد   

 

القارب غرق جراء الالجئين من ألف من  أكثر مقتل  

 بحياة ىأود الليبية السواحل أمام قارب غرق أن ليبيا في السواجل خفر باسم متحدث أعلن

 المتحدة لألمم التابعة الالجئين مفوضية أعلنت ذلك وقبل. مهاجرا عشر وستة مئة من أكثر

 األعنف هو الحادث هذا وكان. المتوسط البحر في مصرعهم لقوا شخص مئة من  أكثر أن

 مهاجرا ينوخمس مائتين إن البحرية باسم متحدث وقال. المتوسط البحر في الحالي العام في

 ربعةوأ مائة إنقاذ من نواتمك والصيادين السواحل خفر وإن خشبي، قارب متن على كانوا

 البحر في قاذإن سفينة توجد ال الراهن الوقت وفي. وعربية إفريقية بلدان من مهاجرا وثالثين

 البحر ىإل القادم الثالثاء يوم ستبحر لها سفينة أن ألمانية إنقاذ منظمة وأعلنت. المتوسط

 وزيعت على وروبياأل اإلتحاد دول بين خالف ويوجد. الليبية السواحل قبالة المتوسط

المتوسط البحر في إنقاذهم يتم الذين المهاجرين  

 

لوبكه قتل قضية في فيه مشتبه ضد جديدة تحقيقات  

 لوبكه، لقت قضية في فيه المشتبه ضد اآلن تجري جديدة تحقيقات أن إعالمي مصدر ذكر

 دق يهف المشتبه يكون أن المحتمل من أنه اإلعالمي المصدر وذكر. كاسل مقاطعة رئيس

 فتيشبت مجددا المحققون وقام. عراقي مهاجر على اإلعتداء في عشر وستة ألفين عام شارك

 المصدر كروذ. معلقة زالت ما سابقة أخرى قضية في تحقيقات على بناء فيه المشتبه منزل

 ينوعشر إثنتين العمر من يبلغ عراقي مهاجر على اإلعتداء حول يدور األمر أن اإلعالمي

 عليه داءلإلعت العراقي المهاجر وتعرض. عشر وستة ألفين م عا يناير من ادسالس في سنة

هذا يوما حتى معلقة القضية هذه زالت وما. بليغة بجروح وإصابته بالسكين،  

 



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) 

 


