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10.01.2019 

الذهبية القطع سرقة قضية في النظر   

 من كيلوغرام مائة تزن التي الكندية الذهبية القطعة سرقة قضية في اليوم اإلقليمية برلين محكمة تنظر

 بيانات حسب ية،عرب عائلة إلى ينتمون منهم ثالثة القضية، بهذه شباب أربعة ويتهم. ينبرل في بوده متحف

 داخل لىإ عشر، وسبعة ألفين عام مارس من والعشرين السابع ليلة في نزلوا أنهم تفيد التي المحكمة

 سابق حارس إلى أيضا التهمة وتوجه. يدوية عربة بواسطة الذهبية القطعة ونقلوا نافذة، عبر المتحف

 تم نهأ المحققون ويرى. يورو ألف وخمسمائة ماليين ثالثة الذهبية القطعة هذه قيمة وتبلغ. للمتحف

األسواق في وبيعها تقطيعها   

 

الجئة الهاربة السعودية الفتاة تعتبر الالجئين لشؤون السامية المفوضية  

 ثماني لعمرا من البالغة القنون، مدمح رهف السعودية الفتاة أن الالجئين لشؤون السامية المفوضية أعلنت

 طلب يف النظر األسترالية السلطات من وطلبت. الجئة السعودية، في عائلتها من والهاربة سنة، عشرة

 أعلن كما ة،شديد بعناية اآلن الموضوع تدرس األسترالية السلطات أن وأعلن. إليها به تقدمت الذي اللجوء

 تستحق ةالجئ أنها الالجئين لشؤون السامية المفوضية أعلنت أن بعد سيما ال األسترالي، الصحة وزير

 رمطا إلى عائلتها من هاربة بانكوك مطار إلى وصلت قد السعودية الفتاة وكانت. اللجوء حق منحها

 تفاصيل شرحت أن بعد السعودية، المملكة إلى إعادتها التايالندية السلطات تطلب ولم. الدولي بانكوك

اإللكتروني ويترت موقع عبر قصتها   

 

البشير ضد التظاهرات أثناء قتلى   

 رعم السوداني الرئيس ضد األمس في تظاهرات الخرطوم العاصمة من القريبة درمان أم مدينة شهدت

 مستشفى يف يعملون أطباء وأعلن. المتظاهرين لتفريق للدموع المسيل الغاز الشرطة واستخدمت. البشير

 خاصأش ثالثة مقتل عن الحقا وأعلن. النار أطالق إلى إضافة الغازات، لهذه أيضا تعرضوا أنهم قريب

 منذو. بجروح آخرين وإصابة شخص، وفاة عن اإلعالن تم السابق اليوم وفي. الوفاة أسباب ذكر دون

 والوقود زالخب أسعار رفع بسبب السوداني الرئيس ضد تظاهرات تخرج الماضي الشهر من عشر التاسع

المالي التضخم ومواجهة السودانية، ملةالع سعر رفع بحجة   
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الشباب الالجئين أعمار بفحص يسمح سبان  

 للتحقق ابالشب لالجئين الصوتية فوق باألشعة فحوص إجراء على األلماني، الصحة وزير سبان، وافق

 القتل مةجري من سنة وبعد. الوسيلة هذه استخدام في يترددون الذين األطباء يتفهم إنه وقال. أعمارهم من

 األلماني يرالوز وقال. سياسية ألغراض الحادث هذا تستغل المتطرفة اليمينية التيارات بدأت كاندل، في

 مطلع نذم األلمانية الصحة وزارة وتدعم. القانونية اإلجراءات على أثر له الحقيقية األعمار من التحقق إن

الصدد هذا في علميا مشروعا الجاري العام   

 

تولو ساليمي قضية إستمرار  

 وعشرين ثالثة لتشم التي تولو ميسالي األلمانية والمترجمة الصحفية قضية في اليوم تركية محكمة تنظر

 تعمل وتول وكانت. معها والتعاون إرهابية، لمنظمات بالدعاية ويتهمون, تولو ميسالي زوج منهم شخصا،

 أشهر عدة توأمض. عشر وسبعة ألفين معا أبريل في عليها القبض ألقي عندما لألنباء، يسارية وكالة مع

 تذهب ولن يا،ألمان في اليوم وتعيش. تركيا بمغادرة الحقا لها وسمح. بشروط عنها اإلفراج قبل السجن في

القضائية المرافعات لحضور تركيا إلى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) |   
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Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz 

(rbb) 


