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المتوسط البحر في المهاجرين إنقاذ حول الخالف في تطورات  

 من قاذهمإن يتم الذين المهاجرين توزيع حول الدائر الخالف في جديدة تطورات هناك أن يبدو

 وبيةأور دولة عشرة أربع أن ماكرون الفرنس الرئيس وصرح. المتوسط لبحرا في الغرق

 يذكر ولم. المجال هذا في للتعاون مستعدة دول ثماني وأن الفرنسي، – األلماني المقترح تؤيد

 هاجرينالم توزيع األلماني – الفرنسي اإلقتراح ويرى. الدول هذه أسماء الفرنسي الرئيس

 دح وضع من بد ال إنه األلماني، الخارجية وزير ماس، وقال. كذل في الراغبة الدول على

الخالف لهذا  

 

إدلب منطقة في سوق على جوية غارة جراء فتلى سقوط  

 احدو مقتل عن أسفرت النعمان معرة في سوق على جديدة جوية غارات إدلب منطقة شهدت

 رياسو في داثاألح رصد مركز وأعلن. المعارضون أعلن كما األقل، على شخصا وأربعين

 من الكثير ومازال. الجوية الغارات هذه جراء بجراح أصيبوا شخص مائة من أكثر أن

 وحمل. ورياس في البيضاء الخوذ منظمة في عضو القتلى بين ومن. األنقاض تحت المواطنين

 في ةالروسي القيادة ترفض بينما الغارات، هذه مسؤولية الروسية الطائرات المعارضون

 إدلب يوف. المنطقة في طلعات بأية تقم لم الروسية الطائرات إن وتقول اإلتهام، هذا سوريا

الماضي سبتمبر منذ النار إطالق وقف الواقع في يسري بها المحيطة والمناطق   

 

 

 

 

 



المتحدة للواليات مسؤولية يرى ال بومبيو: النفط ناقالت أزمة  

 طالب اني،اإلير الثورة حرس قبل من" إمبيرو ستينا" البريطانية النفط ناقلة إحتجاز بعد

 إن وقال. يطانيةالبر للسفن ذاتية حماية بتوفير بريطانيا األمريكي، الخارجية وزير بومبيو،

 فقط تهاحص ستتحمل المنطقة، في الطائرات حامالت من أسطول لديها التي المتحدة الواليات

 هي بريطانيا إن الوق. مسؤوليتها تتحمل أن الدول بقية على ويتوجب المسؤولية، من

 من كاأمري خروج يكون أن بومبيو ونفى. البريطانية الناقلة سالمة عن األولى المسؤولة

 العقوبات بببس يحدث لم هذا إن وقا. المنطقة في التوترات في سببا إيران مع النووي األتفاق

 إليرانيا ةالثور حرس وبسبب إيران، في الحاكم التيوقراطي النظام بسبب بل األمريكية،

سيء نظام إنه. عقود أربعة منذ العلم في اإلرهاب ينشر الذي   

 

الفلسطينيين منازل لهدم إسرائيل ينتقد األوروبي اإلتحاد  

 منطقة في افور الفلسطينيين منازل هدم بوقف اإلسرائيلية الحكومة األوروبي اإلتحاد طالب

 لقانونا وفق شرعية غير انيةاإلستيط إسرائيل سياسة أن األوروبي اإلتحاد وأكد. القدس

 طالبوني األوروبي اإلتحاد في المسؤولين إن األوروبي اإلتحاد باسم المتحدث وقال. الدولي

 صباح بدأت قد اإلسرائيلية اإلحتالل قوات وكانت. فورا الفلسطينيين منازل هدم بوقف

. القدس يف العنصري الفصل جدار من القريبة القدس شرق فلسطينية منازل بهدم األمس

 قيد زالت ما منزال سبعين شمل الهدم أن القدس في المتحدة لألمم التابع اإلغاثة مكتب وأعلن

 باسم حدثالمت وأكد. أيضا دمرت قد فلسطينيا عشر سبعة يسكنها منازل ثالثة وأن اإلنشاء،

 ةلطللس المدنية لإلدارة تماما الخاضع" ألف" قسم في تقع المنازل أن األوروبي اإلتحاد

 هذه إدارة نع الوحيدة المسؤولة هي الفلسطينية السلطة وأن أوسلو، إتفاق وفق الفلسطينية

 وإعالن اإلسرائيلية اإلستيطان سياسة إن األوروبي اإلتحاد باسم المتحدث وقال. المنطقة

السالم فرص على وتقضي الدولتين، حل تقوض  فقط، إلسرائيل عاصمة القدس   

 

 

 

 

 

 



المسيحي الدين اعتنقوا الذين لمينالمس ترحيل وقف: كاودر  

 ترحيل وقفب الديمقراطي، المسيحي للحزب البرلمانية للكتلة السابق الرئيس كاودر، طالب

 بتلك بيهةش تسوية إلى نتوصل أن نريد إننا وقال. المسيحي الدين اعتنقوا الذين المسلمين

 إيران إلى ونيرحل ال مينالمسل من المسيحي الدين معتنقي وأن وسوريا، بأفغانستان الخاصة

 الذي اني،األلم الداخلية وزير زيهوفر، ضد يقف وبهذا. عنيفة لمالحقات سيتعرضون حيث

 عةمجمو حول األمر يدور الواقع وفي. إيران إلى المسيحي الدين إعتنقوا مسلمين يرحل

 ورياس من وأيضا إيران من ومعظمهم المسيحي، الدين إعتنقوا شخصا ثالثين من تتكون

وأفغانستان والعراق   

 

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) 

 


