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 المتوسط البحر في مهمته ينهي األوروبي االتحاد

 

 رضونيتع الذين الالجئين بإنقاذ المتعلقة المتوسط األبيض البحر في مهمته إنهاء األوروبي االتحاد يعتزم

 بالفشل باء قد المهمة هذه تمديد بأن األوروبي االتحاد أوساط في مطلعة مصادر وذكرت. الغرق لمخاطر

 الحكومة فإن لذا. الالجئين إنقاذ في األكبر العب سنوات منذ تتحمل التي إيطاليا قدمته الذي الفيتو بسبب

 ذلك لمقاب وفي. بالتساوي االتحاد دول ىعل إنقاذهم تم الذين الالجئين بتوزيع مدة منذ تطالب اإليطالية

 مساء توصلت قد األوروبي االتحاد دول وكانت. الالجئين أمام أبوابها وبولندا هنغاريا مثل دول سدت

 يعني يالذ األمر الجو، من الليبية السواحل قبالة المهربين ممارسات بمراقبة يقضي توافقي حل إلى أمس

 .البحر عرض في المهاجرين إنقاذ عمليةب اصةخال اغاةةاإل منظمات  تكفل فعليا  

 
 

 المتوسط البحر عرض في شخصا   عشرة وسبعة مئة تنتشل الليبية السواحل خفر قوات

 

. متوسطال البحر عرض في شخصا   عشرة وسبعة مئة بانتشال أمس ليلة الليبية السواحل خفر قوات قامت

 ةمدين ميناء قبالة متواجدة كانت بأنها متحدةال لألمم التابعة الالجئين إلاغاةة UNHCR منظمة وأفادت

 رالبح في تهمهم تعليق أعلن األوروبي االتحاد أن إلى يشار. المهاجرين هؤالء إعادة تمت حين طرابلس

 إنقاذ وفي التهريب مكافحة في مستقبال   يشارك لن وسوف الليبية السواحل قبالة المتوسط األبيض

 .المهاجرين

 
 

 السعودية إلى سلحةاأل تصدير حول مشاورات

 

 لىإ التوصل يخص فيما اليوم سرية مشاورات يجري األلماني األمني المجلس بأن إعالمية مصادر أفادت

 اليا  ح أوقفت األلمانية الحكومة أن إلى يشار. السعودية إلى السالح صادرات وقف بشأن النزاع حول اتفاق

. جيخاشق جمال الصحفي مقتل حادةة بسببو اليمن على حربها بسبب السعودية إلى األسلحة تصدير

 عمشاري من األسلحة معدات لتصدير استعداد على بات الديمقراطي االشتراكي الحزب أن المصدر وذكر

 فرنسا أن بالذكر جدير. المئة في 20 تتجاوز ال فيها ألمانيا حصة أن إذ السعودية، إلى مشتركة أوروبية

 لو لفرنسيا الخارجية وزير أن إلى يشار. للسعودية األسلحة رتصدي وقف قاطع بشكل ترفضان وبريطانيا

 . برلين األلمانية للعاصمة بزيارة اليوم يقوم دريان
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 2020 من اعتبارا   الالجئين مخصصات خفض

 

 الحكومة بأن االجتماعية الشؤون وزارة أعدتها مسودة إلى استنادا  " بوست راينيشه" صحيفة أفادت

 يقيم بالغ شخص كل سيتقاضى حيث ،2020 عام من اعتبارا   الالجئين مخصصات تقليص تعتزم األلمانية

. قبل ذي عن يوروهات عشرة قدره بنقصان أي فقط، شهريا   يورو وأربعين وأربعة ةالةمائة مبلغ بمفرده

 نأ إذ البيت، وصيانة الكهرباء استهالك نفقات على مستقبال   المخصصات هذا تشتمل ال سوف كما

. فيفط بشكل الجيب مصروف  مخصصات رفع سيتم ذلك ومقابل. جماعية مساكن في يمونيق الالجئين

 اسمب الرسمي الناطق طالب حيث كاٍف، بشكل المسيحيين الحزبين يرض   لم اإلجراء هذا أن بالذكر جدير

 نالمتعاوني اغير أو لجوئهم طلبات رفضت ممن الالجئين بأن الداخلية للشؤون المسيحيين الحزبين

 .فقط عينية مخصصات على مستقبال   لونسيحص

 
 

 القطاع على غارات تشن إسرائيل

 

 الغارات بأن اإلسرائيلي الدفاع جيش أفاد حيث اغزة، قطاع في أهداف على اغارات مجددا   إسرائيل شنت

 مواقع يف ذلك قبل سقطت قد فلسطينيين لمقاتلين صواريخ وكانت. حماس حركة مرافق من عددا   أصابت

 زمتعت إسرائيل أن المصدر وأفاد. الصواريخ مصدرهذه بعد يعرف لم أنه اغير. اإلسرائيلية المدن داخل

 .للقطاع المتاخمة المنطقة في الجنود من مزيدا   إرسال

 

 
 

 إسالمية جماعة يؤسس مونستر مدينة في الهوتي عالم

 

 راين نورد والية في اإلسالمية الجماعة تسمى جديدة إسالمية جماعة خورشيد مهند الالهوت عالم أسس

 أي لجماعةا تلقي عدم على خورشيد ويعول. المنفتح اإلسالم أجل من جهودها تكريس إلى تسعى فيستفاليا،

 لأوائ تأسست قد الجميعة أن وأضاف. المثال سبيل على التركية ديتيب كجمعية الخارج، من معونات

 يرأس الذي خورشيد. إليها انضموا قد المئات وأن معها كبير التجاوب أن إلى مشيرا   الحالي، مارس

 يرابس الـتأسيس في وشاركت. مونستر في اإلسالمية الدراسات مركز رئيس منصب أيضا   يشغل الجمعية

 مةحكو لدى االندماج وزارة وكلية منصب تشغل التي الديمقراطي المسيحي الحزب من السياسية اغولر

 .فيستفاليا راين نورد والية

 

 

 

 

 

 

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) 


