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04.02.2019  

المتحدة العربية اإلمارات إلى زيارة في البابا  

 الزيارة هذه وةذر وتكون. المتحدة العربية اإلمارات إلى زيارته اليوم فرانسيسكوس البابا يبدأ

 مسلمون دين رجال فيه يشارك األديان متعدد مؤتمر أمام األعظم الحبر يلقيها كلمة

 إلى األمس مساء البابا وصل العربية، الجزيرة شبه في له زيارة أول وفي. ويهود ومسيحيون

 إلى دعاو. المسلمين مع الحوار تعزيز على األعظم الحبر شدد الزيارة وقبل. ظبي أبو مطار

 كومةالح يدعم الذي العسكري التحالف من جزءا اإلمارات لوتشك. اليمن على الحرب وقف

الحوثية القوات ضد قتالها في اليمنية   

 

باهاما سواحل أمام هاييتي من األقل على الجئا وعشرين ثمانية غرق  

 طاتالسل أعلنت كما باهاما، سواحل أمام هاييتي من األقل على الجئا وعشرون ثمانية غرق

. الجئا عشر خمسة إنقاذ الممكن من وكان. جثة عشرة ثالث إنتشال ةالبداي في وتم. المعنية

 هاييتي في األمريكية السفارة وأكدت. فقط وناجيين جثة، عشرة خمس على األحد يوم وعثر

 هيتنت التهريب وحمالت الشرعيين، غير المهاجرين حمالت أن من وحذرت. الضحايا عدد

 وعشرة فينأل عام ضربها والتي الفقيرة هاييتي جزيرة سكان من كثير ويحاول. بكارثة دائما

الكاريبي بحر في أخرى جزر إلى الهجرة شخص ألف مائتي بحياة أودى مدمر زلزال   

 

المكسيك مع الحدود عند تواجدها تعزز المتحدة الواليات  

 ينآخر أمريكيا جنديا وخمسين وسبعمائة آالف ثالثة أن األمريكية الدفاع وزارة أعلنت

 ويبلغ. دوالحدو الجمارك موظفي لمساعدة أشهر ثالثة لمدة المكسيكية الحدود عند نسيرابطو

 مالعا نهاية وفي. جندي ستمائة حوالي المكسيك مع الحدود عند األمريكية القوات عدد

. يكوالمكس أمريكا بين الحدود عند أمريكا وسط من المهاجرين من آالف عدة تجمع الماضي

 ينتظرون حيث المكسيك إلى اللجوء طالبي األمريكية السلطات جعتر الماضي األسبوع ومنذ

أمريكا في به تقدموا الذي اللجوء طلب بشأن النهائي القرار صدور   
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األلمانية األراضي دخول عليهم محظور شخص وأربعمائة ألف إعتقال  

 صخش وأربعمائة ألف حوالي إعتقال عن األلمانية الحدود عند المراقبة إجراءات أسفرت

 ترفض الذين والرجال النساء من ومعظمهم األلمانية، األراضي إلى الرجوع عليهم محظور

 ثمانية اليحو ألمانيا إلى العودة حظر قرار ويشمل. ألمانيا في بها تقدموا التي اللجوء طلبات

شخص ألف وثالثين   

 

تايالند من تسليمه يرفض بحريني قدم كرة العب  

 إلى سليمهت البحريني الوطني القريق في السابق القدم رةك العب العريبي، حكيم يرفض

 اليوم مثوله أثناء سنة، وعشرين خمسا العمر من البالغ وطلب. تايالند من البحرينية السلطات

 درجة لىإ التعذيب من أخاف حيث البحرين إلى ترسلوني ال: "قائال تايالند في محكمة أمام

 في أصال العريبي ويعيش. بحت سياسي طابع ذات هإلي الموجهة اإلتهامات أن كما. الموت

 في ادإتح في محترف نصف عضو وهو سياسي، كالجىء به اإلعتراف تم حيث أستراليا

 في الماضي رنوفمب نهاية في اعنقاله تم البحرين، مملكة به تقدمت طلب على وبناء. ميلبورن

. ينهائ قرار صدور مدة ولتط أن المنتظر ومن. زوجته مع اإلجازة قضاء أراد حيث بانكوك

 تحظى يالت القضية هذه في للنظر القادم أبريل من والعشرين الثاني موعد المحكمة وحددت

 يطالبان يةاألولمب العالمية واللجنة العالمي القدم كرة إتحاد أن في يتمثل دولي باهتمام أيضا

عنه باإلفراج  

 

برلين يف مبكر وقت في السينمائي المهرجان تذاكر بيع بداية   

 تتكون حيث كرمب وقت في الجاري للعام السينمائي المهرجان تذاكر بيع برلين في اليوم يبدأ

 عشر الثةث بين األسعار وتتراوح. بوتسدام ميدان في التذاكر بيع محال أمام طويلة طوابير

 حتت األخيرة للمرة القادم الخميس يوم السينمائي المهرجان ويفتتح. يورو عشر وستة

كوسليك ديتر المهرجان رئيس افإشر  

 

 

 

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) 


