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 غزة في النار إطالق وقف

 

 أي يعلن مل حيث الزمن، من لفترة صمد قد والفلسطينين سرائيلإ بين النار إطالق وقف فإن يبدو ما على

 قد بأنه حماس حركة عن ممثلون وصرح. األولى الصباح ساعات منذ اعتداءات ودوج عن الطرفين  من

 ،غزة قطاع على المفروض الحصار تخفيف على وكذلك  النار إلطالق وقف على إسرائيل مع التوافق تم

 طرق من أموال تحويل أمام المجال سيفسح ذلك عن وفضال. والغاز الكهربائية الطاقة توريد يتيح ما أي

 سرائيلياإل الجيش أن إال بعد، النار إطالق وقف تؤكد لم إسرائيل أن غير. التحتية البنية إعمار إعادة بغية

 هايةن في وقعت التي المتبادلة االعتداءات أن إلى يشار. القطاع على المفروضة األمنية المحاذير رفع

 إسرائيليين وأربعة فلسطينيا   وعشرين ثالثة حصدت قد األسبوع

 
 

 إيران إلى تحذيرية رسالة في األوسط الشرق إلى طائرات حامالت تنقل المتحدة تالواليا

 

 امتق حيث العسكرية، قوتها استعراض خالل من إيران على الضغوط زيادة إلى المتحدة الواليات تسعى

 جون تصريحات بحسب األوسط، الشرق إلى قنابل وجناح لنكولن أبراهام USS الطائرات حاملة بنقل

 لىع فعل ردة يعد العمل هذا بأن وأضاف .األحد أمس يوم األبيض للبيت القومي األمن مستشار بولتون

 إلى تسعى واشنطن أن إلى وأشار. مقصده يفسر لم أنه إال .التصعيدية والتهديدات المؤشرات من سلسلة

 مصالح من أي تعرض حال في فيها هوادة ال التي القوة من كبيرا   قدرا   ستبدي بأنها رسالة إيصال

 مع حروب أي خوض في ترغب ال المتحدة الواليات أن وأضاف. لالعتداء حلفائها أو المتحدة الواليات

 USS األمريكية الطائرات حاملة أن بالذكر جدير.  هجوم أي على للرد االستعداد أتم على أنها إال إيران،

 نقلها اآلن ينبغي وأنه. المتوسط بيضاأل البحر في مؤخرا   متمركزة كانت القنابل وجناح لنكولن أبراهام

 صريحاتت بحسب إليه، األوسط الشرق ينتمي الذي ،المتحدة، للواليات المركزية للقيادة التابع اإلقليم إلى

 إلى شاري. العربي والخليج العرب وبحر األحمر البحر في الطائرات حاملة تسيير يمكن ثم ومن. بولتون

 العربي الخليج في طائرات ناقلة أي تمتلك ال األمريكية البحرية أن

 
 

 صوفيا في لالجئين مركزا   يزور فرانسيسكوس البابا

 

. لالجئين الحماية تقديم بضرورة والشعب الساسة لبلغاريا زيارته خالل فرانسيسكوس البابا قداسة ناشد

 أن ولىأ باب منف لذلك. والجوع الفقر ويالت جراء الماضي في تهجر قد البلغاري الشعب بأن البابا وذكر

 سياسة تهجتن البلغاريا الحكومة أن إلى يشار. أوطانها ترك إلى الشعوب تدفع التي األسباب البلغار يتفهم
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 لكاثوليكا المسيحيين من ألفا   وأربعين أربعة نحو تضم بلغاريا أن بالذكر وجدير. الالجئين حيال صارمة

 أعمال جدول على يدرج لم أنه المصدر وذكر. كانالس تعداد مجمل من المئة في واحد عن تقل بنسبة أي

  البابا زيارة أثناء للبالد األورثوذكسية الكنيسة مع بقداس القيام الزيارة

 
 

 المبارك رمضان شهر صيام يبدأون المسلمون

 

 شهر هالل رؤية ثبوت أمس السعودية أعلنت حيث العالم، في المسلمين لماليين رمضان شهر اليوم يبدأ

 تضمان المنورة والمدينة المكرمة مكة أن إلى يشار. الصيام شهر أيام أول هو االثنين اليوم أن أي رمضان

 أولك االثنين اليوم حددت قد ألمانيا في اإلسالمية الروابط وكانت. قاطبة للمسلمين المقدسة األماكن أهم

 بعض تطرأ قد لذا القمر، رؤية يعتمد اإلسالمي التقويم أن إلى يشار. الفضيل الشهر هذا أيام من يوم

 بحسب لشيعة،ا للمسلمين بالنسبة الصيام أيام كأول الثالثاء غد يوم تحديد تم مثال   العراق ففي االحتالفات،

 لطعاما تناول عن رمضان شهر في األرض بقاع في المسلمون ويمتنع. السيستاني هللا آية اإلمام فتوى

 الشمس غروب بعد األهالي تجتمع حيث. مغربها ىإل الشمس مطلع من والجماع والتدخين والشراب

 ألطفالل يبيح اإلسالم أن غير. نسمة ماليين خمسة حوالي ألمانيا في المسلمين عدد ويبلغ. الطعام لتناول

 وزيرة أن إلى يشار الشهر هذا في اإلفطار شاقة بأعمال يقومون ومن والمسافرين والمرضى والحوامل

 .المدارس أطفال صوم في للتشدد احتجاجها عن أعربت قد غيفاي فرانيسسكا االتحادية األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


