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  لها مسيرة طائرة إسقاط تنفي إيران

 

 وزير نائب وقال. الخليج في لها مسيرة طائرة أسقطت قد أمريكية قوات تكون أن ةاإليراني الحكومة نفت

 أن من قلق إنه وقال. آخر مكان في وال الخليج قفو ال مسيرة طائرة تفتقد ال إيران إن اإليراني الخارجية

 ألمسا مساء األمريكي الرئيس وصرح. لها تابعة مسيرة طائرة سهوا أسقطت قد األمريكية القوات تكون

 السفينة نم كثيرا اقترابها بعد هرمز مضيق في إيرانية مسيرة طائرة أسقطت قد أمريكية حربية سفينة أن

 .المنطقة في جديد إيراني استفزاز عن مباتر وتحدث. الحربية

 
 

 دير فون دبلين إتفاقية إصالح تريد الين

 

 طالبي مع لتعاملا تنظم التي دبلين إتفاقية إصالح الجديدة، األوروبية المفوضية رئيسة الين، دير فون تريد

 دبلين يةإتفاق وتنص. األعباء توزيع في والنزاهة اإلنصاف من قدر أكبر توفر من بد ال إنه وقالت. اللجوء

 تلك تفهم لم إنها وقالت. يدخلونه أوروبي بلد أول في للجوء طلبا يقدموا أن المهاجرين على يتعين أنه على

 قبل رينالمهاج تستقبل التي األوروبية الدول لتلك المساعدات من مزيد تقديم ويجب. الماضي في القواعد

  .أكبر بموضوعية الهجرة مسألة بمعالجة أيضا وطالبت. الجغرافي موقعها بحكم الدول من غيرها

 
 

 الغرق من المهاجرين إنقاذ على إتفاق ال

 

 الذين المهاجرين توزيع على اتفاق إلى هلسنكي في األوروبي اإلتحاد دول في الداخلية وزراء يتوصل لم

 تستمرس المفاوضات إن األلماني، الداخلية وزير زيهوفر، وقال. المتوسط البحر في الغرق من إنقاذهم يتم

 قيقحت عن زيهوفر تحدث ذلك ورغم. مالطا في القادم سبتمبر من األول األسبوع في الموضوع هذا حول

 دول رعش ستعلن الحاالت أفضل وفي. القادم سبتمبر مطلع حل إلى وصلالت في أمله عن وأعرب. تقدم

  .المتوسط البحر في الغرق من إنقاذهم يتم الذين الالجئين الستقبال استعدادها عن األقل على

 
 

 اإلنسانية األزمة حل أجل من المتوسط البحر دول بين لفبتحا يطالب ترومش – بيدفورد

 

 األزمة بسبب دولال بين تحالف بتأسيس بروتستانتية،ال الكنيسة جلسم رئيس تروم،ش – بيدفورد طالب

. ائدةف دون جماعي حل إلى التوصل طويلة مدة منذ تحاول أوروبا إن وقال. المتوسط البحر في اإلنسانية
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 الأو ويجب. األوروبية الدول جميع بموافقة مرهونا الغرق من المهاجرين إنقاذ يكون أن يجوز ال إنه وقال

 الدول بين تحالف تشكيل من بد ال ولهذا. لهم حل عن نفسه الوقت في والبحث الغرق من المهاجرين اذإنق

 يةالالإنسان المسرحية هذه تنهي آلية إيجاد من بد وال. المهاجرين هؤالء استقبال في الراغبة األوروبية

 عجز كوني أن يجوز وال. سطالمتو البحر في السفن متن على عديدة أسابيع المهاجرين بقاء في المتمثلة

  .المهاجرين من الكثير موت في سببا تسوية إلى التوصل عن األوروبية الدول

 
 

 

 الرعاية تحت القصر المهاجرين آالف: مكسيكو

 

 من فآال عشرة من أكثر رعاية عشر وثمانية ألفين عام ديسمبر منذ المكسيك في األحداث دوائر تتولى

 وغواتيماال فادورالسل من معظمهم حدروين. أمريكا إلى طريقهم في السبيل ضلوا الذين القصر

 همو الموظفين تظهر اإلنترنت في صورا المكسيك في الهجرة سلطة ونشرت. راغواونيكو  وهندوراس

 الهجرة، وضع تطورات آخر على منهم األحداث ويطلعون. القصص لهم ويقرأون األطفال، مع يرسمون

 الفآ خمسة من أكثر رعاية المكسيكية السلطة وتتولى. ذويهم مع هاتفية مكالمات بإجراء لهم ويسمحون

  .الشمالية أمريكا من إرجاعهم تم مكسيكي طفل

 

 
 

  بادربورن لفريق الرياضي األستاد أمن في سلفيون

 

 أعمال ةلممارس مستعدين بإسالمويين عالقة على كانا الرياضي بادربورن فريق حرس من إثنين أن يتردد

 لشيشانيانا األخوان ونشر. بادربورن مدينة في أمنية شركة لدى يعمالن وجيزة فترة قبل حتى اناوك. عدائية

 وهم إسالموية دوائر مع عالقة لهما أن ويبدو. إنستغرام موقع في الرياضية المالعب في لهما صورا

                 أحداث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


