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واريخبالص هجوم بعد غزة قطاع في حماس تحصينات تقصف إسرائيلية مقاتلة طائرات  

 تناتحصي إسرائيلية مقاتلة طائرات قصفت غزة، قطاع من الصواريخ إطالق على كرد

 ضاألر تحت مواقع قصف تم أنه اإلسرائيلية القوات وأعلنت. القطاع في حماس لحركة

 من تطلق قذيفة أول اإلسرائيلية الدفاع منظومة أسقطت كما. القطاع جنوب في لحماس

 ماضي،ال مايو مطلع في اإلسرائيلية المستوطنات على الصواريخ مئات إطالق منذ القطاع

 رينوعش خمسة مقتل عن اإلسرائيلية األعتداءات وأسفرت. إسرائيليين أربعة ومقتل

 إسرائيل وأعلنت. الطرفين من شخص أي مقتل عن األخيرة العمليات تسفر ولم. فلسطينيا

 على القطاع من حارقة بالونات إطالق على ردا غزة شواطىء في السمك صيد حظر

 إسرائيل في مواقع سبعة يف النار الحارقة البالونات هذه وأشعلت. إسرائيل في المزروعات

الماضي الثالثاء يوم   

 

الروسية – الصاروخية أربعمائة إس منظومة تشتري تركيا  

 واكد. الروسية الصاروخية أربعمائة – إس منظومة ستشتري أنها التركية الحكومة أعلنت

 تقدتوان. دمالقا الشهر في المنظومة هذه ستستلم التركية القوات أن إردوغان التركي الرئيس

 تدريب توأوقف حاد، بشكل وروسيا الناتو في عضو بلد بين الصفقة هذه األمريكية اإلدارة

اتالطائر لهذه تجهيزات وتوريد وثالثين، خمسة – إف طائرات على األتراك الطيارين   

 

 

 

 

 



المتمردين معقل إدلب، في هدنة إعالن: روسيا  

 منطقة في هدنة إلى توصلتا ركياوت روسيا أن وسوريا موسكو من الواردة المعلومات تفيد

 بناء تمردينوالم السوري العربي الجيش بين اتفاق إلى التوصل وتم. المتمردين معقل إدلب،

 قإطال إن الروسي المتحدث وقال. األربعاء أمس منذ مفعولها ويسري. روسية مبادرة على

 النار طالقإل انبلدت وتعرضت. كبير بقدر تراجع الشرعيين غير المتمردين قبل من النار

الهدنةب باإللتزام التمردين قادة روسيا وطالبت. السوري العربي الجيش قبل من رد دون  

 

 كيفية يلك في يناقشون الداخلية وزراء – وأفغانستان سوريا إلى الترحيل لعمليات رفض

الالجئين مع التعامل   

 قبل من يةالداخل وزراء يناقشها التي وأفغانستان سوريا إلى الترحيل عمليات رفض يزداد

 غطض إن الخضر حزب باسم المتحدثة وأعلنت. األلمانية واإلتحادات السياسية المعارضة

 رتفاعا أن اإلجتماعي الرخاء رابطة وأعلنت. باستمرار يزداد آمنة، غير بلدان إلى الترحيل

 رسميا اليوم دأويب. فيها األمنية األوضاع حقيقة مع يتعارض أفغانستان إلى الترحيل عمليات

 أن إعالمية مصادر وتفيد. كيل مدينة في األلمانية الواليات في الداخلية وزراء مؤتمر

 قالوثائ ومزوري العام األمن ومهددي الجناة على يقتصر لن أفغانستان إلى الترحيل

فقط الشخصية   

 

التجميع لمركز عقدا يوقعان وغروته زيهوفر  

 نويمونستر، ينةمد في الالجئين إليواء السابق لشتتانهو – شليسفيغ والية مركز تحويل يتم

 االتح في المركزية الحكومة من مساعدات على الوالية تحصل وبهذا. للتجميع مركز إلى

 الوالية ةداخلي ووزير اإلتحادي، الداخلية وزير زيهوفر، وقع الخميس ويوم. أيضا الترحيل

 لتجميع امركز تقيم التي الخامسة األلمانية الوالية تصبح وبهذا. الشأن بهذا إداريا إتفاقا

 نع المسؤولة هي اإلتحادية الشرطة وتكون. واإلندماج اللجوء بإجراءات يهتم الالجئين

 أن تبين لتيا دبلين حاالت على فقط ينطبق وهذا. ألمانيا مغادرة عليهم الذين الالجئين إحضار

. يهاف لجوء طلبات تقديم عليهم يتوجب أخرى أوروبية دولة ودخلوا  لهم سبق الالجئين

وتوجيهية تعليمية دورات تنظيم اإلتحادية األلمانية الدولة وتمول  

 

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) 



 

 


