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  ترامب يغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

 

أمرت اإلدارة األمريكية بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وأعلنت وزارة 

الخارجية األمريكية أمس أنها قررت بعد دراسة مطولة إغالق مكتب منظمة التحرير 

يني من الذي يعتبرونه عقابا جماعيا للشعب الفلسطالفلسطينية. وانتقد الفلسطينيون هذا اإلجراء 

  رجاعهإ  قبل الرئيس األمريكي ترامب الذي يحاول من خالل الضغط على الجانب الفلسطيني

المفاوضات. كما ألغت اإلدارة األمريكية أخيرا عددا من المساعدات المالية   مائدة  إلى

 لمؤسسات فلسطينية منها وكالة غوث وتشغيل الالجئين

 
 

 ماسن يخفف من مفهوم تصريحاته بشأن أحداث كيمنيتس

 

تفيد تقارير إعالمية أن ماسن، رئيس المخابرات األلمانية الداخلية، قد خفف من مفهوم 

التصريحات التي أدلى بها بشأن األحداث األخيرة في مدينة كيمنيتس. ونشرت بعض الصحف 

ديو أنه أسيء فهمه. ولم يعد ينفي صحة الفي إستنادا إلى تقرير أرسله إلى وزير الداخلية زيهوفر

الذي يظهر إعتداء من قبل يمينيين متطرفين. وبدل ذلك ينتقد ماسن أن وسائل اإلعالم تسرعت 

ن الممكن متطرفة. ولم يكن م  كثيرا في نشر هذا الفيديو مستخدمة إياه كدليل على مالحقة يمينية

وسيمثل ماسن غدا أمام هيئة المراقبة البرلمانية  وقتئذ تقدير ما إذا كان الفيديو ربما مزورا.

لتوضيح التصريحات المثيرة للجدل. ويتعرض منذ أيام لإلنتقاد. ويطالب بعض السياسيين 

 باستقالته

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  إستمرار الجدل حول األوضاع في سوريا

 

يواصل سياسيون ألمان الجدل حول مشاركة قوات ألمانية مسلحة في مهمة عسكرية دولية في 

يا. وأيد ذلك سياسيون ينتمون للحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر سور

وحزب الخضر. وقال روتغن، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، إنه ال يتعين على 

ألمانيا أن تمتنع عن المشاركة تحت شروط معينة، منها استخدام القوات السورية أسلحة 

الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر بتصريحات مماثلة. وخلفية  كيميائية. وأدلى ممثل

هذه المواقف هو التخوف من شن القوات السورية هجوما بريا على إدلب، المعقل األخير 

  للمتمردين في سوريا

 
 

 نقابة الشرطة: ال يجوز التقليل من خطر العائالت اإلجرامية الكبيرة

 

انية من التقليل من خطر العائالت اإلجرامية الكبيرة. حذر المتحدث باسم نقابة الشرطة األلم

وقال إن األسابيع األخيرة شهدت منافسات عنيفة بينها، وهناك تحركات كثيرة. وأضاف أن 

المواجهات غالبا ما تحدث بينها في وضح النهار في برلين، وإن تبادل إطالق النار األخير 

طر تماما على الموقف. ورغم ذلك فإنه من كان رسالة واضحة. وأكد أن القوى األمنية تسي

الصعب إختراق الهياكل الداخلية، ال سيما أن أعضاء هذه العائالت الكبيرة يحمون بعصهم 

 بعضا. وتم في مساء األحد قتل جان كبيرمن عائلة عربية كبيرة

 
 

 نضال ر ، عضر عائلة كبيرة، أصيب بثماني رصاصات

 

ة، لبالغ من العمر ستا وثالثين سنة من العائلة العربية الكبيربعد الطلقات الثمانية القاتلة على ا

أعلنت النيابة العامة نتائج التشريح الطبي. وقال المحققون إن سبب وقاته هو النزيف الداخلي 

بسبب إصابة أعضائه الداخلية بثماني طلقات نارية. ومازال التحقيق مستمرا مع الشهود. كما 

وما زال البحث جاريا على قدم وساق عن الجناة. وتم إطالق يتم تقييم صور حول الحادث. 

 النار على نضال وهو مع أفراد عائلته، وتوفي بعد ذلك بقليل في المستشفى

 

 

 

 

 
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) 


