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09.04.2019 

  إسرائيل في تشريعية إنتخابات

 هذه في ارةالخس يتوقع أن نتنياهو الوزراء رئيس وعلى. إسرائيل في تشريعية إنتخابات اليوم تجري

 السابق نرالالج القوي منافسه تحالف تفوق األخير اإلستفتاء وأظهر بالفساد إتهامه بببس اإلنتخابات

 يحصل أن قعالمتو من ألنه إسرائيل في جديدة حكومة لتشكيل له الفرص بعض تتوفر ذلك ورغم. غانتس

 عن تنتخابااإل ستسفر عامة وبصفة. الوسط -اليسار أحزاب من أكثر مفاعد على الديني الوطني التحالف

ضئيلة نتائج   

 

داعش تنظيم في عضوة ألمانية محاكمة  

 بتهمة سنة رينوعش سبعا العمر من تبلغ ألمانية شابة ميونخ في العليا اإلقليمية المحكمة  أمام اليوم تمثل

 جرائم ابوارتك القتل تهمة إليها األلمانية العامة النيابة وتوجه. العراق في داعش تنظيم إلى اإلنتساب

 كخادمة ةأسير يزيدية فتاة بشراء زوجها مع بالتعاون أيضا وتتهم. إرهابي تنظيم إلى إلنتماءوا حرب

سلوكها بسوء الزعم بسبب عطشا بالموت ومعاقبتها   

 

القتال بوقف يطالب غوتيريش. ليبيا  

 تحدة،الم مملأل العام األمين غوتيريش، طالب طرابلس، في البافي الوحيد المطار على الجوي البهجوم بعد

 لمنع فورا صعيدالت وقف الضروري من إنه نيويورك في باسمه المتحدث وقال. ليبيا في فورا القتال بوقف

 تبدأ أن رافاألط جميع على ويتعين. العسكرية بالوسائل يحل لن النزاع أن سيما ال القتال، رقعة إتساع

 نحو حفتر ادةبقي الليبي وطنيال الجيش يزحف الماضي الخميس ومنذ. سياسي حل إلى للتوصل بالحوار

بحكومته مالعال يعترف الذي السراج الوزراء لرئيس األقوى المنافس حفتر ويعتبر. طرابلس العاصمة   
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وإيران المتحدة الواليات بين التوتر تفاقم  

 ردك رهابيةإ األمريكية العسكرية القوات أن طهران أعلنت إذ وإيران المتحدة الواليات بين التوتر يتفاقم

 كيةاألمري اإلدارة وحظرت. إرهابي تنظيم اإليراني الثوري الحرس أن واشنطن إعالن على مباشر فعل

اإليراني الثوري الحرس مع العالقات من نوع أي إقامة والشركات األشخاص على   

 

األمل موكب  يتوقعون الجؤون: المفتوحة الحدود حول كاذبة أخبار  

 إنتشار إثر ديافاتا في المخيم إلى اليونان أنحاء جميع من الالجئين من مئات األخيرة األيام في تدفق

 قوقح منظمات أن أيضا الشائعات وأفادت. الحدود فتح حول اإلجتماعي التواصل شبكات في شائعات

 الالجؤون وينتظر. الحدود عند تنتظرهم المنظمات هذه وأن الحدود، الجتياز لالجئين الدعم ستقدم اإلنسان

 اصلالتو شبكات عبر إعالمية مصادر ونقلت. مقدونيا شمال عبر األوروبي اإلتحاد دول لىإ الوصول

 يف توترت األوضاع أن اإلعالمية المصادر وأضافت. الحدود لعبور" أمل موكب" هناك أن اإلجتماعي

 وفي. لها وجوار الذين هم البشر مهربي بأن يعتقد التي الشائعات هذه بسبب تركيا في الالجئين مخيمات

إدرنه مع الحدود مهاجرعند ألف من أكثر توقيف تم فقط يومين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


