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بالمعاقبة يتعهد السعودي العهد ولي  

 بشدة الجناة بمعاقبة سلمان بن محمد السعودي العهد ولي تعهد خاشوقجي جمال قضية في

 الصحفي مقتل مالبسات لكشف تركيا مع وثيق بشكل تتعاون بأنها عالملل السعودية  لتبرهن

 الغربية الدول من عدد من أعمال ورجال سياسيون قاطع أخرى ناحية ومن. خاشوقجي

 في امالنظ ينتقد كان الذي خاشوقجي مقتل على إحتجاجا الرياض في اإلستثمار مؤتمر

 هو وديالسع العهد ولي أن األولى للمرة ترامب األمريكي الرئيس وأعلن. السعودية المملكة

 لطاتالس وأعلنت. إسطنبول في السعودية القنصلية في خاشوقجي مقتل عن المسؤول

اآلن حتى مفقودة الجثة زالت وما. باأليدي عراك أثناء مصرعه لقي أنه السعودية  

 

تركيا إلى زيارته قبل لمانياأل اإلقتصاد وزير تناشد الدولية العفو منظمة   

 حقوق مسألة إلى التطرق األلماني، اإلقتصاد وزير آلتماير، الدولية، العفو منظمة اشدتن

 هذا نإ المنظمة باسم المتحدثة وقالت. أنقرة إلى القادمة زيارته أثناء تركيا في اإلنسان

 عن اجباإلفر فقط يطالب أال األلماني الوزير على ويتعين. باألولوية يحظى الموضوع

 لسجونا في واهية التهامات المعتقلين جميع عن أيضا بل تركيا، في لينالمعتق األلمان

 من عدد مع اخاللهم يلتقي يومين تدوم زيارة في تركيا إلى اليوم آلتماير ويتوجه. التركية

األتراك الوزراء   
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التسلح سباق من يحذر بوتين  

 معاهدة نم متحدةال الواليات انسحبت إذا جديد تسلح سباق من بوتين الروسي الرئيس حذر

 سيرغمنا الموقف هذا إن بوتين وقال. الجديدة" ستارت" إتفاقية تمديد ورفضت السالح، نزع

 زعن معاهدة من المتحدة الواليات انسحبت وإذا. التسلح مجال في سباق في الدخول على

 ذلك لىع قادرة ألنها نفسها بالطريقة روسيا سترد أوروبا، في صواريخ ونشرت السالح،

 نفسها عرضست فيها، أمريكية صواريخ نشر على توافق أوروبية دولة وكل. وفعالية رعةبس

 اإلتهامات بتبديد روسيا األلماني، الخارجية وزير ماس، وطالب. روسي هجوم لخطر

 لجهودا ببذل الفروف الروسي نظيره من وطلب. الناتو وحلف أمريكا قبل من إليها الموجهة

 ههذ خرقت روسيا بأن الغربية اإلتهامات تيديد الضروري ومن. المعاهدة على للحفاظ

  المعاهدة

 

ماينز في" نيل – عرب" التحاد جديدة إتهامات  

 الجامعة ينأونال موقع" نيل -  عرب" إتحاد بأن" بفالس راينالند - الحقيقة إلى"  موقع يفيد

 اإلعدام قوبةع زالإن ويؤيد للكراهية، داعيا إسالمويا يعتبر الذي فيليبس لبالل به معترف

 إلسالمل فرانكفورت  أبحاث مركز في البروفسورة شروتر، سوزانه وتقول. بالمثليين

 مصنعا" ويدير. العالمية السلفية الحركة في بارز قيادي هو فيليبس بالل إن العالمي،

 بواجبات يامللق أو دعاة ليصبحوا وسلفيا إيديولوجيا شباب مسلمين لتدريب" إيديولوجيا

. "نيل – عرب إتحاد" ومنها الجامعة، في مراكز في اإلمتحانات تأدية الممكن ومن. أخرى

 لني – عرب إتحاد أن ورد اإلسالمية، اإلتحادات حول أخيرا الجامعة نشرته تقرير وفي

 على اءوبن. الوالية في الداخلية المخابرات إلى إستنادا وذلك المسلمين، اإلخوان من مقرب

 ألطفالل نور – لروضة الممنوح العمل إذن في بالتحقيق األلمانية ربيةالت وزارة أمرت ذلك

اإلتحاد عليها يشرف التي   

 

مهاجرين تقدم توقف البوسنية الشرطة   

 كرواتية،ال – البوسنية الحدود عند الشرطة مع شجار أثناء مهاجرين ثالثة األقل على أصيب

 لللوصو الجسر عبور محاولين الشرطة، حاجز المهاجريين من مئات عدة إخترق أن بعد

 طعوق. الفلفل وغاز الهراوات الشرطة واستخدمت. األوروبي اإلتحاد في عضو دولة إلى

 في لالجئينا أعداد وارتفعت. أوروبا في جديدة حياة ليبدأوا الكيلومترات آالف منهم الكثيرون

 ويشكل .البوسنية الحدود إلى الجئا وخمسين ومائة مائة بين يوميا ويصل. األخيرة األشهر

وليبيا والعراق وأفغانستان باكستان من ثم ومن الالجئين، ربع السوريون  
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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) 


