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 األغذية لتوزيع آمنة بممرات يطالب المتحدة األمم مندوب

 

. اليمن في الجياع ماليين على األغذية لتوزيع آمنة بممرات المتحدة، األمم منسق لوكوك، مارك يطالب

 منيي ألف وسبعمائة ماليين ثالثة إلطعام تكفي التي الحبوب من كميات على تحتوي الصوامع إن وقال

 وفي. ليهاإ الوصول من الماضي سبتمبر منذ المتحدة األمم يمنعون الحوثيين المقاتلين أن بيد كامل، لشهر

 حدة،المت األمم إشراف تحت الحديدة من المقاتلين سحب على اليمن في المتحاربة األطراف اتفقت األمس

 ومقاتلي الحكومية القوات بين أهلية حرب سنوات منذ اليمن في وتدور. إنسانية أمام ممرات وفتح

  إيران من المدعومين الحوثيين

 
 

 المدى متوسطة جديدة صواريخ تعرض إيران

 

 النقاب فيكش لم األرض تحت مصنع في إيران تعرض اإلسالمية، للثورة األربعين السنوية الذكرى قبيل

 الصواريخ برنامج حول عالمي جدل ويدور. كيلومتر ألف مداه يبلغ جديدا صاروخا وجوده، مكان عن

 سبوعاأل وفي. األولى بالدرجة إسرائيل على خطرا المدى متوسطة اإليرانية الصواريخ وتشكل. اإليراني

  جديد بالستي صاروخ على تجربة إيران أجرت الماضي

 
 

  متفجرات على العثور عدم: نويكولن

 

 جرةمتف مواد على العثور عدم الشرطة أعلنت المواطنينن من نويكولن حي في التجاري المركز إجالء بعد

 مبنى في مصرف إلى مجهول رجل دخل قد مساء السادسة الساعة عند وكان. المشبوهة الحقيبة في

 ألمرا حقيبة، وراءه تاركا اإلنذار صفارة قإنطال بعد بالفرار والذ. ماال بتسليمه مطالبا التجاري المركز

 منه القريبة الشوارع وتغلق المركز، من المواطنين تجلي الشرطة جعل الذي

 
 

 براندنبورغ والية مدارس في اإلسالموية األفكار من للوقاية جديد مشروع

 

 حماية لىإ " براندنبورغ أجل من تحالف" إسم تحت براندنبورغ والية مدارس في جديد برنامج يهدف

. الوالية يف المدني المجتمع قبل من تأييدا المشروع هذا ويلقى. إسالموية أفكار تبني من الالجئين التالميذ

 ذيال الوالية في األول المشروع هو وهذا. منصور أحمد رفعه الذي" الرأس في تبدأ الحرية" شعار ويرفع
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 ممثل ويقدم. السامية ومعاداة اإلسالم وفهم ةالمساوا مثل المشتركة واآلراء والمواقف القيم على يركز

 بوتسدام العاصمة في اليوم المشروع هذا كوتبوس مدينة في التربية ومدير منصور وأحمد الحكومة

 
 

 قاهرة ظروف من تنطلق المحكمة: طالبان حركة مؤيد تبرئة

 

 فعتر قد العامة النيابة توكان. طالبان لحركة مؤيد ببراءة حكما ألمانيا شمال في العليا المحكمة أصدرت

 بتهمة  سنة، وعشرين خمسا العمر من والبالغ لوبيك، مدينة في المقيم األفغاني اللجوء طالب ضد دعوى

 األسلحة مراقية قانون بذلك منتهكا حاالت عدة في النار وإشعال الخارج، في إرهابيا تنظيما دعمه

 اتحاوي في عشر وثالثة ألفين عام النار أشعل هبأن استجوابه أثناء اعترف قد المتهم وكان. الحربية

 وكانت. ذلك يفعل لم ما بالقتل عائلته مع هدده طالبان تنظيم ألن أفغانستان في الهواتف وأعمدة للشرطة

  مقاومتها يستطع لم قاهرة ظروف تلك

 
 

 األلمانية القوات داخل التطرف إكتشاف

 

 عضوية ليقتع تم ولهذا. المتطرفة اليمينية أفكارهم سببب ألمان جنود ضد تحقيقات األلمانية القوات تجري

 بسبب موقفال على تسيطر ال الدولة أن تفيد له تصريحات بسبب األلمانية القوات في المجموعة في ضابط

 ربأم وجيزة فترة قبل قبل قد الجنود هؤالء أحد وكان. بأيديهم األمور أخذ لذلك وعليهم الالجئين، أزمة

 تم المتطرفين الجنود من سبعة أن إعالمية مصادر وتفيد. المحظورة" هتلر تحية" أدى ألنه جزائي

 الماضي العام في اعتقالهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


