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  إستمرار العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

تواصل القوات التركية عملياتها العسكرية في شمال سوريا. وأعلنت مصادر كردية عن 

يفة حول مدينة رأس العين دون أن تتقدم القوات التركية حتى اآلن. ويتسبب القتال معارك عن

طالبت ألمانيا  في فرارعشرات اآلالف من المدنيين. وأثناء انعقاد مجلس األمن الدولي 

وخمس دول أوروبية أخرى، تركيا بوقف القتال في شمال سوريا. وطالب المبسدورف، 

رجية بممارسة ضغط إقتصادي على تركيا إلرغام الرئيس الخبير في شؤون السياسة الخا

  التركي على وقف القتال. واقترح عدم تقديم ضمانات هيرمس للصادرات األلمانية إلى تركيا

 

 بارلي: يجب إلغاء مبدأ اإلجماع

قالت كاتارينا بارلي، نائبة رئيس البرلمان األوروبي، وعضوة لجنة الشؤون الخارجية، إنه 

فراغ الذي تركه إنسحاب القوات األمريكية من شمال سوريا. وطالبت دول يجب ملء ال

اإلتحاد األوروبي بلعب دور أكبر على الصعيد الدبلوماسي العالمي. ولهذا الغرض ال بد من 

إلغاء مبدء اإلجماع في اتخاذ القرارات السياسية. وفشل إصدار بيان أوروبي مشترك يحذر 

سوريا بسبب رفض المندوب المجري. وقالت بارلي إنه ال بد الرئيس التركي من التوغل في 

من ممارسة ضغط على تركيا في مجاالت متعددة، وإن الرهان الوحيد الموجود بيد إردوغان 

  هو تواجد أكثر من ثالثة ماليين الجىء في تركيا. وكان من المنتظر أن يهدد إردوغان بهم

 

 

 

 



يني المتطرفمهاجم هاله يعترف بالجناية وبالدافع اليم  

إعترف شتيفان ب / البالغ من العمر سبعا وعشرين سنة، مهاجم المعبد اليهودي في هاله 

يمة، وبدافع يميني متطرف معاد للسامية. وأثناء التحقيقات القضائية التي بارتكاب الجر

استمرت ساعات لدى قاضي التحقيق، أدلى الجاني باعترافاته. واعترفت المبريشت، وزيرة 

األلمانية. ببعض القصور في مكافحة التطرف اليميني. وقالت إن السلطات األمنية لم  العدل

تدرك مدى أهمية كثير من العناصر. ومن المهم اآلن أن تقوم دولة القانون بواجبها. وفي هذه 

اإلثناء صدر أمر باعتقال المهاجم الذي تتهمه النيابة العامة بقتل إثنين. وحاول قبل ذلك 

معبد لقتل أكبر عدد ممكن. وطالبت المفوضية األوربية الدول األوربية بحماية إقتحام ال

  المنشآت اليهودية

 

المجر –بولندا  –اإلتحاد األوروبي   

رفعت المفوضية األوروبية مجددا دعوى ضد بولندا أمام المحكمة األوربية العليا بسبب 

ن شأنها أن تقوض قواعد عملهم في اإلجراءات التأديبية التي اتخذتها بحق القضاة، والتي م

المجتمع. وتتخذ المفوضية األوروبية إجراءات ضد المجر أيضا بسبب معاملة طالبي اللجوء 

  عند المعابر البرية مع صربيا حيث ال يقدم لهم الطعام والشراب بمقادير كافية

 

 المهاجرون يغلقون المعبر بين أمريكا والمكسيك

أمريكا المعبر بين مدينة ماتاموروس المكسيكية ومدينة  أغلق مهاجرون من بلدان وسط

ألكثر من تسع ساعات. وأمضى المهاجرون الليل في  برونسفيل في والية تكساس األمريكية 

العراء فوق جسر حدودي، لم يغادروه إال بعد اإلتفاق مع مسؤولين محليين. ولم تعلن تفاصيل 

تقليل الفرص لتقديم طلبات لجوء بمقدار كبير، هذا اإلتفاق. ومنذ تولي ترامب السلطة، تم 

 بحجة أنه ال حق لهم بطلب اللجوء في أمريكا

 

 

 

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) 


