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 هللا رام في فلسطينيين شابين يقتلون اإلسرائيلي االحتالل جنود

 جنود يد على مصرعهما لقيا قد فلسطينيين شابين أن الفلسطينية الصحة وزارة أفادت

 األمعري مخيم من بالقرب جرت مظاهرة أثناء ،الماضي الجمعة يوم اإلسرائيلي الحتاللا

 في رفض اإلسرائيلي الجيش أن المصدر وأضاف. الغربية بالضفة هللا رام مدينة شمالي

 برصاص أصيبا الشابين كال أن مطلعة مصادر وذكرت. الحادث على التعليق األمر بادىء

 المستشفيات إحدى في بجراحهما متأثرين الحياة فارقا ثم ديهماجس من األسفل الجزء في حي

 على شخصا   وعشرين خمسة أن الفلسطيني األحمر الهالل هيئة باسم ناطق وأفاد. هللا رام في

 وذكرت. للدموع المسيل الغاز بسبب معظمهم األخيرة، المظاهرات خالل أصيبوا األقل

 قطاع مع الحدود على بجراح أصيبوا قد شخصا   خمسين عن يقل ال ما أن أخرى مصادر

 أربعين أن اإلسرائيلي االحتالل جيش قوات أفادت جانبها من. والخليل نابلس وفي غزة

 .والقدس الغربية الضفة في الماضي الجمعة يوم اعتقالهم تم فلسطينيا  

 

 اللجوء ميثاق بشأن تصويتا   يجري األمن مجلس

 

 مع التعامل ميثاق بشأن تصويتا   اليوم الدولي األمن لمجلس العمومية الجمعية تجري

 في 1951 عام المبرمة اللجوء كمعاهدة بها المعمول القوانين إلى يستند الذي الالجئين،

 كل على يتعين التي الالجئين كأعداد معينة بيانات بتحديد ملزم غير الميثاق أن غير. جنيف

 اللجوء مسببات مجابهة بآليات لميثاقا يضطلع حين في شابه، وما استقبالها الدول من دولة

 من كبيرة أعداد إليها لجأت التي البلدان عن للتخفيف المتاحة والخيارات البعيد المدى على

 إلى إعادتهم أو الالجئين دمج تسريع بآليات تتعلق مقترحات الميثاق يتمضن كما. الالجئين

 .الميثاق هذا رفضت قد كيةاألمري المتحدة الواليات أن إلى يشار. آمن بشكل بلدانهم

 

 



 مغلوطة اتهامات بتوجيه المتحدة الواليات تتهم الرياض

 مقتل بشأن األمريكي الشيوخ مجلس عن صدرا لقرارين رفضها عن الرياض أعربت

 وزارة أفادت حيث اليمن، في العسكرية وحملتها خاشقجي جمال السعودي الصحفي

 في تدخال   ويمثالن خاطئة إدعاءات إلى انيستند القرارين كال بأن السعودية الخارجية

 الشيوخ مجلس موقف تشجب السعودية العربية المملكة وأن للسعودية الداخلية الشؤون

 الذي النهج القرارين على التصويت عبر بشدة عارض قد المجلس وكان. األخير األمريكي

 القرارين أحد في المجلس ووصف. السعودية مع تعامله في بترام األمريكي الرئيس يسلكه

 المجلس طالب كما خاشقجي، مقتل عن المسؤول بأنه سلمان بن السعودي العهد ولي

 .اليمن على حربها في للسعودية األمريكي الدعم وقف ورةربض

 

 شتراسبورغ هجوم ضحايا عدد ارتفاع

 توفي حيث الفرنسية، شتراسبورغ مدينة في وقع الذي األخير االعتداء ضحايا عدد تزايد

 بحسب الحادث، في بها أصيب التي بجروحه متأثرا   عاما   وثالثين ستة العمر من يبلغ جلر

 تاعترض األشخاص من مجموعة بين من الرجل وكان. أمس مساء الفرنسية السلطات إفادة

 حوله من على النار أطلق قد شيكات وكان. الحانات إحدى أمام شيكات شريف العملية منفذ

 بعد المدينة في األمن قوات عليه عثرت ثم. الماضي الثالثاء يوم بالسكين المارة وهاجم

 . قتيال   وأردته يومين

 

 الالجئون يتقاضاها التي االجتماعية المساعدات تقليص تعتزم األلمانية الواليات

 ممن الالجئون، يتقاضاها التي االجتماعية المساعدات مبالغ تقليص األلمانية الواليات تعتزم

 أم فيلت" صحيفة ذكرت حيث أخرى، أوروبية دولة في لجوء بطلب تقدموا أن لهم سبق

 على تعديل بإجراء االتحادية الحكومة طالبت قد عشر الستة األلمانية الواليات أن" زونتاغ

 الذين الالجئين ثلث نحو سيشمل التعديل هذا أن المصدر وأضاف. الشأن بهذا الخاص القانون

 حوالي 2018 العام من األول النصف في قدمت التي الطلبات دعد وبلغ. ألمانيا إلى وفدوا

 أن إلى  والالجئين الهجرة لشؤون االتحادية الدائرة خلصت حيث طلبا ، آالف وسبعة مئة

 لالتحاد تابعة أخرى دول في لجوء بطلبات تقدموا أنم لهم سبق منهم ألفا   ثالثين حوالي

 . لالدو هذه إلى العودة فعليهم لذا األوروبي،

 
 

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) 



 


