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 مجددا إيران يهدد ترامب

 

 ترمب وقال. النووي برنامجها حول الدائر الخالف بسبب مجددا إيران األمريكي، الرئيس ترمب، هدد

 رمبت تفاعل وبذلك. الحذر تتوخى أن إليران األفضل من إنه به الخاصة نواديه أحد في الصحفيين أمام

 ترمب يذكر ولم. اليورانيوم تخصيب في المائة في وستون سبعة فاصلة ثالثة نسبة تجاوز إيران إعالن مع

 طريقةلا إن وقال. سيئة كثيرة أشياء تفعل إيران أن وأضاف. األمريكية اإلدارة تتخذها قد التي اإلجراءات

  أبدا عليه يحصلوا لن وهذا. نووية أسلحة يمتلكون تجعلهم اإليرانية

 
 

  الدوحة في السالم إحالل حول األفغاني – األفغاني الحوار إستمرار

 

. تانأفغانس في السالم إلحالل الدوحة في أفغاني – أفغاني حوار يجري قطرية – ألمانية مبادرة على بناء

 فغانيةأ ومناطقية ومجتمعية سياسية تيارات من وأفغان المتطرفة اإلسالمية طالبان حركة من وفد ويشارك

 ركةح وكانت. المختلفة األفغانية التيارات بين السالم إحالل نحو هامة خطوة الحوار هذا ويعتبر. مختلفة

  الغربية الدول بيد دمية تعتبرها التي األفغانية الحكومة مع التفاوض ترفض سابقا طالبان

 
 

  االالجئين إنقاذ حول جدل

 

 فيما بالتضامن اإلوروبي اإلتحاد دول بإلزام األلمانية، الخارجية وزارة في الدولة وزير روت، طالب

 هذه أمام وحدها أوروبية دول ترك يجوز وال. المتوسط البحر في الغرق من الالجئين بإنقاذ يتعلق

 نوالتعاو التنمية وزير مولر، وطالب. الصدد هذا في به يحتذي أنموذجا تقدم أن ألمانيا وعلى. المشكلة

 وروبيةاأل المفوضية ودعا. ليبيا في الالجئين إلنقاذ سريعة دولية إجراءات باتخاذ األلماني، اإلقتصادي

 الحالية الالجئين مأساة عن الطرف غض يجوز وال. سريعة إجراءات إتخاذ إلى الجديدة

 
 

 ضيهاأرا بدخول لالجئين تسمح المالطية السلطات

 

 ىإل" كردي أالن" األلمانية اإلنقاذ سفينة متن على كانوا الجئا وستين خمسة مالطية دورية قارب نقل

 توزيع وسيتم. المستشفى إلى جوا سريعة طبية رعاية إلى بحاجة الجئين ثالثة نقل ذلك قبل وتم. مالطا

 وبقيت .منهم الجئا أربعين قبالاست ألمانيا وتعتزم. األوروبي اإلتحاد دول مختلف على سريعا الالجئين
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 الالجئين استقبال اإليطالية السلطات وترفض. عديدة أياما المتوسط البحر في تتجول" كردي أالن" سفينة

 استقبالهم أيضا البداية في ترفض المالطية السلطات وكان. إيطاليا في

 
 

 األسري العنف بسبب والفتيات النساء من اآلالف عشرات وقاة

 

 

 فاةو عن أسفر الذي عشر وسبعة ألفين عام من األسري العنف جرائم تبين دراسة المتاحدة األمم نشرت

 نم أفراد أو أزواجهن يد على قتلن منهن ألفا خمسين وحوالي. وفتاة سيدة ألف وثمانين سبعة من أكثر

 فريقياإ ثم ومن اآلسيوية، القارة في األسري العنتف بسبب الوفيات من األعظم القسم ويتركز. العائلة

 عشر بعةوس ألفين عام وفي. وفتاة سيدة آالف ثالثة قتل تم األوروبية القارة وفي. وجنوبها أمريكا وشمال

 والنزاعات الحروب ضحايا أضعاف خمسة أي ألفا، وستين وأربعة أربعمائة حوالي اإلجمالي العدد بلغ

  المسلحة

 
 

 يمينيةال السياسية التيارات مراقبة يبحثون مقراطيالدي اإلشتراكي الحزب إلى المنتمون الداخلية وزراء

 

 فلى،الس سكسونيا والية داخلية وزير بيستوريوس، يطالب كاسل، مقاطعة رئيس لوبكه، إغتيال بعد

 تقييم في ملاستع الذي النظام تطبيق الصدد هذا في وينبغي. ألمانيا في اليمينية للتيارات شديدة بمراقبة

 الحزب إلى ينتمون الذين الداخلية وزراء  ويريد. ألمانيا في الداخلي النظام هددوا الذين اإلسالمويين أولئك

. أللمانيةا المتطرفة اليمينية التيارات مراقبة على النظام هذا تطبيق كيفية بحث الديمقراطي اإلشتراكي

 مبكر إنذار بمثابة النظام هذا وسيكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


