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 خاشوقجي موت من ينطلق ترامب

 

 ذاإ إنه وشنطن في وقال. خاشوقجي السعودي اإلعالمي موت من ترامب األمريكي الرئيس ينطلق

 رامبت وكان. خطيرة نتائج ذلك على فسيترتب موته، عن المسؤولة هي ةالسعودي المملكة أن ثبت

 يارةز بعد اختفى قد خاشوقجي وكان. السعودية المملكة مع األسلحة صفقة إلغاء أخيرا رفض قد

 يةإعالم مصادر وحسب. الحالي الشهر مطلع في إسطنبول في السعودية الفنصلية إلى بها قام

 حكام نفيوي. السعودية القنصلية في قتله خاصا سعوديا كوماندوز نأ من التركية السلطات تنطلق

 يف مشاركتهم الغربيين الممثلين من كثير ألغى األثناء هذه وفي. ذلك عن مسؤوليتهم الرياض

 ياألمريك المالية وزير بينهم من السعودية، المملكة في القادم األسبوع في اإلستثمار منتدى

 

 

 يرحل لم الرهينة محتجز

 

 سنوات، ثالث قبل يرحل أن يجب كان كولونيا في الرهينة احتجز الذي أن إعالمي مصدر رذك

 الوقت في السوري ترحيل في يبدو، ما على فشلت، والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة وأن

 باطل وقدم األوروبي، اإلتحاد إلى عشر وخمسة ألفين عام دخل حيث التشيك جمهورية إلى المحدد

 طاتالسل على يتعين وكان. للجوء طلبا مجددا ألمانيا في قدم قصيرة فترة وبعد. هافي للجوء

 يدخله وروبيأ بلد أول أن على تنص التي دبلين إتفاقية مبادىء وفق التشيك إلى تعيده أن األلمانية

 سنة وخمسين خمسا العمر من البالغ السوري وفجر. اللجوء إجراءات عن المسؤول هو الالجىء،

 تتغلب أن بلق صيدلية، في رهينة واحتجز كولونيا، في القطار محطة في قنبلة الماضي إلثنينا يوم

  الشرطة عليه

 

 

 

 كليفه مدينة في سوري موت حول شكوك

 

 تسجال وتفيد. إنتحار أنه كليفه مدينة سجن في سوري سجين موت اعتبار حول شكوك تدور

. يالماض سبتمبر نهاية الحريق إندالع اءمس في الزنزانة في الهاتف مع اإلتصال تم أنه السجن



 هذه يروتث. الهاتف بجهاز المرتبطة الضوئية اإلشارة تعطيل تم ومتى إذا ما العامة النيابة وتحقق

 فقط ماإلس في اإلشتباه بسبب بريء وهو السجي في وضع السوري ألن أخرى تساؤالت القضية

 

 

 

  تماعيةاإلج المساعدات من األدنى الحد مستلمي عدد تراجع

 

 ألفين عام نهاية وفي. الثاني للعام اإلجتماعية المساعدات من األدنى الحد مستلمي عدد تراجع

 عشر ةوست ألفين عام نهاية من أقل أي ألفا، وستمائة ماليين سبعة حوالي العدد بلغ عشر وسبعة

 إثنين لةاصف تسعة إلى حمسة فاصلة تسعة من النسبة تتراجع ويهذا. شخص ألف ثالثمائة بحوالي

 مائةو مليون إلى اإلجتماعية المساعدات إلى المحتاجين المسنين عدد وارتفع. األلماني الشعب من

. رعش وستة ألفين عام نهاية من أكثر الشعب من إثنان فاصلة ثالثة يساوي ما أي شخص، ألف

 إلى ليصل ئةلما في سبعة فاصلة وثالثين خمسة بنسبة المحتاجين الالجئين عدد تراجع ذلك ومقابل

  اللجوء إجراءات إنجاز إلى التراجع هذا ويعود. ألفا وستين وثمانية أربعمئة

 

 
 

 الديمقراطي اإلشتراكي والحزب المسيحيين الحزبين تأييد تراجع

 

 رينوعش خمسة على المسيحيان الحزبان لحصل القادم، األحد يوم تشريعية إنتخابات أجريت لو

 هوهذ. المئة في عشر أربعة على الديمقراطي اإلشتراكي زبالح وحصل األصوات، من المئة في

 نم البديل وحزب المئة، في عشر تسعة على الخضر حزب وسيحصل. األحزاب لهذه نسبة أسوء

 بوحز المئة، في عشر أحد على الحر الديمقراطي والحزب المئة، في عشر ستة على ألمانيا أجل

 بالتحلي هولشتاين – شليسفيغ واليىة اءوزر رئيس وطالب. المئة في تسعة على اليسار

 هذه يوف. أحزاب ثالثة مع تحالف تشكيل الممتع من إنه وقال. جديدة تحالفات لتشكيل  بالجرأة

 هيواج اإلتحاد صعيد على الكبير اإلئتالف أن وأضاف. أحزاب ثالثة من تحالف يوجد الوالية

 لها حلوال ويقدم ن،المواطني مشاكل يراعي أن ذلك بدل وعليه قوية، خالفات

 

 

 

 

 

 

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) 


