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   14.06.2019 

 

   بالتصعيد ينذر اإليراني-األمريكي النزاع

 إيران أن يدعي فيديو األمريكية اإلدارة نشرت عمان، خليج في نفط ناقلتي على المزعومة الهجمات بعد

 لغم تزاعبان اإليراني الثورة حرس يقوم كيف األمريكي الفيديو ويظهر. الهجمات هذا راءو تقف التي هي

 ونفت. قةالمنط إلى مدمرة األمريكية القوات أرسلت ذلك وقبل. السفينة هيكل على من ينفجر لم الصق

 تويتر على موقعه في ظريف اإليراني الخارجية وزير وقال. لها األمريكية اإلتهامات اإليرانية الحكومة

. تخريبية يةدبلوماس باتباع وبدأت المنطقة، في النزاع لتصعيد ذريعة األحداث تتخذ األمريكية اإلدارة إن

 أن لمانيةاأل السفينة صاحب وأعلن. مادية ألضرار األمس في نرويجية وأخرى ألمانية سفينة وتعرضت

الهجوم قبل طائرا جرما شاهد الطاقم   

 

غالدباخ مونشن مدينة في رهابباإل فيه مشتبه إعتقال  

 على العثور ورغم" . خاص بشكل خطرا" يعتبر إسالمويا األلمانية الشرطة اعتقلت األمس مساء في

 مركز إلى حضر عندما الرجل إعتقال الصباح هذا في الشرطة وأكدت. اسابيع لعدة طليقا بقي سالح،

 بذلك مخالفا لهمنز في عليه يعثر لم السابقة يوما عشر األربعة وفي. عليها المتفق الشروط حسب الشرطة

 قادما وأربعة، ألفين عام ألمانيا إلى سنة وثالثين إحدى العمر من البالغ الرجل وجاء. الطرفين بين الشروط

 ال روسيةال السلطات ألن ترحيله يمكن ال سنة، قبل رفض قد لجوئه طلب أن ومع. الشيشان جمهورية من

له شخصية وثائق على األلمانية السلطات تحصل وال. بوجوده تعترف   
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بريء" بأنه يدعي المتهم " 

 جانيال يدعي شخصا، وخمسين واحد بحياة أودى مسجدين على العنصري اإلعتداء من أشهر ثالثة بعد

 راألم محصن، سجن في وهو الفيديو بواسطة المحكمة قاعة من معه اإلتصال وتم. بريء أنه المزعوم

 تسعا عمرال من البالغ المتهم ضد الحقيقية القضائية المرافعات وتبدأ. الضحايا بأقار سخط أثار الذي

 واحد قتل تهمة اليميني للمتطرف العامة النيابة وتوجه. القادم العام من أيار/ مايو في سنة وعشرين

 ةشاش على وهو المرافعات أثناء يشاهد وكان. اإلرهاب وتهمة قتل، محاولة وأربعين شخصا، وخمسين

 في ةضج أثار الذي األمر وجهه، على إبتسامة إرتسمت بتبرأته، الدفاع طالب وعندما. صامتا كبيرة

اإلطالق على يتفاعل لم ذلك عدا وفيما. القاعة   

 

بالفساد البشير السابق الرئيس تتهم العامة النيابة  

 جنبية،أ عمالت وامتالك بالفساد، العامة النيابة تتهمه البشير، عمر بالرئيس اإلطاحة من شهرين بعد

 بإعالن ضاأي متهم أنه العامة النيابة إلى إستنادا السودانية األنباء وكالة وذكرت. قانونية غير وممتلكات

 وثالثة مائة من أكثر على له منازل ثالثة في العثور تم أنه المسلحة القوات بيانات وتفيد. الطوارىء حالة

 ألف نوخمسي وثالثمائة يورو، ماليين سبعة على العثور تم كما. عمالت ثالث في دوالر مليون عشر

 من عشر يالحاد في به أطيح قد سنة ثالثين حكم الذي البشير وكان. سوداني جنيه ماليين وخمسة دوالر

 سنتين، تدوم ةإنتقالي لفترة عسكري مجلس تعيين وتم. شهورا دامت جماهيرية تظاهرات بعد نيسان/إبريل

قوية مدنية ضةمعار يواجه أنه بيد   

 

قانونيا جائز اإلسرائيلية المستوطنات لمنتجات التصنيف واجب   

 الغذائية المواد تكان إذا المستهلكين، تبليغ يتعين أنه العليا األوروبية المحكمة لدى القانوني الخبير يرى

 يتعرضس وإال المحتلة، العربية األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات إنتاج من للبيع المعروضة

 الفرنسي دولةال مجلس طلب أن بعد فرنسا في قانوني خالف هي والخلفية. والتضليل للخداع المستهلكون

 منتجات حول األمر يدور القضية هذه وفي. األوروبي اإلتحاد قانون تفسير العليا األوروبية المحكمة من

 تبين أنب عشر وستة ألفين عام أمرت قد الفرنسية الحكومة وكانت. الجوالن وهضبة الغربية الضفة من

 ما أو" يليةإسرائ مستوطنة" كلمة طبع يجب ذلك على وبناء. المنطقتين هاتين من أنها المنتجات ملصقات

األوروبي األتحاد اإلتحاد مرسوم ىعل الفرنسية اإلقتصاد وزراة واعتمدت. المنتج على يشابهها  

 

 

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) 


