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26.11.2018 

السامة بالغازات هجوم عن تتحدث سورية إعالمية مصادر  

 ثالثة على السامة بالغازات هجوما شنوا المتمردين أن عن سورية إعالمية مصادر تتحدث

 كثيرين وتعرض بجروح، أشخاص وسبعة مائة إصابة عن أسفر حلب مدينة من أحياء

 وأعلنت. المحلية المستشفيات بيانات على اإلعالمية المصادر وتعتمد. التنفس في الختناقات

 الكلور، غاز من اآلن عالجوني مواطنا وأربعين خمسة أن موسكو في الروسية الدفاع وزارة

 جبهة تسيطر حيث إدلب محيط في العازلة المنطقة من الهجوم المسلحون وشن. أطفال بينهم

 .المسلحين مواقع على جوية غالرات شن الروسية الدفاع وزارة وأكدت. النصرة

 

  المتحدة لألمم التابع الهجرة ميثاق ضد أيضا التشيك جمهورية: براتسالفا

 لألمم التابع الهجرة ميثاق ضد أنها أيضا التشيك جمهورية أعلنت ،الدول نم عدد بعد

 ،.الشرعية وغير الشرعية الهجرة بين يفرق ال الميثاق إن الوزراء رئيس وقال. المتحدة

. األمنية األوضاع على وخطرا شرعية، غير اإلقتصادية الهجرة تعتبر التشيك وجمهورية

 كل ورفض. المغرب في القادم الشهر من عشر والحادي العاشر في الميثاق هذا وسيصدر

 . الميثاق هذا ألأخرى زدول والمجر والنمسا المتحدة الواليات من

 

  المهاجرين ضد للدموع مسيب غاز: تيخوانا

 القارة وسط من المهاجرين من مئات ألن توترا والمكسيك المتحدة الواليات بين الحدود تشهد

 للدموع المسيل الغاز األمريكية الشرطة واستخدمت لحدودزا عبور يحاولون مريكيةاأل

 وزارة وأعلنت. األمريكية دييغو وسان المكسيكية، تيخوانا بين النمعبر إغالق وتم. ضدهم

 اآلن وينتظر. ترحيلهم سيتم الحدود، إختراتق حاولوا الذين المهاجرين أن المكسيكية الداخلية

 أمر مثلما أمريكا، في لجوء طلبات  لتقديم ماالوغواتي والسلفادور هوندوراس من آالف

 .ترامب األمريكي الرئيس
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 األسود البحر في األوضاع من بالقلق تشعر األلمانية الحكومة

 روت، وقال. وأكرانيا روسيا بين األوضاع توتر من قلقها عن األلمانية الحكومة أعربت

. النفس بضبط الطرفين وناشد. طورةالخ غاية في الوضع إن األلمانية، الخارجية وزارة وكيل

 وأعلنت. األوكرانية للبحرية سفن ثالث على النار القرم جزيرة أمام روسية زوارق وأطلقت

 تتحدث بينما الروسية، اإلقليمية المياه إخترقت األوكرانية السفن أن الروسية الدقاع وزارة

 اليوم ويجتمع. هبتأ حالة في المسلحة القوات ووضعت. عسكري عدوان عن أوكرانيا

 . الموضوع هذا لبحث الدولي األمن مجلس

 

 عاليا مازال الالجئين ضد الجرائم عدد

 األشهر وفي. براندنبورغ والية في عاليا إيوائهم ومراكز الالجئين ضد الجرائم عدد مازال

 ةالحكوم رد في جاء كما إعتداء، وثمانون وستة مائة وقع الحالي العام من األولى التسعة

. وعشرين وخمسو مائتين العدد بلغ الماضي العام وفي. اليسار حزب بها تقدم إحاطة على

 ومنهم إعاتداءات، وثالثة مائة إلى الجئين ليسوا أجانب على اإلعتداءات عدد أيضا ارتفع كما

 .والطالب السياح

 

 العشائرية الجماعات ضد للدفاع مركز إقامة يؤيد هيكل

 إنه قائال العشائرية، الجماعات ضد للدفاع مراكز إقامة نويكولن، يح بلدية رئيس هيكل، أيد

 وإال ،.بينها اإلختصاصات وتحديد المعنية، السلطات بين  المعلومات تبادل تعزيز المهم من

 برلين، والية في الداخلية وزير غايزل، اليوم ويعقد.  المشاكل على التغلب من نتمكن لن

 العدل وزير ويشارك. للدفاع مراكز وإنشاء العشائرية، الجماعات جرائم لبحث مؤتمرا

 الثروات مسألة أيضا سيبحث الذي المؤتمر هذا في العامة والنيابة إداريون وخبراء والمالية

               ..     القانونية غير العشائرية الجماعات أعمال  مقاومة وكيفية الشرعية، غير

 

 

 

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) 

 


