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إسرائيلية غارات جراء سوريون قتلى   

 العاصمة يف إسرائيلية جوية غارات عن مألوفة غير غريبة بطريقة اإلسرائيلي الجيش أعلن

 فيلق مواقع فبقص بدأنا إننا": تويتر" الرسمي موقعه على اإلثنين ليلة ئالقا دمشق السورية

 األولى بالدرجة ويستخدم اإليراني، الثوري الحرس نخبة القدس فيلق ويعتبر. اإليراني القدس

 من ةالسوري القوات نحذر إننا: "اإلسرائيلي للجيش تويتر موقع في وجاء. إيران خارج

 أن ةالسوري األنباء وكالة وأعلنت. اإلسرائيلية األراضي أو اإلسرائيلي الجيش مهاجمة

 اروخاص وأطلقت ، اإلسرائيلية للصواريخ بقوة تصدت السورية الجوية الدفاع منظومات

 على اشخص عشر أحد أن مؤكدة غير تقارير وتفيد. المحتلة السورية الجوالن هضبة على

 دلوجو نظرا العدد هذا يرتفع أن ملالمحت ومن. السوري الجانب في مصرعهم لقوا األقل

حرجة حالة في جرحى   

 

األشخاص من كثير مقتل عن يسفر طالبان لحركة مزدوج هجوم  

 والية في األفغانية للشرطة تدريب ومعسكر أفغانية عسكرية قاعدة طالبان حركة هاجمت

 غومة،مل سيارة البداية في فجروا المهاجمين أن اآلفغانية الحكومة بيانات وتفيد. وردك

 هذين اضحاي عدد اآلن حتى يعلن ولم. الرشاشة باألسلحة العسكرية الثكنة هاجموا وبعدها

 األقل على شخصا عشر أحد أن حكومي مسؤول إلى يستند إعالمي تقرير ويفيد. الهجومين

 واعلنت. الجنود من ومعظمهم الجرحى، من هم شخصا ثالثين من أكثر وأن مصرعهم، لقوا

 قيل األحد ويوم. رجالها من عنصرين ومقتل الهجومين، هذين عن مسؤوليتها طالبان حركة

 ركةح هجوم إثر  بجراح، آخرون عشرة وأصيب مصرعم، لوغار والية في شرطيين ثمانية

 أن  انيةاألفغ القوات بيانات وتفيد. نجا الذي الوالية محافظ قافلة هو الهدف وكان. طالبان

المتمردين مع القتال جراء يوميا مصرعهم ونيلق شرطيا وثالثين خمسة حوالي   

 



المتوسط البحر في للغرق يتعرض لالجئين قارب: طرابلس    

 في رقللغ تعرض شخص مائة حوالي متنه على يحمل قاربا أن اإليطالي السواحل خفر ذكر

 ستسمح لليبيةا السلطات وأن ليبيا، إلى وتعيدهم ستنقذهم تجارية سفينة وأن المتوسط، البحر

. للغرق جيينلال آخران قاربان تعرض الماضية األيام وفي. ليبي ميناء في بالرسو للسفينة

المفقودين عداد في مازالوا أو مصرعهم شخصا وسبعين مائة حوالي ولقي   

 

الهجرة سياسة لمناقشة حاجة هناك أن يرى ال شويبله   

 مقترح ي،الديمقراط يالمسيح للحزب ينتمي الذي األلماني، البرلمان رئيس شويبله رفض

 الهجرة ةسياس مناقشة إلى الداعي الديمقراطي، المسيحي الحزب رئيسىة كارنباور، - كرامب

 في نالتواز تحديد من المناسب الوقت في األولى  بالدرجة نتمكن لم إننا وقال. األلمانية

 ينبغي وال. دينال ةالمتوفر  الوسائل محدودية وبين للمساعدة استعدادنا بين العالمية اإلتصاالت

 هذا اقشةلمن لجنة إلى بحاجة لسنا فإننا الشديد، إحترامنا ومع جدل، موضع اليوم هذا يكون أن

 يوالحاد العاشر يومي لحزبها عمل ورشة إقامة الجديدة الحزب رئيسة وتريد. الموضوع

 دديح أن وينبغي. حوله الخالف إنهاء أجل من الموضوع هذا لمناقشة القادم الشهر من عشر

 التي الهجرة ةسياس حول النقاش إستبعاد يجوز وال. التنفيذية الوسائل وقدرة النتائج خبراء

ميركل المستشارة اتبعتها   

 

ماي الوزراء لرئيسة" ب خطة" من آلتماير توقعات  

 اإلتحاد من بريطانيا خروج تفادي تجاه بالتفاؤل األلماني، اإلقتصاد وزير آلتماير، يشعر

 على اآلن مراأل ويعتمد. السيناريوهات لكافة مستعدة ألمانيا إن وقال. قاسية بصيغة األوروبي

 وتلقي. روبياألو اإلتحاد من للخروج البريطانية الوزراء رئيسة بها ستتقدم التي المقترحات

 األسبوع في الخروج إتفاقية رفض الذي العموم مجلس أمام كلمة اليوم ظهر بعد ماي

 حول اإيرلند مع معاهدة إبرام تريد ماي أن إعالمية مصادر وتفيد. قةساح بأغلبية الماضي

البلدين بين الحدود مراقبة إجراءات تفادي  

 

 
 

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) 



 


