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األمريكي الكابيتول مبنى في مسجى بوش الراحل األمريكي الرئيس تابوت   

 في وتم. بوش رججو الراحل األمريكي الرئيس على الحداد فترة المتحدة الواليات في بدأت

 تم ولالكابيت وأمام. واشنطن األمريكية العاصمة إلى هيوستن من بوش تابوت نقل األمس

 تالتابو بنقل العسكري الشرف حرس قام أن قبل مدفعية طلقة وعشرين إحدى إطالق

 بوش ودبلي جورج اإلبن الحفل في وشارك. الضخم المبنى إلى األمريكي بالعلم المغطى

 يوخ،الش مجلس في الجمهوريين أغلبية زعيم ميكونيل السيناتور وكرم. الورا وزوجته

 نائب نسىب وألقى. األمان بر إلى البالد قاد وطني كزعيم واألربعين الحادي الراحل الرئيس

المناسبة هذه في كلمة/ الحالي الرئيس   

 

شوقجياخ قضية على الشيوخ مجلس  تطلع هاسبل، األمريكية اإلستخبارات وكالة يسةرئ   

 ضاءأع من صغيرة محموعة اليوم األمريكية، اإلستخبارات وكالة رئيسة هاسبل، ستطلع

 مفتل ضيةق بشأن اإلستخبارات إليها توصلت التي النتائج على األمريكي الشيوخ مجلس

 يخاشوقج قضية بحثا قد األمريكيان الدفاع ووزير الخارجية وزير وكان. خاشوقجي

 األمر هاسبل، حضور دون الشيوخ، مجلس أعضاء من عدد عم السعودية مع والعالقات

 اإلستخبارات وكالة أن إعالمية مصادر وتفيد. المجلس أعضاء من عددا أزعج الذي

 بن محمد السعودي العهد ولي أن تؤكد" عالية إلى متوسطة" حقيقة من تنطلق األمريكية

خاشوقجي بقتل أمر قد سلمان   

 

أفغانستان إلى حيلالتر تنتقد" أسيل برو" منظمة  

. باإلنهيار خذةاآل أفغانستان إلى اليوم األفغان ترحيل" أسيل برو" اإلنسان حقوق منظمة تنتقد

. األولى لدرجةبا جناة هم أفغانستان إلى المرحلين أن المعنية األلمانية السلطات بيانات وتفيد

 يف الداخلية زراءو يتوصل ولم. أصال الجاني هو من الثابت غير من أنه المنظمة وترى

 بعض كان إذا ما الواضح غير من يصبح وبهذا. مشتركة قواعد إلى األخير مؤتمرهم
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 عدم لىع تنص واضحة قواعد بوضع المنظمة وتطالب ألمانيا من الترحيل يبرر المخالفات

مستقرة  غير مناطق إلى الترحيل   

 

رعش وخمسة ألفين عام الالجئين موجة عن النظر بصرف اإلرهاب خطر: العامة النيابة  

. زجائ غير أمر الالجئين وموجة اإلرهاب خطر بين الربط أن األلماني العام النالئب يرى

. رعش وخمسة ألفين عام مرة ألول ألمانيا إلى جاء شيئا ليس اإلسالموي الخطر أن ويرى

 كزمر على والهجوم. إسالمويا إرهابيا بكونه الجىء كل في اإلشتباه الخطأ من فإنه ولهذا

 التخطيط مت قد وواحد، ألفين عام سبتمبر من عشر الحادي في نيويورك في العالمي التجارة

 عام رالندسا ومجموعة وستة، ألفين عام الحقيبة حامل قضية الذاكرة إلى وأعاد. ألمانيا في له

 محطة لىع اإلعتداء وفشل وواحد، ألفين عام ديسلدورف خلية اعتداء وفشل وسبعة، ألفين

 قال كذل ومع. لالجئين أثر وجود دون حدث كله هذا. عشر وثالثة ألفين عام بون في قطارال

 غرب لىإ إرهابيين لتهريب الالجئين موجة يستغل داعش تنظيم أن تدرك العامة النيابة إن

  أوروبا

 

اليونانية - التركية الحدود عند البرد شدة من الجئين ثالثة وفاة  

 - التركية دودالح عند الشديد البرد بسبب حتفهم لقوا الجئين ثةثال أن إعالمية مصادر تفيد

 مجهولي آخرين الجئين وعلى سيريم، قرية عند أفغاني الجىء على العثور وتم. اليونانية

 جموعةم مع الحدود عبر أنه للمراسلين أفغاني الجىء وقال. الحدودية أكادام قرية عند الهوية

 نم المساعدة طلبوا أن بعد عليهم القبض ألقت انيةاليون الشرطة لكن الالجئين، من

 يف أعضاء الموتى كان إذا ما الواضح غير ومن. بالقارب المجموعة إرجاع وتم. المواطنين

 ىإل جاؤوا الجىء ألف عشر أربعة من أكثر أن اليونانية السلطات وأعلنت. المجموعة هذه

راكاألت من الالجئين آالف بين ومن. تركيا عبر اليونان  

 

 

 

 

 

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) 


