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 الذريع بالفشل خاشقجي مقتل يصف ترامب

 أن لىإ مشيرا   ذريع، فشل بأنه خاشقجي جمال السعودي الصحفي مقتل ترامب األمريكي الرئيس وصف

 من هو السعودية السلطات تمارسه الذي الخداع أن وأضاف. للغاية سيئة كانت ذاتها بحد ةالجريم خطة

 احدو سفر بحظر أوعزت قد األمريكية اإلدارة أن بالذكر جدير. التاريخ عبر مرت التي الممارسات أسوأ

 كما .خاشقجي مقتل في بضلوعهم تشتبه حيث الحادثة، على فعل كردة السعودية عن ممثل   وعشرين

 يالصحف فإن السعودية للرواية ووفقا  . األخرى اإلجراءات من العديد عن بومبيو الخارجية وزير أعلن

 ردوغانأ طيب رجب التركي الرئيس وصف جانبه من. القنصلية في" شجار" في حتفه لقي قد المعارض

 ".سياسي اغتيال" بأنها الحادثة

 

 أسبانيا يزور شتاينماير

 يومين، ستغرقت زيارة في أسبانيا إلى األربعاء اليوم الرحال شتاينماير فالتر رانكف األلماني الرئيس يشد

 الحكومة تزال ال وإنما أخرى، أوروبية ودول إيطاليا في كما صاعدة يمينية أحزاب توجد ال حيث

 في أللمانيا سبةلنبا هاما   شريكا   تعتبر أسبانيا فإن لذا. اللجئين الستقبال كبيرا   استعدادا   تبدي االشتراكية

 .األوروبي االتحاد دول إطار

 

 اليمن في المجاعة أوضاع تفاقم من تحذر المتحدة األمم

 حيث شخص، مليون عشر أربعة تمس قد اليمن في المجاعة بأن المتحدة األمم في مطلعة مصادر أفادت

 من مزيد وجمع ارالن إلطلق وقف على التوافق إلى المتحدة األمم في اإلغاثية المعونات منسق دعا

 اليمن، في المجاعة تفاقم من حذرت قد المتحدة األمم وكانت. المشردين إغاثة أجل من المالية المعونات

 فووص. اليمني الشعب نصف أي نسمة مليون عشر أربعة تتهدد باتت اإلنسانية الكارثة هذه أن حيث

 يف المجاعة وأن بالصادمة، اليمن في عاألوضا لوفكوك مارك المتحدة األمم في اإلغاثية المعونات منسق

 .العملية حياتهم طيلة المجال هذا في الخبراء عايشه  ما بمراحل تفوق قد اليمن

 

 سوريا من فرنسيين جهاديين أبناء إعادة تنوي فرنسا
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 حيث وريا،س من فرنسيين جهاديين أطفال استعادة في البدء باريس في مطلعة لمصادر وفقا   فرنسا تعتزم

 سيةالفرن السلطات لدى والمعروفين طفل   وخمسين مئة عددهم البالغ األطفال هؤالء بعض إعادة ينبغي

 اتلينالمق إعادة تستبعد فرنسا أن غير. أمهاتهم بموافقة إال القاصرين إعادة يتم ال أن على فرنسا، إلى

 ال األطفال هؤالء ممعظ أن المصدر وذكر. نسائهم أو داعش تنظيم لواء تحت السابق في انضووا الذين

 بناءأ عن اإلخبار تم كما. بشأنهم الفرنسية السلطات أعلموا أقرباءهم أن حيث السادسة، أعمارهم تتجاوز

 بعض فيو. سوريا في الكردية المناطق في التنظيم هزيمة بعد الفرنسيين من داعش تنظيم  في ألعضاء

 أماكن يعرف التي األسر عدد بأن علما   القاصرين، هؤالء إقامة أماكن السلطات تعرف ال الحاالت

 . فقط أسرة أربعين يبلغ سوريا في تواجدها

 

 برلين في الجماعي الترحيل ظروف بتوضيح مطالبات

 جوءل طالبي ترحيل مسألة باستجلء برلين والية نواب مجلس في والخضر اليسار حزب من كل طالب

 قد مدريد إلى الطيران رحلة تكون أن يفترض حيث الماضي، يونيو من السادس في جماعي بشكل

 على توجب أنه إلى يشار. اللجئين مجلس لرواية وفقا   اللجئين، بحق وإذالل عنف أعمال شهدت

 دولة أول في لجوء طلبات تقديم دولة عشر ستة من والمنحدرين شخصا   تسعين عددهم البالغ اللجئين

 . أقدامهم وطأتها

 

  التطرف مكافحة لمركز الساخن الخط يتلقاها التي االتصاالت تراجع

 طرفالت لمكافحة اإلستشارة مركز مع يتواصلون الذين اإلسلمويين أقرباء أعداد أن إعلمي تقرير ذكر

 المركز أن المصدر وأضاف. التراجع في آخذة واللجئين الهجرة لشؤون االتحادية الدائرة أنشأته الذي

 دق االتصاالت هذه عدد أن حين في أعوام، ستة قبل إنشائه نذم اتصال وثلثمائة آالف أربعة نحو تلقي

 العامين خلل مشابه وضع على استقر ثم ،2015و 2012 بين ما الفترة خلل مرات أربع تضاعف

 .اتصاال   ثلثمئة حوالي ليبلغ ،2018 العام في العدد هذا تضاءل حين في ،2017و 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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