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27.11.2018 

السعودي العهد ولي ضد جنائي بالغ  

 نب محمد السعودي العهد ولي ضد جنائيا بالغا" ووتش رايتس هيومان" اإلنسان حقوق منظمة قدمت

 آيريس، ونوسبي في العشرين قمة أثناء القادم الجمعة يوم عليه الفبض إلقاء أجل من نتيناألرح في سلمان

 للسلطات جوزي كان إذا فيما بالنظر أرجنتيني قاض وأمر. خاشوقجي جمال السعودي الصحفي مقتل بسبب

 التعذيب ةقمالح يجيز الذي العالمي المبدأ على بالغها في المنظمة وتعتمد. ذلك في النظر األرجنتينية

والجناة الضحايا وجنسية الجريمة مكان عن النظر بصرف الحرب وجرائم  

 

ميركل من المساعدة يطلب بوتين: موسكو  

 مكالمة أثناء وداألس البحر في األخير النزاع بوتين، الروسي والرئيس ميركل، األلمانية المستشارة بحثت

 لدى لالتدخ األلمانية المستشارة من طلب يالروس الرئيس أن لألنباء" تاس" وكالة وذكرت. عاتفية

 رانيةاألوك البحرية بوتين واتهم. المدروسة غير اإلجراءات من مزيدا تتخذ ال كي األوكرانية الحكومة

 حوار وإجراء التصعيد، عدم ضرورة على شددت أنها ميركل باسم المتحدث وقال. دولية قواعد بانتهاك

 القرم، جزيرة شبه أمام أوكرانية سفنا األحد يوم بالقوة أوقف قد روسيال السواحل خفر وكان. الطرفين بين

 فرض لىع األوكراني البرلمان وافق المساء وفي. ذلك بسبب لروسيا إنتقادات وتوجه. طواقمها واعتقل

البالد في يوما لثالثين العرفية األحكام  

 

مؤيدون لديه كان العامري: برلين والية في الجنايات مكتب   

 على احداو شخصا األقل على أطلع برلين، في الميالد عيد سوق ميدان على اعتدى الذي العاامري أن يبدو

 العامري ةلجن أمام مغلقة جلسة في الجمعة يوم برلين والية في الجنايات مكتب رئيس قاله ما هذا. خطته

 من خصش مع خطته حول تحدث العامري أن الجنايات لمكتب مخبر أكد ذلك على وبناء. الحقائق لتقصي

 أبلغ برالمخ أن الجنايات مكتب رئيس وأكد. اإلعتداء خطة تفاصيل على أطلعه العامري أن أخبر محيطه،

اإلعتداء تنفيذ بعد بذلك الجنايات مكتب  
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النقاط نظام يؤيد فيلكه   

 لطالبي طقان نظام وضع إلى الرامية اإلتحادي الجنايات مكتب خطط فرانكفورت، بلدية رئيس فيلكه، أيد

 اللجوء، بوطال يرتكبها التي الجنايات جمع ذلك بموجب وينبغي. جنائية أعماال يرتكبون الذين اللجوء

 المواطنون قديف ال كي ألمانيا، من اللجوء طالب ترحيل ينبغي النقاط، زيادة وعند. النقاط حسب وتقييمها

اإلندماج عملية في الثقة   

 

اإلجرامية العشائرية الجماعات ضد خماسية خطة  

 في اركويش. اإلجرامية الكبيرة العائالت أعضاء لمكافحة خماسية خطة وضع برلين والية حكومة قررت

 ويكولنن حي بلدية ورئيس الشرطة وممثلو العامة والنائبة والميزانية والعدل الداخلية وزراء الخطة هذا

 الجماعات هذه ثروات مصادرة أيضا وتقرر. اإلجرامية الجماعات هذه مع التسامح عدم أكد الذي

 بين سيقللتن مركز وإقامة وقائية، إجراءات إتخاذ سيتم كما. األموال تبيض مصادر وتجفيف اإلجرامية،

المعنية السلطات   

 

الديمقراطي اإلشتراكي والحزب المسيحيين الحزبين بين إتفاق: الهجرة ميثاق  

 حول تركمش قرار إصدار على اتفقوا قد اطيالديمقر اإلشتراكي والحزب المسيحيين الحزبين أن يبدو

 ال الهجرة ثاقمي أن القرار ويشير. األلماني البرلمان في للجدل والمثير المتحدة لألمم التابع الهجرة ميثاق

 الهجرة ينب بالتمييز األلمانية الحكومة القرار ويطالب بها المطالبة يمكن واجبات أو حقوق على يحتوي

 برلمانيةال الكتل اليوم وتصوت األوروبي لإلتحاد الخارجية الحدود وبحماية ،الشرعية وغير الشرعية

الميثاق هذا على الحاكم اإلئتالف ألحزاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


