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18.12.2018 

‘ الغربية الضفة في بيتا تهدم سرائيل   

 لمهاجم رآخ بيتا وهدمت المحتلة، الغربية الضفة في البيوت هدم اإلسرائيلية اإلحتالل قوات واصلت

 اإلحتالل قوات وحاولت. الماضي أكتوبر في المعامل أحد في إسرائيليين قتل أنه إسرائيل تدعي مزعوم

 هدم إن. ذلك أثناء مصرعه ولقي الماضي، األسبوع في المزعوم المهاجم على الفبض إلقاء اإلسرائيلية

 ائيلإسر وتبرر. الدولي القانون بموجب محظور أمر مقتولين أو مدانين أو مزعومين إرهابيين بيوت

 عائالت شتعي اإلسرائيلية، اإلحتالل قوات تهدمها التي البيوت وفي. هاما ردعا يشكل بأنه بذلك يامهاق

مأوى بدون تصبح   

 

فقط أشهر ثالثة" صوفيا" مهمة تمديد   

 من وكان. فقط القادم مارس نهاية إلى" صوفيا" لسفينة البحرية المهمة األوروبي اإلتحاد دول مددت

 على ئينالالج بتوزيع إيطاليا وتطالب. ذلك دون حال اإليطالي الموقف لكن أخرى، لسنة تمدد أن المقرر

 البحر في نالمهربي شبكات مكافحة إلى" صوفيا" مهمة وتهدف. فقط إيطاليا على وليس األوروبية، الدول

 تشاركو. مهاجر ألف خمسين حوالي" صوفيا" سفينة أنقذت الماضية الثالث السنوات وفي. المتوسط

المهمة هذه في مانياأل  

 

العراقي الرئيس إلى يجتمع ماس: بغداد  

 ألمانيا، لىإ الفارين وطنه أبناء ماس، األلماني نظيره مع لقاء عقب العراقي، الخارجية وزير الحكيم، ناشد

 ديمبتق ماس وتعهد. اإلرهابية داعش هزيمة من سنة بعد واألمان األمن يتوفر حيث العراق إلى الرجوع

 على اءالقض تم إنه وقال. العراق في الحياتية الظروف وتحسين البناء إعادة في المساعدات من المزيد

 لعراقيا الرئيس إلى اليوم ماس ويجتمع. العراق في قوتهم استعادة من اإلرهابيين منع ويجب. اإلرهاب

الصالح الجديد  
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الماضية الليلة منتصف في اليمن في النار إطالق وقف سريان  

. اليمن في تالتوقي حسب الماضية الليلة منتصف عند الساحلية الحديدة في النار إطالق وقف انسري بدأ

 والحوثيون ةاليمني الحكومة وكانت. المدينة من الطرفين قوات إنسحاب المتحدة لإلمم تابعة لجنة وستراقب

 اليمن تزويد في بالغة ميةبإه تتمتع التي الحديدة في النار إطالق وقف على الماضي األسبوع في اتفقوا قد

 ماليين ويعاني. العالم في إنسانية كارثة أسوء اليمن يواجه المتحدة األمم بيانات وحسب. بالمساعدات

جوعا الموت خطر يمني ألف وخمسون مئتان ويواجه. الجوع من اليمنيين   

 

عشر وثمانية ألفين عام مصرعهم لقوا األقل على صحفيا ثمانون  

 تقريرال في ورد كما الصحفيين، ضد والعنف القمع ممارسة في إزديادا عشر ثمانيةو ألفين عام شهد

 أي ل،األق على صحفيا ثمانون قتل الحالي الشهر مطلع وحتى". حدود بال مراسلون" لمنظمة السنوي

: وهي دانبل خمسة في حتفهم النصف من أكثر ولقي. الماضي بالعام مقارنة صحفيا عشر خمسة بزيادة

 ويقبع. المخدرات وجرائم الفساد إلى تطرقوا ألنهم وذلك واليمن، والهند والمكسيك وسوريا تانأفغانس

 هناك أيضا نياألما وفي. العالم في الصحفي نشاطهم بسبب السجون في صحفيا وأربعون وستة ثالثمائة

الصحفيين ضد والعنف الكراهية من مزيد .  

 

نهيس والية في الشرطة فضيحة رقعة إتساع  

 مركز إلى ووصل اليمينيين، المتطرفين المزعومين الشرطيين ضد هيسن والية في التحقيقات نطاق إتسع

 من ينييناليم للمتطرفين مزعومة شبكة وجود من للتحقق بيدينكوبف – ماربورغ مقاطعة في الشرطة

. نفسها رطةالش قبل من فيها التحقيق سيتم أخرى، شرطية مراكز بشأن معلومات وتتوفر. الشرطة رجال

 أوفياء اءأعض توفير هو المهم إن الحر، الديمقراطي الحزب لدى الداخلية الشؤون في الخبير كوله، وقال

 تبادلوا شرطيين خمسة مع التحقيق يتم أنه أخيرا وأعلن. الشرطة دوائر لدى ذلك حدوث لمنع ومحايدين

بينهم فيما متطرفة يمينية ونصوصا صورا   
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فيدينغ حي في مسجد تفتيش  

 تمويل بهةبش المباني من عدد بتفتيش الباكر الصباح منذ تقوم برلين شرطة أن العامة النيابة أعلنت

 هو هدفال إن العامة النيابة باسم المتحدث وقال. فيدينغ حي في" الصحابة" مسجد بينها ومن اإلرهاب،

 مويته المسجد، في إماما يعمل رجل مع تحقيقات إجراء بعد اإلرهاب تمويل على أدلة على الحصول

 ملتقى دالمسج يعتبر سنوات ومنذ. أحد إعتقال يتم ولم. بالمال سوريا في مجاهدين مقاتلين بتزويد

األلمانية األمنية السلطات لمراقبة ويخضع إلسالمويين،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


