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 يوم أخبار

 دوندار التركي اإلعالمي لحماية األمنية إجراءاتها تكثف الشرطة

 يالذ برلين في المقيم دوندار التركي الصحفي حماية أجل من مشددة أمنية إجراءات تاتخذ

 زيارة منذ شديد خطر في باتت حياته بأن اإلذاعية راديو إنفو لمحطة مقابلة في صرح

 الشرطة على يتعين بات إنه وقال. لبرلين األخيرة اردوغان طيب رجب التركي الرئيس

 خالل طالب قد اردوغان وكان. المأل إلى خرج كلما الالزمة األمنية التدابير اتخاذ األلمانية

 منذ قيميو" جمهورية" صحيفة تحرير رئيس منصب يشغل كان الذي دوندار بتسليم زيارته

 لمدة السجن بعقوبة السابق في عليه ا  حكم أصدر قد التركي القضاء وكان. برلين في 2016

 محاكمة أن إلى يشار. الحكم إلغاء تم أنه غير التجسس، بتهمة أشهر وعشرة أعوام خمسة

 . اليوم اسطنبول في دوندار بحق ستقام أخرى

 

  خاشقجي اختفاء بشأن السعودية نحو الشبهات يثير ريرتق

 وافية تصريحات بتقديم السعودية السلطات يلزم مقال   اليوم" بوست واشنطن" صحيفة نشرت

 وأضاف. الصحيفة في كضيف يكتب الذي خاشقجي جمال السعودي الصحفي اختفاء بشأن

 من البالغ السعودي المعارض اختفاء بلق الرياض في مسبقا   صيغت قد خططا   أن المقال

 معلومات في ورد ما هذا. قتله وحتى بل معه والتحقيق لحتجازه عاما   وخمسين تسعة العمر

 عن ممثلين بين جرت اتصالت على تنصتت لتيا األمريكية الستخبارات أجهزة نقلتها

 .عاءاألرب ليلة الصادرة الصحيفة طبعة في نشر حسبما السعودية، الحكومة

 

 

 

 

 



 ماينوفا البلغارية اإلعالمية اغتيال قضية في به مشتبه على القبض إلقاء

 البلغارية التلفزيونية اإلعالمية باغتيال ضالع ألمانيا في به مشتبه على القبض إلقاء تم

 وكانت. ألمانيا في المقيمة أمه إلى األحد يوم المشتبه فر فقد إعالمية لتقارير ووفقا  . مارينوفا

. البلغارية روسه مدينة متنزهات إحدى في السبت يوم وقتلت اغتصبت قد البلغارية ميةاإلعال

 واحتيال نصب عمليات بشأن بالتقصي قاما نصحفيي   مع مقابلتين أجرت قد أنها إلى يشار

 من تحرياتها حاليا   الشرطة وتجري. لبلغاريا األوروبي التحاد قدمها مالية بمعونات متعلقة

 .ومهنيا   شخصيا   الجريمة مالبسات عن الكشف أجل

 

 ألمانيا إلى المهاجرين أعداد بتراجع يصرح زيهوفر

 ألمانيا إلى وفدوا الذين المهاجرين عدد بأن زيهوفر هورست التحادي الداخلية وزير أفاد

 أن الوزير وتوقع. إعالمية تقارير إلى استنادا   وذلك لجىء، ألف مئة بلغ الحالي العام خالل

 شهري في المهاجرين داعدأ لتدني نظرا   وذلك ألف المئتي حد الالجئين هؤلء عدد اوزيتج ل

 وثمانين مئة بدخول يسمح ممرا   حدد قد الكبير الئتالف وكان. العام من وديسمبر نوفمبر

 يونيو شهر في قال قد زيهوفر أن إلى اإلشارة وتجدر. لجىء ألف وعشرين مئتين إلى ألف

 .2018 عام في تجاوزه متسي لرقما هذا بأن الماضي

 

 االندماج بدورات االرتقاء إلى يسعون االندماج وزراء

 مليون ستمائة عن يزيد ما الندماج دورات لدعم الماضي العام التحادية الدولة نفقات بلغت

 المهن أو األعمال من أي في للقبول األدني حدال هو اللغة من ب مستوى أن إلى يشار. يورو

 من المستوى هذا اجتياز من تمكني فقط والالجئين المهاجرين نصف بأن علما   نيا،ألما في

 بعض إدخال إلى شتامب يواخيم فيستفاليا راين نورد بولية الندماج وزير ويسعى. تحانالم

 العلمي المستوى حسب دورات تخصيص الوزير ينوي كما. المتحان هذا على التسهيالت

 .واألكاديمي

 

 

 

 

 

 

 



 وسالفيني زيهوفر بين ما تربط ينةمت اتعالق

 تربط التي العالقات متانة على فرزيهو هورست التحادي الداخلية وزير عن ممثل أكد

 الست مجموعة لقاء هامش على وذلك اليطالي الداخلية وزير سالفيني ماتيو مع الوزير

 قد سالفيني أن ىإل يشار.  ليون في يعقد الذي األوروبي التحاد في الداخلية بوزراء الخاص

 وكان. الالجئين من مزيدا   إيطاليا  استقبال عدم على ألمانيا مع التفاقية توقيع أثناء أصر

 لحضور الجتماعي المسيحي الحزب من ماير شتفيان وزارته وكيل عنه أناب قد زيهوفر

 انتقادات وجهت قد الالجئين بشؤون تعنى وأخرى حقوقية منظمات أن إلى يشار. المؤتمر

 الذين الالجئين أعداد أن معتبرة وأسبانيا، واليونان وإيطاليا ألمانيا بين المبرمة للصفقة شديدة

 .جدا   ضئيلة تعتبر المبرمة التفاقية تمسهم

 
 

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) 

 


