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   إسرائيل في حكومة بتشكيل نتنياهو تكليف

 

 إسرائيل في دةديج حكومة بتشكيل نتنياهو تكليف مجددا تم أنه ريفلين الدولة رئيس مكتب أعلن

 تم يالماض األسبوع وفي. غانتس منافسه بحضور معه الدولة رئيس عقده الذي اإلجتماع بعد

 مقعدا، نوثالثي إثنين على الليكود، نتنياهو، حزب وحصل. إسرائيل في جديد برلمان انتخاب

 من ألي برلمانية أغلبية تتوفر ال وبهذا. مقعدا وثالثين ثالثة على أزرق - أبيض وحزب

    جديدة حكومة بتشكيل نتنياهو تكليف أيدوا النواب معظم أن بيد. الحزبين

 

 

  الخليج منطقة في للسالم خطته يطرح روحاني

 

 انيحرو حسن الشيخ اإليراني الرئيس طرح أشهر، منذ الخليج منطقة شهدته أمني توتر بعد

 عاد خطابه وفي. الخليج منطقة في للسالم خطته مشروع المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام

 ،النزاع تسوية في المشاركة إلى الهام اإلستراتيجي هرمز مضيق على المطلة الدول جميع

 دخلت دون المنطقة دول بين النزاعات جميع حل إلى خطته وتهدف. المتحدة الواليات مستبعدا

 فشلت يالت تحدةالم للواليات جيرانا ولسنا البعض، بعضنا جيران إننا: وقال. أجنبية دولة أي

 وقتنال المعقدة المشاكل حل على قادرة ليست الدولة هذه ومثل وسوريا، والعراق أفغانستان في

 الحاضر

 

 

  جديدة إنتخابات إجراء حول خالف: لندن

 

 حول والمعارضة الوزراء، رئيس جونسون، بين البريطاني العموم مجلس في خالف يدور

 وقفلم نظرا المبكرة اإلنتخابات هذه إجراء جونسون يدوير. مبكرة برلمانية إنتخابات إجراء

 وفي. الهدف هذا تحقيق في مرتين فشل ولكنه. الرأي استطالعات في الجيد المحافظين حزب

 ذاه المعارضة زعيم كوربين، ورفض. حكومته في الثقة بطرح النواب جونسون طالب األمس

 نبدو األوروبي اإلتحاد من ريطانياب لخروج األمر هذا جونسون يستغل أن من خوفا الطلب،

  األوروبي اإلتحاد من الخروج موعد تأجيل بعد إنتخابات إجراء فيريد كوربين أما. اتفاق
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  المهاجرين تكاليف مشكلة أمام وحيدة نفسها تري البلديات

 

 كاليفت مشكلة وحدها تواجه أنها الرور، حوض منطقة في سيما ال البلديات، من كبير قسم يرى

. مئةال في ثالثين إلى األخيرة اآلونة في أنخفض الذي الوالية حكومة من دعم دون المهاجرين

 لىع المهاجرين توزيع ليةعم إن دورتموند بلدية في جتماعيةاإل الشؤون عن المسؤولة وقالت

 هنا موجودين مازالوا لجوئهم طلبات فضتر   ممن كبيرا قسما وإن واضحة، تعد لم المدن

 العدد لغب الماضي يوليو وفي. ألمانيا من ترحيلهم دون تحول عملية لموانع أو سانيةإن ألسباب

 عشر خمسةو ألفين عام نهاية وفي ألفا، وخمسين ثمانية حوالي فيستفاليا نوردراين والية في

 لواليةا حكومة تدفع ال اللجوء، طلبات رفض من أشهر ثالثة وبعد. ألفا وأربعين ثالثة بلغ

 نموجودي غير كانوا لو كما لجوئهم، طلبات رفضت الذين المهاجرين حياة وينلتم مساعدات

 توزيع يف الوالية سلطات وتستمر. لهم المساعدة تقديم البلديات تواصل بينما الوالية، في

 يفيةك توضيح عن إمتنعت الوالية حكومة إن المسؤولة وقالت. البلديات على الجدد المهاجرين

    ستقبلالم في اعضاألو تحسين

 

 

  التظاهرات بعد مصر في قاالتإعت

 

 نذم مصر في أشخاص وثالثة ألف اعتقال تم أنه والحقوق للحريات المصري المركز أعلن

 اعتقال عن واإلجتماعية اإلقتصادية للحقوق المصري المركز تحدث بينما. الماضي الجمعة يوم

 ومن. لمعلوماتا هذه اآلن تىح المصرية السلطات تؤكد ولم. مواطن وأربعمائة ألف من أكثر

 القاهرة، عةجام في الشهيران السياسية العلوم أستاذا نافعة، وحسن حسني حازم المعتقلين بين

 مؤيدي من حسني عتبروي  . السيسي الفتاح عبد المصري للرئيس بمعارضتهما والمعروفان

 التظاهرات وخرجت. ترشحه إعالن بعد قلاعت   والذي السابق الرئاسة مرشح عنان، سامي

 يتهم ذيوال إسبانيا، في المقيم علي، محمد المصري المقاول عن الصادرة البيانات إثر األخيرة

   الجمعة غد يوم التظاهر مواصلة إلى ويدعو بالفساد، المصري الرئيس
 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


