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 سلمان بن يدينون األمريكي الشيوخ مجلس في أعضاء

 

 امب،تر الرئيس موقف عن بأنفسهم الجمهوريين األمريكي الشيوخ مجلس أعضاء من عدد نأى

 لقاء عدب قناعتهم عن أعربوا حيث خاشقجي، جمال السعودي الصحفي مقتل قضية يخص فيما

 سلمان بن محمد السعودي العهد ولي بأن CIA األمريكية راتااالستخب جهاز رئيسة مع أجري

 ساورهي ال بأنه كوركر الخارجية الشؤون لجنة رئيس قال جانبه من. خاشقجي مقتل في ضالع

 يناتورالس عن صدرت مماثلة تصريحات. القتل عملية على أشرفو أمر سلمان بن أن في الشك

 يةالعرب إلى الموجهة السالح صفقات من أي تأييد عدم نيته عن أعلن حيث غراهام، الجمهوري

 .العدالة إلى الجريمة في المتورطين تقديم حين إلى السعودية،
 

   
   

 أفغانستان إلى المرحلين الالجئين من جديدة دفعة

 

 مةالعاص في المرحلين األفغان الالجئين من مجموعة تقل ألمانيا من قادمة يدةجد طائرة هبطت

 الطائرة، نمت على كانوا أفغانيا   عشر أربعة فإن كابول مطار إدارة إلفادة ووفقا  . كابول األفغانية

 شرةع التاسعة المرة هذه أن إلى يشار. بحقهم قضائية أحكام صدرت أن سبق جنائيون معظمهم

 عملية أن إلى يشار. 2016 عام نهاية منذ جماعي بشكل أفغان الجئين ترحيل فيها يتم التي

 حيث ن،أفغانستا في الهش األمني للوضع نظرا   ألمانيا في سياسي جدل مثار تزال ال الترحيل

 .خطف حاالت أو اعتداءات تشهد زالت ال البالد أن
   

   
   

 ألمانيا إلى المتخصصة الفنية الكوادر استخدام قانون بتحسين مطالب

 

 تقداماس قانون على تعديالت بتقديم اإلنسان بحقوق تعنى التي (أزول برو) منظمة طالبت

 ياتالوال وزراء رؤساء يعقده الذي المؤتمر أمام وذلك ،سنه المزمع المتخصصة الفنية الكوادر

 شملي ال أنه الحالية بصيغته القانون على المنظمة أعابت حيث اليوم، برلين في األلمانية

. فقط جيزةو لفترة إال المؤقت الترحيل توقيف وأصحاب هنا المقيمين لجوء بطلبات المتقدمين
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 أولئك دىل القلق من ا  نوع سيثير أسبوعين قبل عنه مسودة تقديم تم الذي القانون أن وأضافت

 نم الجديد القانون أن كما. العمل سوق في االندماج طريق على األولى الخطوات قطعوا الذين

 لمنظمةا وتنتقص. الالجئين توظيف في يجتهدون ممن العمل أرباب إحباط في التسبب شأنه

. لمزمعةا التشغيل مهلة تجاوز من يتمكنوا لن سوف الالجئين من كثيرا   أن الجديد القانون في

 . نالالجئي فئات من لعدد بالنسبة العمل محظورات رقعة توسيع على ينص القانون أن كما
 

 
   

 التعليم مجال في اإلصالحات من مزيد إلى بحاجة ألمانيا أن خبراء يؤكد

 

 حماية على سوى يحصلوا لم ممن ألمانيا في المقيمين الالجئين أن مطلعة مصادر أفادت

 تقديم تمي لم حيث ألمانيا، إلى أقاربهم من متوقعا   كان مما بكثير أقل عدد استقدام ينوون محدودة

 قبل من إال الخارج في األلمانية السفارات في سفر تأشيرة على للحصول موعد لحجز طلب

 المجال ساحإف تم حيث أغسطس بداية منذ شخصا   وستين ووثالثة وسبعمائة ألفا   وأربعين أربعة

 شملال لم ملف أن إلى يشار. الماضي نوفمبر بداية وحتى الشمل لم طلبات معامالت أمام مجددا  

 الثقيلة هبظالل ألقى قد ألمانيا في الحماية حق على حصلوا الجىء ألف ثالثمائة بحوالي الخاص

 االشتراكي والحزب المسيحيين الحزبين االئتالف طرفي على الحالي العام بداية في

 صشخ ألف ثالثمئة نحو قدوم مغبة من زيهوفر الداخلية وزير آنذاك حذر حيث ،الديمقراطي

 .الالجئين ذوي من ألمانيا إلى
 

   
   

 العالم في سبيا  ن اإلرهاب ضحايا عدد تضاؤل

 

 قريرت أشار حيث قليل، بقدر ولو أمنا   أكثر يبدو أصبح العالم أن العالمي اإلرهاب مؤشر أفاد

 عن الناجمة الموت حاالت عدد أن إلى وسدني لندن في األربعاء اليوم نشر الذي المؤشر

 المصدر وأفاد. 2014 العام في ذروته بلغ أن بعد التوالي على الثالثة للمرة تضاءل قد اإلرهاب

 يف المئة في وعشرين سبعة بنسبة أي شخصا   18.184 إلى نقص قد اإلرهاب ضحايا عدد أن

 حسنا  ت أن التقرير وذكر. األسترالي والسالم التجارة معهد تقرير بموجب العالم، أنحاء كافة

 نأ حيث داعش، تنظيم على التغلب بفضل والعراق سورية من كل في األوضاع على طرأ

 .2014 عام في بالذروة مقارنة المئة في أربعين عن تزيد بنسبة قل اإلرهاب ضحايا عدد
 

   
 

 المافيا عصابات بحق والمداهمات االعتقاالت من العديد 

  

 قد المافيا عصابات ضد العالمية المداهمة أعمال بأن اإليطالية الشرطة في مصادر أفادت

 المخدرات مجال في ناشطة عصابات اتالمداهم وشملت. شخصا   تسعين اعتقال عن أسفرت

 ووفقا  . الجنوبية أمريكا في ودول وبلجيكا وهولندا وألمانيا إيطاليا في األموال وغسيل
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 نراي نورد من كل في واعتقاالت مداهمات جرت االتحادي الجنايات مكتب في لمصادرمطلعة

 . وبافاريا فيستفاليا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


