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 المالبسات بتوضيح تطالب دول السبع مجموعة: خاشوقجي قضية

 بساتالم بتوضيح السعودية المملكة العالم في األولى السبع الصناعية الدول مجموعة طالبت

 تركمش بيان في السبعة الخارجية وزراء وأعرب. مفصل وبشكل بسرعة خاشوقجي قضية

 قبل من ألمرا هذا في للغاية شفافا تحقيقا وينتظرون. القضية هذه من شديد بقلق يشعرون أنهم

 العهد ليو إن يقول تويتر على حسابه في ترامب األمريكي الرئيس وكتب. السعودية الحكومة

 حدث ما يعرف ال إنه وقال. القضية هذه مالبسات بتوضيح وعده سلمان بن مدمح السعودي

 قتل الذي هو خاص سعودي كوماندوز أن من التركية السلطات وتنطلق. خاشوقجي لجمال

  السعودية القنصلية مبنى في خاشوقجي اإلعالمي

 

   
   

 غزة قطاع على إسرائيلية جوية غارات

 ةفلسطيني أهداف على  اإلسرائيلية المقاتلة طائراتال أغارت غزة قطاع من صاروخي قصف بعد

 إسرائيل نتوأعل. غزة في الصحة وزارة بيانلت حسب بجراح، فلسطينيين ثالثة وأصابت الليل، في

 أن بدووي. بأذى أحد إصابة دون السبع بئر في بيت قصف تم ذلك وقبل. إرهابية أهدافا هاجمت أنها

  اإلسرائيلية ناتالبيا حسب البحر في سقط آخر صاروخا

 
   

 رهينة إحتجاز عملية بعد كولونيا في تحقيقات

 على يدل ما وهناك. األمر ألهمية نظرا كولونيا في رهينة احتجاز بعد التحقيق العامة النيابة تولت

 توأعلن. الجسدي األذى وإلحاق مرتين، القتل بمحاولة المتهم الجاني لدى متطرفة معتقدات وجود

 لسريعةا للوجبات مطعم في مولوتوف قنبلة اإلنين يوم فجر سوري الجىء الجاني أن األمنية الدوائر

 بإلقاء أمر وصدر. الشرطة تدخل قبل صيدلية في رهينة مع واعتصم كولونيا، في القطار محطة في

 بالغة بجروح أصيب الذي الجاني على القبض
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 "المحكمة أمام اليوم يمثل" طالبان حركة في عضو ألماني

 بعس عمره ،"طالبان حركة في مزعوم عضو ألماني" صباحا العاشرة الساعة عند ليوما يمثل

 موياإلسال باإلرهاب العامة النيابة وتتهمه. ديسلدورف في العليا المحكمة أمام سنة، وثالثون

 من حدريت الذي البولندي – األلماني اعتقال وتم. الحربية األسلحة  واستخدام  القتل، ومحاولة

 نيسان شهر في ألمانيا إلى ونقله أفغانستان، جنوب في الماضي فبراير في فورمز دينةم منطقة

. طالبان ةحرك إلى وانضم باكستان، إلى سنوات ست قبل رحل التحقيق نتائج وحسب. الماضي

  المتفجرات وتجهير اإلنتخاريين، فرقة في عضوا كان الدعوى مذكرة وحسب
 

   
   

 وسيلة كآخر الكنسي اللجوء قبول

 كآخر الترحيلب المهددين للالجئين الكنسي اللجوء قبول بفالس راينالند والية في السلطات على بغيين

 اإلدارات وبين جهة، من والداخلية اإلندماج وزارتي بين األمس في عليه اإلتفاق تم ما هذا. وسيلة

  أخرى جهة من الكنائس وممثلي المحلية

 
 

 ئريةالعشا الجماعات مسألة تناقش الحقوق لجنة

 

 يمةالجر ضد اإلجراءات ماهية برلين والية نواب لمجلس التابعة الحقوق لجنة اليوم تنافش

. ةكبير عربية عائالت أعضاء لدى المداهمات من عدد تنفيذ تم األخيرة اآلونة وفي. المنظمة

 انونق تشريع خالل من ذلك وأمكن. عقارا وسبعين سبعة مصاردة تمت الماضي يوليو وفي

 األولية النتائج كوبرز العامة النائبة اليوم وتقدم. إجرامية جماعات ممتلكات مصادرة زيجي جديد

 الحقوق لجنة أمام
 

    

   

 

  

 

 

 

 

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) 


