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ألمانيا من هاتفية مكالمة يتلقى المهاجم   

 تنفيذ قبيل ورغ،ستراسب لعملية المزعوم المنفذ شيكت، بشريف ألمانيا من هاتفيا اإلتصال تم

 من  وفالمعر غير ومن. اإلتصال على يرد فلم شيكت أما. أمنية دوائر تهأعلن ما هذا. العملية

 هاتفيال اإلتصال هذا ويعتبر. بشدة اآلن به التحقيق يتم ما هذا. ولماذا به، اإلتصال حاول

 عليه حكمت عشر وستة ألفين عام وفي. ألمانيا في أشخاص مع عالقات لديه أن على دليال

 عشر وسبعة لفينأ عام وفي. سطو بعمليتي قيامه بسبب بالسحن نسينغ في اإلبتدائية المحكمة

يومين منذ هارب اآلن وهو. الفرنسية السلطات إلى األلمانية السلطات سلمته   

 

لليزيديين العيش مصادر تدمير   

 في ديارهم إلى دةالعو يستطيعون ال اليزيديين من كثيرا أن الدولية العفو لمنظمة تقرير يفيد

 بذلك مدمرة المحروقة األرض تكتيك استخدمت التي داعش هزيمة من سنة بعد العراق شمال

 من قطف المئة في عشرون ويستطيع. العراق شمال في الدينية األقلية لهذه الحياة مصادر

 اتمخيم في يقيمون اليزيديين من اآلالف عشرات زال ما ولهذا. أراضيهم ري المزارعين

 المساعدة قديمت الدولي المجتمع  الدولية العفو منظمة وتناشد. العراق شمال في لالجئين مؤقتة

 يديوناليز ويترك. المدن مثل تدميرها تم الريفية الماطق أن سيما ال وقت، أسرع في لهم

مساعدة دون وحدهم   

 

 

 

 

 

 



الصفراء السترات بيع تحظر المصرية السلطات  

 ضد نسافر في حاشدة تتظاهرا نظمت التي" الصفراء السترات" حركة تشكل أن الممكن من

 يةاألمن السلطات تراه ما هذا. أيضا المصري للشعب حافزا ماكرون، الفرنسي الرئيس

 أصحابها طالبوت الصفراء، السترات تنتج التي المصانع إلى مندوبيها أرسلت التي المصرية

 عن ألواس وعندما. واإلسكندرية القاهرة في تجار قال كما مصر، في السترات هذه بيع بعدم

 من فتتخو المصرية السلطات أن يبدو احدهم وقال". عليا أوامر" هذه بأن الرد جاء السبب،

الفرنسية المشاهد مستلهمة عشر، وأحد ألفين عام تظاهرات تكرار  

 

المسلمين على اإلعتداءات تراجع  

 عامال في تراجعت اإلسالمية والمنشآت المسلمين على اإلعتداءات أن إعالمي مصدر ذكر

 ومنذ. اراليس حزب به تقدم استفسار على األلمانية الداخلية وزارة رد في جاء ما هذا. جاريال

 معاديا اجرم وسبعين وثمانية  خمسمائة تسجيل تم الحالي العام من سبتمبر حتى يناير

 عدد تفعوار. عنها المسؤولون هم متطرفين يمينيين أن األمنية الدوائر وتعتقد. للمسلمين

الحالي العام اتإعتداء جرحى   

 

فرانكفورت في لالجئين كبير إيواء مركز  

 وفي. يةخشب مباني سبعة من يتكون فرانكفورت في الجىء لمأتي إيواء مركز إقامة تقرر

 توجد طقةالمن جانب وإلى. سكنية حاويات في الجىء مائة هنا يقيم كان عشر وستة ألفين عام

 أصبح ذيال المشروع لتنفيذ المنطقة إصالح إعادة ويجب. للقطارات ومتحف صغيرة حدائق 

 مؤقتة واءإي مراكز في الالجئين من كثير ويعيش, المدينة في المساكن لقلة نظرا ضروريا

 إلى بحاجة ينالالجئ من مزيدا يوما المدينة وتستقبل. السوق في المتوفرة المسكن قلة بسبب

 مأوى

 

 

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) 

 


