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اإلسالمية الدولة تنظيم قائد يظهر فيديو  

 هو إلسالميةا الدولة بتنظيم المتعلقة والقضايا سريالنكا حول يدور فيديو في أخيرا ظهر الذي الرجل إن

 لخاصا اإللكتروني الموقع األقل على يدعيه ما هذا. اإلسالمية الدولة تنظيم زعيم البغدادي، بكر أبو

 الرجل أن ديوالفي على اإلطالع بعد األمريكي" غروب إنتيليجينس" موقع وأعلن. اإلسالمية الدولة بتنظيم

 الدولة تنظيم قلمع يةبقض ويعترف سريالنكا، في اإلرهابية اإلعتداءات عن يتحدث الفيديو في يظهر الذي

 والجزائر السودان في سياسية وتطورات هجمات عن أيضا الرجل ويتحدث. السورية باغوز في اإلسالمية

 ألخيرةا للمرة سابقا البغدادي وظهر. عصري الفيديو بأن اإليحاء أجل من ربما العالم، من أخرى ومناطق

لموصلا في النور مسجد في تحدث عندما عشر وأربعة ألفين عام   

 

الجوي القصف تحت طرابلس   

 يدور مراأل أن البداية في السكان وظن. جوي لقصف السبت مساء طرابلس الليبية العاصمة تعرضت

 ومنذ. الجوية الدفاعات أصوات سمعوا كما. عديدة انفجارات دوي سمعوا أن إلى مسيرة، طائرات حول

 لحكم تخضع التي طرابلس على السيطرة حفتر فةخلي بقيادة الليبيي الوطني الجيش يحاول أسابيع ثالثة

 شالجي أكد كما. المدينة على جوية غارات أيضا حفتر قوات وشنت. دوليا بها معنرف ليبية حكومة

 أجل من ةتدريبي جولة أثناء إرسالها وتم. النفطي النوف راس ميناء إلى حربية سفينة إرسال الوطني

 النفط، صديرت بوقف القتال ويهدد. ليبيا في األوضاع يفاقم أن رحفت قوات هجوم شأن ومن. الميناء حماية

 في حكومتينال بين الخالف تنهي أن ينبغي التي اإلنتخابات إجراء يعطل وقد. أوروبا إلى الهجرة وتشجيع

والغرب الشرق   

 

 

 

 

 



ليبيا من الجئا 147 تستقبل إيطاليا  

 قريبة عسكرية دةقاع إلى نقلهم وتم. الليبية راتهمص مدينة من الجئا وأربعين وسبعة مائة إيطاليا إستقبلت

 اوإثيوبي وسوريا والصومال إرترية من يتحدرون أنهم اإليطالية الداخلية وزارة وأعلنت. روما من

 الالجئين، لشؤون المتحدة األمم مفوض غراندي، فيليبو وناشد. فاصرا وستون ثمانية وبينهم. والسودان

 ليبيا في القتال لتفاقم ونظرا. ليبيا في الموجودين الالجئين من وتستقبل يا،إيطال حذو تحذو أن أخرى دوال

 كومةالح تتخذ والالجئين الهجرة سياسة وفي. كارثيا سيكون الالجئين من كثير مصير أن من حذر

 ميينت الذي لداخليةا وزير سالفيني، وصرح. نقلهم تحاول التي السفن تجاه متشددا موقفا الشعبوية اإليطالية

 الحروب، من الفارين واألحداث واألطفال النساء أمام مفتوجة بالده بأن المتطرف، اليميني الرابطة لحزب

البشر مهربي أمام وليس  

 

بنك دويتشه ضد دعوى يرفع ترامب  

 ضائيةق دعوى" إن إن سي" قناة حسب ودونالد، وإيريك إيفانكا وأطفاله ترامب األمريكي الرئيس رفع

 منع هو لهدفوا". ون كابتال" التمويل ومؤسسة بنك الدويتشة ضد قانوني غير بعمل لقياما عن باإلمتناع

 الوثائق استالمب الديمقراطي الحزب نواب ويطالب. األمريكي للكونجرس التابعة للجان سرية وثائق تسليم

 والياتال ةسياس أن في لإلشتباه خاص وبشكل ترامب، للرئيس المالية الصفقات في التحقيق أجل من

 حاقإلل ومحاولة إزعاجا يشكل هذا أن ترامب محامو ويرى. الخارج من عليها للتأثير تخضع قد المتحدة

 مالية وثائق مبتسلي بدأ بنك الدويتشه أن" إن إن سي" قناة ذكرت الماضي الخميس وفي. بالرئيس الضرر

 األمريكي رئيسال ديون بلغت التقارير بعض وحسب. التحقيق بغية األمريكي للقضاء األمريكي للرئيس

دوالر مليون ثالثمائة الرئاسة منصب تسلمه قبل بنك الدوويتشه لدى ترامب   

 

لألجانب المعادية اآلراء حول للدراسة إنتقادات  

 فريدريش سةمؤس أعدتها التي الدراسة الديمقراطي، اإلشتنراكي للحزب السابق الرئيس غابرييل، إنتقد

 ائجالنت وفسروا المتداولة، اآلراء أكدوا الدراسة أعدوا من إن وقال. لألجانب يةالمعاد اآلراء حول إيبرت

 إلى سةالدرا وتشير. الماضي األسبوع في الدراسة هذه تقديم وتم. صادق وغير غبي أمر وهذا. لها طبقا

 ىعل حفظونيت النصف من أكثر وأن البشر، لجميع نفسها الحقوق منح يرفضون األلماني الشعب ثلث أن

 ألغلبيةا أن إلى ت وأشار. غابرييل إنتقادات الدراسة، إعداد عن المسؤولة شروتر، ونفت. اللجوء طالبي

 الشعب من ةالمئ في وثمانين ستة وأن ،.األساسي القانون في عليها المنصوص والقيم الديمقراطية تؤيد

 يرون ةالمئ في وستين خمسة وأن ديمقراطية، بطريقة ألمانيا تحكم أن الضروري من أنه يرون األلماني

منتظمة بطريقة تسير األمور أن        

 

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)        


