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السعودي العهد ولي على صارخ ثناء  

 وراء استعراضي بشكل ترامب األمريكي الرئيس وقف السعودية المملكة في اإلعتقاالت موجة بعد

 سلمان بن محمد العهد وولي سلمان الملك في كبيرة ثقة لديه إن تويتر موقع في وقال. الحاكمة العائلة

 تتخذ ولهذا. سنين منذ بالدهم حلبوا المعتقلين بعض أن وأضاف يريدان، ماذا جيدا يعرفان ألنهما

 باعتقال األسبوع نهاية في أمر قد سلمان بن محمد العهد ولي وكان. صارمة إجراءات ضدهم اآلن

 تعيين بعد وذلك الفساد، بتهمة الموظفين وكبار األعمال ورجال الجيش وضباط األمراء من عدد

 الوطني الحرس قائد عبدهللا، بن متعب األمير وبإقالة. برئاسته البالد في الفساد لمكافحة جديدة لجنة

البالد في األمنية الدوائر على سلطته العهد ولي رسخ   

 
 

المنفذ على بالفائدة عاةتة السلطات أخطاء  

 السلطات ارتكبته خطأ خالل من السالح على حصل قد تكساس والية في الكنيسة مهاجم أن يبدو

 يشتري أو يمتلك أن له يجوز ال السابق الجندي أن األمريكي الجو سالح بيانات وتفيد. األمريكية

 هذا يحول لم العسكري القضاء ولكن. وابنها زوجته على اعتدائه بسبب عليه حكم قد وكان. سالحا

 ستة األحد يوم قتل قد السابق الجندي وكان. األسلحة يشترون ممن للتحقق المعلومات بنك إلى الحكم

السبب هو العائلي النزاع أن المحققون ويعتقد. الكنيسة في شخصا وعشرين   

 

 
 

 

 

كجرمين مع عالقة على شرطة مجند   

 من عصابة مع عالقات لديه شرطة مجند أن" بي بي إر" إذاعة أجرتها التي التحقيقات أظهرت

 في لحانة الشرطة تفتيش أثناء الصدفة قبيل من الشرطة مجند بيانات إلى التعرف وتم. المجرمين

 احتجوا قد التحقيق أثناء الحانة في الحاضرون األشخاص وكان. الماضي سبتمبر مطلع في برلين
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 وانتقد. برلين في" ميري" عشيرة في عضوا المحتجين زعيم وكان. التفتيش على عالية بأصوات

 الحادث، هذا الشرطة باسم متحدث وأكد. الموقف يهدىء أن بدل التفتيش، عملية الشرطة مجند

الشرطة كلية في تلميذا مازال الشرطة مجند أن وأضاف   

 
 

السفر جوازات مزوري من شبكة عمل تبطل اليونانية الشرطة  

 من عددا باعت الشبكة أن وأعلنت السفر، جوازات مزوري من شبكة عمل اليونانية الشرطة أبطلت

 وفي. أوروبية بلدان عدة من طلبات وجاءت. أوروبا إلى بها للسفر لالجئين المزورة الجوازات

 الذي األلبان هم الزبائن أهم ومن. الشبكة  من  شخصا  عشرين على   القبض تم  الماضي ألسبوع|ا

. أثينا في جيدة بنوعية تزوير ورش أربع اكتشاف وتم. بريطانيا إلى المزورة الجوازات بهذه توجهوا

 وتعاونت. جواز لكل يورو خمسمائة مقابل طلبها من قصير وقت بعد المزورة الجوازات تسليم وتم

أخرى دول في أمنية قوى مع اليونانية الشرطة   

 
 

اليونان في العائالت شمل لم مجال في إنزعاج   

 ونفى. اليونان في المقيمة الالجئين عائالت شمل لم تعرقل بأنها اإلتهام األلمانية الحكومة نفت

. وأثينا برلين بين الموضوع هذا على اتفاق هناك يكون أن األلمانية الخارجية وزارة باسم المتحدث

 الذي الطعام عن اإلضراب والنساء، األطفال من معظمهم الجئا، عشرين حوالي واصل أثينا وفي

 وعشرين وواحدا وتسعمائة ألفا أن األلمانية الداخلية وزارة بيانات وتفيد. أيام خمسة قبل بدأوه

الحالي العام من األولى التسعة األشهر في ألمانيا إلى وصلوا قد شخصا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


