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داعش لتنظيم إنضمامها بسبب سابفة عاهرة قضية في تنظر ألمانية محكمة  

 إلى مامباإلنض فيها المشتبه" أو ديريا" العضوة قضية في ديسلدورف في العليا المحكمة اليوم تنظر

 والتدريب إرهابي، تنظيم إلى باإلنضمام أخرى، أمور بين من العامة، النيابة وتتهمها. داعش تنظيم

 بقائد والتحقت األثناء، هذه في زوجها عن إنفصلت أنها الدعوى وتفيد. األسلحة أنواع مختلف على

 إلى رجعت يرة،مس بطائرة هجوم إثر مصرعه لقي وعندما. ثانية كزوجة داعش تنظيم لدى كبير

 عضو برفقة داريا ورجعت. داخلي خالف نشوب جراء داعش تنظيم أعدمه الذي األول زوجها

 عليها حكما المحكمة أصدرت وإذا. بوخوم مدينة في اعتقالها تم حيث ألمانيا إلى التنظيم في سابق

سنوات عشر إلى السجن عقوية تصل فقد داعش، تنظيم في عضويتها جراء   

 

ميتة طالبان مع السالم مفاوضات إن يقول ترمب مريكياأل الرئيس  

 وزير بومبيو، أعلن بينما ميتة، طالبان مع السالم مقاوضات أن ترمب األمريكي الرئيس أعلن

 إنها: ترمب وقال. مستبعدا ليس طالبان مع المفاوضات استئناف أن األمريكي، الخارجية

 بالنسبة ميتة فهي ولهذا. التفاوضي موقفها تحسين أحل من أفرادا تقتل أن عليها يجب إنه  اعتقدت

 األفغاني والرئيس طالبان مع موعدا ألغى إنه تويتر على موقعه في السبت مساء ترمب وقال. لي

 عسكري أمريكي قلئد وقال. أمريكي جندي بينهم من شخصا، عشر إثني كابول في قتلت طالبان ألن

. طالبان عمليات لمواجهة أفغانستان في العسكرية ملياتهاع ستعزز األمريكية القوات إن اإلثنين يوم

 من األمريكية القوات تمكين أجل من السالم إلحالل أشهر منذ مفاوضات وطالبان أمريكا وتجري

سنة عشرة ثماني حوالي منذ أفغانستان في األمريكية القوات وترابط. اإلنسحاب   

 

إيران في سري نووي موقع اكتشاف تم أنه يدعي: نتنياهو  

 صور نتنياهو يعرض واآلن. نووية قنبلة إلنتاج أبحاثا تجري بأنها طويلة مدة منذ إيران نتنياهو يتهم

 إجراء تم أنه ويدعي. أبادان مدينة قرب إيران في آخر سريا نوويا موقعا تظهر صناعية أقمار

 ويوليو يونيو نهايتي بين الموقع هذا دمرت إيران أن نتنياهو ويضيف. الموقع هذا في نووية تجارب

 يورانيوم آثار إكتشفت النووية للطاقة الدولية الوكالة أن كما. اكتشفته قد إسرائيل أن تأكدت أن بعد
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 حظر لمعاهدة إنتهاكا يعتبر وهذا. الماضي العام في إسرائيل إليه اشارت سري، نووي مخزن في

 عقوبات فرض في أمريكا إلى نضمامباإل الدولي المجتمع نتنياهو وطالب. النووية األسلحة إنتشار

 حقيقية، نووية أسلحة يمتلك من إن: "قائال اإليراني الخارجية وزير ظريف، جواد ورد. إيران على

إيران على حرب شن هو له الحقيقي الهدف ألن كاذبا تحذيرا يوجه  

 

اآلطفال إستقبال األوروبي اإلتحاد دول تناشد اليونان  

 اليوناينة الجزر في الموجودين األطفال إستقبال األوروبي اإلتحاد دول اليونانية الحكومة ناشدت

 دون منهم المئة في أربعين سن ويبلغ. طفل ألف وعشرين أربعة من أكثر عددهم ويبلغ. األقل على

 وطالب. منهم طفل مئة أو خمسين استقبال يرفض أن أوروبي بلد ألي يجوز وال. عشرة السابعة

 ترفض التي الدول تلك على عقوبات بفرض األوروبي اإلتحاد دول ياليونان الوزراء رئيس

 شينغن، إتفاق بموجب الحركة حرية من اإلستفادة تريد األوروبية الدول بعض إن وقال. استقبالهم

 يومي وبين. األطفال هؤالء مصير على للغاية حريص إنه وقال. األعباء بعض تتحمل أن وترفض

 إلى ومنها إيجة، بحر في اليونانية الجزر نحو مهاجرا وثالثون واثنان ثالثمائة توجه واألحد السبت

أوروبية دول   

 

المهاجرين لدى الجريمة نسبة تراجع تفيد الرسمية اإلحصائيات  

 جاء كما مجددا الماضي العام في ارتكبوها من هم المهاجرين أن يعتقد التي الجرائم نسبة تراجعت

 حسب وبلغت ألمانيا، أجل من البديل للحزب برلمانية اطةإح على األلمانية الحكومة رد في

 امع األقصى العدد بلغ بينما جناية، وثالثين وتسعمائة ألفا وستين وخمسة مئتين الشرطة إحصائيات

 .عشر وسبعة ألفين عام في أيضا النسبة وتراجعت. تقريبا ألفا وتسعين مئتين عشر وستة ألفين

. الجريمة نسبة تراجع نحو عام توجه وهناك. وعراقيون وأفغان سوريون مهاجرون القائمة ويتصدر

إقامة إذن بدون واألجانب المؤقتة اإلقامات وذوي اللجوء، طالبي المهاجرين قائمة وتشمل  

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


