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إردوغان يريد نقل ماليين الالجئين السوريين إلى بلدات جديدة في شمال سوريا
كشف إردوغان ،الرئيس التركي ،النقاب عن خططه الرامية إلى نقل مليوني الجىء سوري
إلى ما تسمى بالمنطقة اآلمنة في شمال سوريا ،كما قال أمام البرلمان التركي في أنقرة .وسيتم
تسكين مليون الجىء في مئة وأربعين بلدة جديدة سيتم بناؤها بمساعدة دولية .وتم تحديد مواقع
هذه البلدات .ومن أجل التمويل سيعقد مؤتمر دولي للدول المانحة حالما تم تطهير المنطقة من
المجموعات اإلرهابية .وقال إن تركيا ال تريد إيواء ماليين الالجئين بصفة دائمة .ومنذ اندالع
الحرب على سوريا ،إستقبلت تركيا حوالي ثالثة ماليين وستمائة ألف الجىء سوري .وفي
هذه األثناء حدث تغير كبير في الموقف المرحب بهم في تركيا .وأخيرا هدد إردوغان بفتح
األبواب أمام الالجئين نحو أوروبا ،ما لم يتلقى مزيدا من المساعدات المالية .

غانتس يلغي المباحثات حول تشكيل حكومة في إسرائيل
ألغى غانتس ،رئيس هيئة األركان السابق ،ورئيس حزب أبيض – أزرق ،المباحثات التي كان
من المقرر إجراؤها اليوم مع حزب الليكود حول تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل ،بسبب عدم
توفر الشروط الالزمة النعقاد لقاء فعال بين الطرفين .وعند الضرورة من الممكن عقد هذا
اللقاء في وقت آخر .وذكرت مصادر إعالمية أن اللقاء بين الحزبين غير محتمل في الوقت
الراهن .ويبدو أن اإلتهامات القضائية الموجهة لنتنياهو هي السبب في تعطيل اإلتصال بين
الحزبين .وستبدأ النيابة العامة في إسرائيل اليوم باتخاذ اإلجراءات الخاصة باإلتهامات الموجهة
إلى نتنياهو .وأعلن غانتس عدة مرات في األسبوع الماضي أنه حزبه لن يشارك في تشكيل
حكومة يواجه رئيسها إتهامات جنائية .
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منظمة العفو الدولية :إستمرار القمع في المملكة السعودية
أعلنت منظمة العفو الدولية أن اإلجراءات القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والمدافعين عن
حقوق اإلنسان مستمرة في المملكة السعودية .وبعد سنة من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي
تم اعتقال ثالثين إعالميا على األقل ،فقط بسبب التعبير عن آرائهم بحرية ،كما أن إجراءات
القمع والتعسف والقسوة ما زالت مستمرة في المملكة .وفي مثل هذا اليوم قبل سنة ،تم إغتيال
اإلعالمي جمال خاشقجي من قبل فريق قاتل من الرياض في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وتقول كاالمارد ،مفوضة األمم المتحدة ،إنها متأكدة بأن دولة المملكة السعودية هي التي
خططت ونفذت إجراءات قتل خاشقجي .وفي هذه األثناء تحمل ولي العهد محمد بن سلمان
المسؤولية ،بينما نفى أنه أمر بالقتل .

اإلنتخابات الرئاسية في تونس :المرشح القروي يبقى في الحبس
أعلن محامو نبيل القروي ،المرشح للرئاسة التونسية ،أنه سيبقى رهن اإلعتقال ألن محكمة
اإلستئناف رفضت اإلفراج عنه .وسينافس المرشح قيس السعيد على منصب الرئاسة .وتم
اعتقاله بسبب تهمة تبييض األموال والتهرب الضريبي .وفي اإلنتخابات الرئاسية األولى جاء
في المرتبة الثانية .وستجرى اإلنتخابات الرئاسية في الثالث عشر من الشهر الحالي.

آالف الطالب يتظاهرون في الجزائر ضد اإلنتخابات الرئاسية ،ويطالبون بإصالحات
ديمقراطية
تظاهر في األمس حوالي ثالثة آالف طالب جزائري في العاصمة ضد اإلنتخابات الرئاسية.
ورددوا شعار "ال تصويت" .وكانت أعداد كبيرة من الشرطة تراقب جمهور المتظاهرين حتى
اللحظ ة األخيرة .وخرجت التظاهرات يوم الثالثاء في الجزائر للمرة الثانية والثالثين .ومنذ
فبراير تخرج مظاهرات أكبر كل يوم جمعة .ولم تتوقف المظاهرات عندما استقال الرئيس
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي .وتخرج المظاهرات اليوم ضد الفريق الحاكم
برمته ،بقيادة قائد صالح ،الرجل القوي في الجزائر .وحدد عبدالقادر بن صالح ،الرئيس
اإلنتقالي ،يوم الثاني عشر من ديسمبر القادم ،موعدا لإلنتخابات الرئاسية .ويرى المتظاهرون
أن ذلك وسيلة لإلحتفاظ بالسلطة ،ويطالبون بإصالحات ديمقراطية ،ووضع نهاية للجهاز
.
الحاكم منذ عشرين سنة
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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)
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