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اإلقليم إدارة تتولى مدريد: كتالونيا  

 اإلقليم حكومة عزل تم أن بعد كتالونيا إقليم شؤون إدارة مدريد في المركزية الحكومة اليوم تتولى

 ديسمبر في لإلنتخابات موعد تحديد وتم. الكتالوني البرلمان وحل السبت، يوم بوجيمونت برئاسة

 وفي. عليه القبض إلقاء نظريا الممكن ومن. إسبانيا عن اإلستقالل أعلن قد بوجيمونت وكان. القادم

 يرفض إنه تلفزيونية كلمة في وقال. سنة ثالثين بالسجن عليه الحكم يمكن بالتمرد اتهامه حالة

سلميا يقاوموا أن اإلستقالل مؤيدي وناشد. منصبه من اإلستقالة  

 
 

برلين في جامايكا استطالعات استمرار   

 والحزب الديمقراطي، المسيحي الحزب: وهي التالية األحزاب بين جامايكا استطالعات اليوم تستمر

 من صغيرة مجموعة وتبحث. الخضر وحزب الحر، الديمقراطي والحزب اإلجتماعي، المسيحي

 تقدم الظهر وبعد. الداخلية والشؤون والصحة والعمل التعليم منها عدة، مسائل األحزاب هذه

 الخميس يوم المحادثات تأجيل وتم. للمحادثات مرحليا تقريرا شخصا خمسين تضم كبيرة مجموعة

 األحزاب رؤساء واجتمع. والمهاجرين المناخ موضوع في اتفاق إلى التوصل عدم بسبب الماضي

المحادثات فحوى عن شيء يعلن ولم القادمة اإلجراءات لبحث مساء، األربعة   

 

 
 

اإلسالمية الدولة تنظيم من عناصر إعتقال: تركيا  

 الدولة تنظيم في أعضاء أنهم يعتقد عنصرا وأربعين مائة حوالي التركية األمن قوى إعتقلت

 إرهابية هجات لتنفيذ حضروا قد المتهمين بعض أن" األناضول" أنباء وكالة وذكرت. اإلسالمية

 قنبلة على العثور وتم. أنقرة في موجودين المعتقلين معظم وكان. الوطني بالعيد اإلحتفال أثناء

إسطنبول في المعتقلين أحد مع يدويا مصنوعة  
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كازخستان في جديدة سورية محادثات  

 وممثلي السورية الحكومة ممثلي بين السورية األزمة حول المحادثات اليوم تستمر

 واإلرهاب، السجناء، عن اإلفراج مسألة تتناول يومين، لمدة كازخستان في المعتدلة  المعارضة

 تكملة تعتبر والتي وإيران وتركيا روسيا فيها تشارك التي السابعة الدورة هي وهذه. األلغام وجمع

 السورية األهلية الحرب أن المتحدة األمم بيانات وتفيد. المتحدة األمم رعاية تحت السالم لعملية

 من الماليين وتهجير شخص، ألف أربعمائة من أكثر مقتل عن عشر وأحد ألفين عام منذ أسفرت

البالد من واسعة مناطق تدمير وتم. السوريين   

 
 

السعودية المملكة في للمرأة الحقوق من مزيد  

 وقال. العائالت أعضاء برفقة الرياضية المباريات مشاهدة السعودية المملكة في للنساء سيسمح

 للنساء يسمح ولم. الغرض لهذا خصيصا رياضية منشآت ترميم سيتم إنه الرياضية الهيئة رئيس

 سبتمبر نهاية وفي. الرياضية المالعب بدخول جدا المحافظة السعودية المملكة في اآلن حتى

 العام في لهن سيسمح الالتي النساء على المفروض السيارة  قيادة حظر سلمان الملك ألغى الماضي

العالم أنحاء جميع في القرار بهذا الترحيب وتم. السيارة بقيادة القادم   

 
 

رئاسته فترة يمدد ال البرازاني الكردي الرئيس  

 النكسة بعد الرئاسة، لمنصب مجددا يترشح لن أنه العراق، كردستان رئيس بارازاني، مسعود أعلن

 رفض إنه تلفزيونية كلمة في وقال. العراق كردستان إقليم استقالل أجل من نضاله في بها مني التي

 األغلبية أن مع العراق، عن اإلستقالل عملية في الحساب أخطأ قد برازاني وكان. رئاسته فترة تمديد

إربيل ضد بقوة تدخلت المركزية الحكومة أن بيد العراق، عن اإلنفصال أيدت قد العظمى  

 
 

ألمانيا في أتراك أكاديميين ضد جماعية دعوى  

 النيابة أن  "دويتشه زود" وصحيفة ألمانيا، غرب وإذاعة ألمانيا، شمال إذاعة لدى معلومات تفيد

 دعاية بعمل متهمين ألمانيا في  يقيمون أتراك أكاديميين ضد دعوى رفع تريد تركيا في العامة

 على عشر وستة ألفين عام مطلع وقعوا قد كانوا أكاديمي مائة بحوالي عددهم ويقدر. إرهابية لمنظمة

 اتهامهم يتم الدعوى الئحة وفي. الكردية المناطق تدمير وقف على التركية السلطات يحث سالم نداء

الكردستاني العمال لحزب دعاية يمارسون بأنهم  
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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) 


