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 األوسط للشرق اإلقتصادية الخطة يقدم كوشنر

 

 نر،كوش ناشد المنامة ورشة وأثناء. األوسط الشرق في النزاع لتسوية جديدة خطة األمريكية اإلدارة قدمت

 باستثمارات نالفلسطينيي تعد التي خطته على الموافقة والفلسطسنيين، اإلسرائيليين األمريكي، المبعوث

 لن ألنها ةالمنام ورشة في يشاركون فال الفلسطينيون أما. دائم سياسي حل على وافقوا إذا بالمليارات تقدر

 في انحةالم الدول تبرعت األثناء هذه فيو. المحتلة القدس في الوضع مثل حساسة سياسية قضايا تناقش

 للالجئين عمالد تقدم التي المتحدة لألمم التابعة األونروا لوكالة دوالر مليون وتسعين سبعة حوالي نيويورك

 حيفةص كتبت المنامة ورشة في كوشنر قدمها التي األمريكية السالم خطة على وتعليقا. الفلسطينيين

 المناطق يف التنمية فرص عن كوشنرتتحدث خطة من صفحة وثالثين خمسة نإ: "قائلة الفرنسية" ليموند"

 نر،كوش بها تقدم التي اإلقتصادية الخطة وتخاطب. واحدة مرة" إحتالل" مصطلح ذكر دون الفلسطينية،

 يارمل خمسين لغبي ضخم بمبلغ بالعيون الرماد وتذر وهمية، أشباحا ترامب، األمريكي الرئيس صهر

    مقابل دوالر

 كالم في بالمرة" إحتالل" كلمة تذكر ال وعندما. التسمية هذه تستحق دولة عن الفلسطينيون يتنازل أن

 .اإلحتالل استمرار هو كوشنر خطة هدف أن هذا فيعني كوشنر،

 
 

 لوبكه قتل قضية في اإلعتراف

 

 نم كل أعلنه ام هذا. الجريمة بارتكاب كاسل، مقاطعة رئيس لوبكه، قتل الذي ستيفان الجاني إعترف

 وفي. األلماني للبرلمان التابعة الداخلية الشؤون للجنة جلسة أثناء األلماني الداخلية ووزير العام النائب

 في لكذ بعد وتوفي. رأسه في نارية بطلقة   مصابا بيته شرفة في لوبكه على ثرع   الجاري الشهر مطلع

 ياسيالس نهجه بشدة يرفض ألنه لوبكه قتل ةطويل مدة منذ ينوي كان بأنه الجاني واعترف. المستشفى

 .ومساعدتهم الالجئين استقبال يؤيد لوبكه وكان. الالجئين  تجاه

 
 

 "ووتش سي" سفينة طلب رفض

 

" ووتش سي" سفينة طاقم طلب األمس مساء ستراسبورغ في األوروبية اإلنسان حقوق محكمة رفضت

. الغرق من ينالالجئ تنقذ التي السفينة متن على الجئا أربعين حوالي سيبقى ولهذا. إيطالي ميناء في الرسو

 الحق لمن إنه وقال. بالده لسياسة نجاحا األوربية المحكمة قرار نيسلفي اإليطالي الداخلية وزير تبرواع
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 لالسواح أمام مهاجرين أسبوعين قبل أنقذت قد السفينة وكانت. البشر مهربي وجه في الموانىء إغالق

  .اإليطالية المبيدوسا جزيرة أمام بحريا ميال عشر إثني بعد على اآلن رابطوت  . الليبية

 
 

 صربيا إلى إرجاعهم وتم المجر، مع الحدودي الحاجز يجتازون أفغانيا أربعون

 

 غرب إلى اليونان من البلقان طريق استعمال تراجع أوروبا، وسط في الالجئين من موجات   بدء منذ

 بكاتش مع بالتعاون وكرواتيا والهرسك البوسنة عبر المجر طريق ونالالجؤ يستعمل ذلك وبدل. أوروبا

 لىإ وترجعهم المجرية، الشرطة تعتقلهم أن قبل الحدوي الحاجز الالجؤون ويجتاز. المنطقة في التهريب

 لألمم لتابعةا الالجئين لشؤون السامية والمفوضية اإلنسان حقوق عن تدافع التي المنظمات وتنتقد. صربيا

 لطاتالس ترى ذلك ورغم. لجوء طلبات بتقديم لهم تسمح ال ألنها بشدة المجرية السلطات تاإجراء دةالمتح

  .قانونية إجراءاتها أن المجرية

 
 

  األلماني الجوية األرصاد مركز من إنذار إ

 

 ارتفاع عند الصحية الرعاية ومراكز لألطباء معلومات الجوية األرصادمركز يقدم وخمسة ألفين منذ

 هذه مثل في الضرورية والمشروبات األغذية وتوفير الوقائية اإلجراءات إتخاذ أجل نم لحرارةا درجة

 الكميات تقديم على صحر  ت   التي المؤسسات هذه في شخص لكل الشرب كمية تحديد ويتم. الحاالت

 .لهم الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


