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  غزة قطاع على إسرائيلية غارة إثر األقل على فلسطينيين سبعة مفتل

 

 بعةس لقي األمس وفي. غزة قطاع في الفلسطينية والمقاومة إسرائيل بين النزاع يتصاعد

 قائد بينهم ومن القطاع، جنوب في اإلسرائيليين مع قتال أثناء مصرعهم األقل على فلسطينيين

 رائيليةإس وحدة أن القسام كتائب وذكرت. مصرعه إسرائيلي جندي لقي كما. القسام كتائب في

 على نياهونت أجبر الذي القتال في اإلسرائيلية المقاتالت وتدخلت. القطاع إلى تسللت خاصة

 باريس إلى الرسمية زيارته قطع
  

   
   

  سوريا في نشطة مازالت داعش ميليشيات

 

 اضيةالم األعوام وفي. النظامية السورية القوات على باعتداءات تقوم داعش ميليشات مازالت

 التحالف طضغ زيادة إثر كبير بقدر الميليشيات هذه علها تسيطر التي المناطق مساحة تراجعت

 لمو. هامة إتصاالت ووسائل مالية بمصادر اإلحتفاظ من داعش قيادة وتمكنت. عليها الدولي

 في مفخخة سيارة إنفجار أسفر الماضي األسبوع وفي. اآلن حتى داعش ضد النصر يتحقق

 ينخمس المصادر، بعض حسب بلغ، الضحايا، من عدد سقوط عن السابق، داعش معقل الرقة،

 عتداءاتاإل هذه وتثير. عربية لقبيلة هام زعيم بقتل داعش إعترفت أيام بضعة وقبل. شخصا

 الرقة على أمريكا، مع المتحالفة الديمقراطية، السورية القوى لسيطرة نظرا تساؤالت
   

   
   

 باغتيال تتعلق صوتية تسجيالت أخرى ودول المتحدة والواليات ألمانيا يسلم إردوغان

 خاشوقجي

 

 ليةالقنص في خاشوقجي جمال السعودي الصحفي اغتيال عملية أن األتراك المحققون يقول

 وه ذلك على دليل وأهم. دقائق سبع إستغرقت الماضي أكتوبر من الثاني يوم السعودية

 المملكة نم لكل األولى للمرة إردوغان التركي الرئيس سلمها اإلغتيال لعملية صوتية تسجيالت

 غطالض رجةد أنقرة ترفع وبهذا. أخرى ودول وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا السعودية

 قتلل المدبر التركية اإلعالم وسائل تعتبره الذي سلمان بن محمد السعودي العهد ولي على

 ويعتقد الصوتية، التسجيالت هذه هلى الحصول تم كيف التركي الرئيس يذكر ولم. خاشوقجي
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 بينو بينه المنافسة هو خاشوقجي إغتيال وقائع عن بالكشف إردوغان إهتمام وراء الدافع أن

 . السعودي العهد ليو
 

 
   

 لإلستقالة مستعد اإلجتماعي، المسيحي الحزب رئيس زيهوفر،

 

 استعداده أعلن قد اإلجتماعي، المسيحي الحزب ورئيس الداخلية وزير زيهوفر، أن يبدو

 دموسيق. حزبية أوساط إلى إستنادا إعالمية مصادر عدة أعلنته ما هذا. األمس مساء لإلستقالة

 حزبية أوساط وتحمله. الحزب ورئاسة الداخلية وزير منصب من القادم ايرين شهر في اإلستقالة

. افارياب والية في األخيرة التشريعية اإلنتخابات في الحزب تكبدها التي الخسارة مسؤولية

 ألن لداخليةا وزير منصب من فورا باستقالته الخضر لحزب البرلمانية الكتلة رئيسة وطالبت

  القومي األمن على خطرا تشكل يميةوالتقس اإلقصائية سياسته
 

   
   

 كالسروه في محتملة باعتداءات الخاصة القضية بداية

 

 والبالغ إلرهاب،با فيه المشتبه داسبار، ضد القضية شتوتغارت في العليا المحكمة أمام اليوم تبدأ

 وتتهمه .كارلسروه مدينة في إعتداء لتنفيذ بالتخطيط المتهم سنة، وعشرين تسعا العمر من

 في تداءإع لتنفيذ وبالتخطيط داعش،/اإلسالمية الدولة تنظيم في عضو بأنه العالمة لنيابةا

 تنظيم يف عضوا ليس إنه داسبار وقال. عشر وسبعة ألفين عام الميالد أعياد فترة في كارلسروه

 عام برديسم في اعتقاله قبل قام أنه كما. الكردية البشمركة مع يتعاطف بل اإلسالمية، الدولة

 حريضهت حاول ألنه تركية أصول ذي رجل عن كالسروه في الشرطة بإبالغ عشر وسبعة ألفين

 لنيابةا وأن ،.الشرطة لدى مخبرا كان الرجل هذا أن للنظر والملفت. إرهابية عملية تنفيذ على

 قولي من على اآلن التحقيق ويتركز. بها تقدمت التي الدعوى في أقواله على إعتمدت العامة

 المدينة يهدد كان الذي الخطر حجم وعلى ،الحقيقة

 

   

 

 

 

 

 

 

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) 


