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السعودية المملكة إلى خبراء ترسل المتحدة األمم   

 ةالنفطي المنشآت على الهجوم جراء السعودية المملكة إلى خبراء المتحدة األمم أرسلت

 السعودية الحكومة وجهت األمس وفي. هناك ستجرى التي التحقيقات في للمشاركة ةالسعودي

 بذلك، إيران تتهم األمريكية اإلدارة وكذلك. المسؤولية تحملها إليران إتهامات األولى للمرة

 في دعيا ترامبو  جونسون أن البريطانية البيانات وتفيد. قاطعا نفيا ذلك طهران تنفي بينما

 قصف عن همبمسؤليت الحوثيون الثوار واعترف. لآلزمة دبلوماسية تسوية إلى يةهاتف مكالمة

السعودية النفطية المنشآت   

  

تقريبا دائما سليمة والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة قرارات  

 العام من األول النصف في والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة قرارات في التدقيق يظهر

 من التأكد موت لجوء، طلب ألف وستين إثنين في التحقيق وتم. تقريبا مةسلي أنها الحالي

 اصلةف صفر حوالي وفي. الطلبات من المئة في وتسعين سبعة في الحماية منح ضرورة

 ياناتب ذكروا المرشحين ألن اإليجابية القرارات اإلتحادية اإلدارة سحبت المئة في خمسة

أوطانهم في األوضاع لتغير نظرا المئة في إلثنين الحماية وضع تغير كما. خاطئة   

 

أوروبا في مغايرة هجرة سياسة إلى يدعو ماكرون   

 لقائه بعد قالو. أوروبا في فعالية أكثر هجرة سياسة باتباع الفرنسي، الرئيس ماكرون، طالب

 لهجرةا سياسة جعل الصالحيات على اإلتفاق عدم إن اإليطالي، الوزراء رئيس كونتي، مع

 عن وأعرب. ةاألوروبي البلدان على وتوزيعهم الالجئين تدفق منع في فعالة غير ماضيال في

 للدول وحدم موقف لتحقيق نافذة هناك إن وقال. للتوزيع فعالة آلية أوروبا تجد أن في ثقته

 ياسيس أول هو وماكرون. مالية عقوبات لفرض أو األوروبي، التضامن لتحقيق األوروبية

األخيرة اإليطالية الحكومة تشكيل بعد روما إلى يأتي بارز أوروبي  



اآلن؟ العمل ما: التشريعية اإلنتخابات بعد إسرائيل في تعادل  

 في نتنياهو فشل بسبب أشهر ستة خالل الثانية للمرة إسرائيل في التشريعية اإلنتخابات جرت

 وبعد. الدينية – ةياليمين الكتلة لدى أغلبية توفر رغم الماضي، أبريل في جديدة حكومة تشكيل

 مقعدا وستين حدوا توفر جديدة حكومة تشكيل ويتطلب. معقدا الموقف يبقى الثانية اإلنتخابات

_  أبيض وحزب ،نتنياهو برئاسة الليكود الرئيسيين، الحزبين بين تعادل وهناك. البرلمان في

 وحلفاؤه كودليال ويحصل. مقعدا وثالثين إثنين على منهما كل حصل إذ غانتسن برئاسة أزرق

 بحز وحصل. مقعدا وخمسين خمسة على أزرق – أبيض وحزب مقعدا، وخمسين ستة على

 لىع والليكود األصوات، من المئة في سبعة فاصلة وعشرين خمسة على أزرق – أبيض

القادم األسبوع في النهائية النتيجة وستعلن. المئة في وعشرين خمسة   

 

والقضاء شرطةال عمل يسهل بالضبط األعمار تحديد   

 أعمارهم من أصغر أعمارا يعطون ذويهم، بدون والموجودين الشباب الالجئين من كثير

 رحيلالت من حماية على يحصل عشرة، الثامنة دون يكون من أن بينهم وانتشر. الحقيقية

 تحديد من المختصة الدوائر تتمكن ولم. شهريا يورو آالف خمسة تبلغ أفضل رعاية وعلى

 رمونست في متخصص شرعي طبي معهد وقام. لها تقدم التي األعمار في الخطأ نسبة

 وتبلغ. همل أصغر أعمارا أعطوا المئة في أربعين أن وتبين. حالة ستمائة حواي في بالتدقيق

المئة في خمسين حوالي سارالند والية في النسبة هذه   

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

      


