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القدس في سفارتها اليوم تفتتح المتحدة الواليات  

 لتأسيس السبعين السنوية الذكرى بمناسبة القدس في سفارتها بافتتاح اليوم المتحدة الواليات تحتفل

 األمريكي الرئيس وكان. أبيب تل في السفارات من وغيرها األمريكية السفارة مقر كان ان بعد إسرائيل،

 شديدا رفضا القرار هذا ولقي. إلسرائيل عاصمة بالقدس الماضي ديسمبر في منفردا اعترف قد ترامب

 آالف اليوم وسيتظاهر. القادمة الفلسطينية للدولة عاصمة القدس شرق يعتبرون الذين الفلسطينيين من

غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيين   

 

القدس إلى األمريكية السفارة نقل قبل الجهاد إلى يدعو القاعدة زعيم  

 إلى المسلمين اإلرهابية، القاعدة حركة زعيم الظواهري، دعا القدس في األمريكية السفارة افتتاح قبيبل

 اإلنترنت مواقع بمراقبة المتخصصة" سايت" األمريكية المؤسسة وحسب المتحدة الواليات ضد الجهاد

 المفاوضات أن أثبت القدس إلى سفارتها نقل المتحدة الواليات قرار إن الظواهري قال اإلسالموية

 رىبالذك  اليوم إسرائيل وتحتفل. السالح حمل أتباعه وناشد. للفلسطينيين شيئا تجلب لم التهدئة ومحاوالت

 عاصمة بأنها إعترافا القدس إلى األمريكية السفارة نقل يتم نفسه اليوم وفي. لتأسيسها السبعين السنوية

القرار هذه ضد فلسطينية جماهيرية تظاهرات تنظيم المتوقع ومن. إسرائيل  

  

باريس في الهجوم بعد آخر شخص إعتقال  

. استجوابه أجل من باريس في وقع الذي الهجوم لمنفذ صديقا ستراسبورغ في الفرنسية الشرطة أعتقلت

 الشرطة تقتله أن قبل منهم، واحدا وقتل بسكين، المارة من عددا السبت يوم هاجم قد المهاجم وكان

متطرف كإسالموي لديها معروفا كان المهاجم أن الفرنسية األمنية الدوائر وأعلنت. الفرنسية  

 

 

 

 

 



سوريا لشمال التركي الغزو بعد الجىء ألف 140 نزوح  

 حزب بها تقدم إحاطة على األلمانية الحكومة رد إلى إستنادا األلمانية" بوست راينشه" صحيفة ذكرت

 وأن عفرين، من مواطن ألف وأربعين مائة نزوح عن أسفر سوريا لشمال التركي الغزو أن اليسار،

 خمسين بين ما زال وما. حلب إلى‘ ذهابهم أو عفرين إلى النازحين عودة دون اليوم تحول النزاع أطراف

. الغذائية بالمواد منهم ألفا عشرين تزويد الممكن ومن عفرين، في موجودين مواطن ألف سبعين إلى

 التي المنطقة في" الزيتون غصن" العسكرية عمليتها الماضي يناير في بدأت قد التركية القوات وكانت

 عدوانية حرب" التركية القوات تقوم ما إن األلماني اليسار حزب ويقول. سكانها غالبية األكراد يكون

 للقانون خروقات وجود تثبت لديها تقارير عن فتتحدث األلمانية الحكومة أما". الدولي للقانون مخالفة

 حول مؤكدة خاصة معلومات لديها تتوفر ال أنه بيد عفرين، في القتالية بالعمليات تتعلق اإلنساني الدولي

 ذلك

 

المفاجىء الصدر الئحة تقدم: العراقية اإلنتخابات   

 ربعأ في مفاجىء بشكل تتقدم الصدر الشيعي الدين رجل الئحة أن العراقية لإلنتخابات األولية النتائج تفيد

 لجنة أعلنت كما األصوات، فرز فيها تم محافظات عشر أصل من بغداد، محافظة منها محافظات،

 الشيعي الوزراء رئيس يتعرض وقد. اإلنتخابات أثناء الشيوعيين مع الصدر وتحالف. المستقلة اإلنتخابات

. األصوات فرز فيها تم التي المحافظات في متقدم موقع على حصوله لعدم نظرا إنتخابية، لهزيمة العبيدي

 وقوع عدم على العراقيون السياسيون وأثنى. داعش هزيمة منذ العراق في األولى هي اإلنتخابات وكانت

المائة في وأربعين خمسة حوالي المشاركة نسبة وبلغت. التصويت عملية أثناء حوادث  

 

الحر الديمقراطي الحزب رئيس لليندنر، إنتقادات  

 وأثناء. األجانب من الخوف حول تصريحاته بسبب انتقادات الحر، الديمقراطي الحزب رئيس ليندنر، أثار

 أن الخبار، لدى طابور في يقفون الذين المواطنين على يتعين إنه قال السبت يوم العام الحزب مؤتمر

 إتحاد رئيس نائب بويملر، وانتقد. بالدنا في شرعية بطريقة موجود معنا يعيش من كل أن باألمان يشعروا

 يتلقون والذين الداكنة، البشرة أصحاب ضد تحريض بأنها ليندنر تصريحات الديمقراطي، المسيحي العمال

 رئيس نائب وقال. ألمانيا أجل من البديل حزب مواقف يتبنى ليندنر أن وأضاف". 4 هارتس" مساعدات

 أجل من البديل حزب مواقف تبني سوى أمامها ليس القديمة األحزاب إن ألمانيا أجل من البديل حزب

بالهستيرية إياها واصفا اإلتهامات هذه ليندنر ونفى. الشعب مع تماما اإلتصال لفقدت وإال ألمانيا،  

 

 

 

 

 

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) 


