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 الجيش األلماني يوقف تدريباته لقوات البشمركة

 

قطعت قوات الجيش األلماني الدورة العسكرية التي تقدمها لمقاتلي البشمركة األكراد شمالي العراق. 

وعللت وزارة الدفاع هذه الخطوة بأسباب تتعلق بحماية الجنود األلمان. يشار إلى أن األوضاع في 

ق تحت لسابشمال العراق متوترة وذلك بسبب سيطرة الجيش العراقي على المناطق التي كانت في ا

إمرة القوات الكردية. جدير بالذكر أن قوات من الجيش العراقي تسيطر منذ يوم أمس على مدينة 

ل الجيش  كركوك التي تحظى بمكانة استراتيجية نظراً المتالكها لحقول النفط. جدير بالذكر أن تدخُّ

إلى أن  فصال. يشارالعراقي يأتي على خلفية االستفتاء الذي جرى مؤخراً في كردستان بغرض االن

وتزودهم بالسالح  2014قوات من الجيش األلماني تدرب وحدات من المقاتلين األكراد منذ عام 

 والعتاد، بهدف دعم األكراد في حربهم ضد داعش

 
 

 االتحاد األوروبي يدعو إلى وقف العنف في األقاليم الكردية في العراق

 

شمال العراق دعا االتحاد األوروبي األطراف المتنازعة بعد تفاقم األوضاع في األقاليم الكردية من 

إلى الحوار وإنهاء العنف، بحسب تصريحات فريدريسيا موغريني مفوضة الشؤون الخارجية في 

االتحاد االوروبي في مكالمة أجرتها مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي مساء أمس االثنين. 

ة مدنية جديدة في العراق، تهدف إلى دعم السلطات في إعداد كما أعلن المفوضة عن إرساء مهمة أمني

الجوانب األمنية الستراتيجية  أمنية  في  العراق. يشار إلى أن معارك قد نشبت بالقرب من مدينة 

الكركوك االستراتيجية بعد االستفتاء على االنفصال الذي جرى نهاية سبتمبر. وكانت وحدات من 

س االثنين إلى مدينة كركوك وسيطرت على مباني حكومية والمطار الجيش العراقي قد توغلت أم

 العسكري
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 أوضاع مأساوية لالجئي الروهينغيا في بنغالديش

 

لفتت منظمة "كير" اإلغاثية إلى األوضاع المأساوية التي يعاني منها الجئو الروهينغيا في بنغالديش. 

ر مزيد من الالجئين في معسكرات الالجئين التي تفتقوأفادت موظفة تابعة للمنظمة بأنه قد تم تكديس 

إلى أدنى مقومات الحياة وأهمها الماء والغذاء. كما تخلو هذه المعسكرات من أي من أشكال المساعدة 

النفسية والطبية لهؤالء الالجئين الفارين  من  القتل. يشار إلى أن كثيراً من هؤالء الالجئين يتحدثون 

واغتصاب في موطنهم ميانمار. وتُتهم ميانمار التي تديتن بالبوذية بقتل وتشريد  عما شاهدوه من تعذيب

أقلية الروهينغيا المسلمة. يشار إلى أن األمم المتحدة وصفت ما يجري في البالد بالتطهير العرقي، 

 األمر الذي تنفيه الحكومة في ميانمار

 
 

 يكسيتمؤتمر لوزراء الشؤون األوروبية بشأن قمة االتحاد وبر

 

يعكف وزراء الشؤون األوروبية في الدول التابعة لالتحاد األوروبي اليوم على التحضير لمؤتمر القمة 

الي سيعقد في لوكسمبورغ نهاية األسبوع. ويعتزم هؤالء الوزراء وضع اللمسات األخيرة على الخطط 

ا كيا وكوريا الشمالية. كمالمزمعة فيما يخص سياسة الهجرة والرقمية والدفاع والعالقة مع كل من تر

يضطلع المؤتمرون بآخر ما تم التوصل إليه فيما يخص مسألة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. 

وكان رئيس ملف المفاوضات برينر قد صرح األسبوع الماضي بأنه ال ينصح رؤساء دول وحكومات 

عدم  العالقات المستقبلية، وذلك بسببالدول األوروبية بالبدء في المرحلة الثانية من المفاوضات حول 

تحقيق أي تقدم ملموس. وأضاف بأنه ينبغي تأجيل هذا القرار حتى موعد القمة في ديسمبر المقبل. 

وإلى ذلك الحين يعتزم االتحاد األوروبي العمل على تحضير المفاوضات داخلياً بشأن العالقات 

 المستقبلية، وذلك بعد إعداد مسودة لبيان القمة

 
 

 ميشيل عون: لبنان غير قادر على تحمل الالجئين السوريين 

 

صرح الرئيس اللبناني ميشيل عون بأن بالده لم يعد يستطيع تحمل األعداد الكبيرة لالجئين السوريين، 

وذلك على هامش لقاء مع ممثلي عن االتحاد األوروبي والجامعة العربية ومجلس األمن في بيروت. 

ن طراً حتى بدووقال إنه يجب العمل على إعادة الالجئين السوريين إلى المناطق المستقرة واألقل خ

حل سياسي. يشار إلى أن عدد الالجئين السوريين يبلغ حالياً مليون ونصف مليون الجىء، أي ربع 

سكان لبنان. جدير بالذكر أن بعض الساسة اللبنانيين يخشون من اندالع توتر بين السوريين ذوي 

األغلبية السنية واللبنانيين من الشيعة والمسيحيين 

 
 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     
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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) 


