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29.01.2018 

أفغانستان في آخر إرهابي هجوم  

 يف نار وإطالق انفجارات دوي عيان شهود وسمع. كابل في عسكرية كلية مسلحون هاجم

 مصادر وأعلنت. عالية بدرجات ضباطا وتدرب العاصمة، طرف في تقع التي الكلية منطقة

. ينالمهاجم من ثالثة بينهم من األقل على أشخاص خمسة مقتل عن أسفر الهجوم أن رسمية

 نع السبت يوم هجوم وأسفر. الجاري العام في كابل في الرابع اإلرهابي الهجوم هو وهذا

شخص مائة من أكثر مقتل  

 

  

ولبنان األردن في ألمان جنودا يزو شتاينماير  

 في سكريةالع السلطي موفق قاعدة في ألمان جنودا اليوم األلماني، الرئيس شتاينماير، يزور

 ومن. سالميةاإل الدولة تنظيم ميليشيا قتال في ألماني جندي ثالثمائة حوالي ويشارك. األردن

 من اآلالف مئات األردن في ويقيم لالجئين األزرق مخيم غدا شتاينماير يزور أن المقرر

 عمادال بنانيالل الرئيس إلى يجتمع حيث لبنان إلى الظهر بعد ويتوجه. السوريين الالجئين

" يونيفل" بعثة مع يعملون ألمان جنود وعشرة مائة مع أيضا لبنان في ويلتقي. عون ميشال

البحرية الطرق وتؤمن المتوسط، البحر عبر األسلحة تهريب تمنع التي الدولية   

 

 

أسرع بشكل الترحيل يريد نورنبيرغر  

 الالجئين رحيلبت براندنبورغ، والية في القادم الداخلية المخابرات رئيس نورنبيرغر، يطالب

 شةمناق الضروري من إنه إذاعي حديث في وقال. أسرع بشكل اإلندماج، يرفضون الذين

 مركزيةال األجانب هيئة عشر وثالثة ألفين عام منذ ويدير. أكبر بصراحة اإلندماج موضوع

 نم وأنه حدود، له الالجئين الستقبال اإلستعداد أن ويرى. آيزنهوتنشتات مدينة في

 لاألفض فمن اللجوء، حق يستغلون الذين أما للبقاء، فرصة لهم من حماية الضروري

الدوائر مختلف لدى الموظفين من مزيد إلى بحاجة فإننا ولهذا. ترحيلهم   
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المساعدات قلة بسبب فوضى حدوث من تحذر الفلسطينيين الالجئين إغاثة منظمة   

 قطاع في انإنس مليون حوالي لتزويد أموال إلى الفلسطينيين الالجئين إغاثة منظمة تفتقر

 .األغذية هذه إلى ماسة بحاجة منهم األعظم القسم أن كما كاف بقدر الغذائية بالمواد غزة

 كانتو. غزة قطاع في سينتشران والجوع الفوضي إن المنظمة، مدير شماله، ماتياس وقال

 هددوت. األغذية من المئة في ستين تغطي المالية المساعدات من المتحدة الواليات حصة

المالية المساعدات هذه بوقف اآلن واشنطن   

 

 

األردن في لالجئين مخيما تزور السينمائية، هوليوود نجمة جولي، أنجيلينا  

 إليجاد يالدول األمن مجلس إلى شديدا نداء السينمائية، هوليوود نجمة جولي، أنجيلينا وجهت

 جمح إن األردن في لالجئين مخيم زيارة أثناء وقالت. سوريا في الحرب لوقف وسيلة

 األردن إن وقالت. القلب يمزق أمر السوريين، الالجئين لدى النفسانية والجروح المعاناة،

 الجئينال من المليون ونصف ماليين خمسة األقل على استقبلت وتركيا والعراق ولبنان

. المتحدة مملأل التابعة الالجئين لشؤون العليا للمفوضية الخاصة المندوبة وهي. السوريين

 عملة نالالجئي مع التضامن فيه يكون وقت في للعالم نموذجي مثال البلدان هذه إن وقالت

األردن في السوريين لالجئين الزعتري مخيم في األقوال بهذه وأدلت. نادرة   

 

 

البوسفور منطقة في اإلسالم بوقف يطالب هوكه  

 مقاومة ألمانيا، أجل من البديل الحزب لدى القانوني الخبير ،(هوكه بيورن)  يريد ال

 األيام من ومي في حزبه وصل إن نفسها، تركيا في أيضا بل فحسب، ألمانيا في اإلسالم

 وصحيفة" بينتو" مجلة في نشرها تم فيديوهات في جاء ما هذا. ألمانيا في السلطة إلى

 مدينة في الجاري الشهر من العشرين في لحزبه احتفال في وتظهرهوكه ،"فيلت"

 أوامر صدرسن وعندها. السلطة على سنحصل إننا: " اإلحتفال هذا في ويقول. آيسليبن

ومئذنة ومؤذن، محمد وهي الكبيرة الثالثة الميم ألحرف حد بوضع تقضي  

 

 

 

 
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) 


