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جدال حول المقاتلين األلمان العائدين من القتال مع تنظيم داعش   

دال في ألمانيا حول المقاتلين األلمان العائدين من القتال مع تنظيم داعش.، إذ أعلنت يدور ج

األسبوع سبعة منهم إلى ألمانيا. وفال شوستر،   السلطات التركية في األمس أنها ستعيد هذا

خبير الشؤون الداخلية لدى الحزب المسيحي الديمقراطي، من المحتمل أنهم لم يكونوا في 

ل لتنظيم داعش، بينما تكون إمرأتان منهم معروفتين لدى النيابة العامة األلمانية. مناطق القتا

وقال ماس، وزير الخارجية األلماني، إن األمر يتطلب أدلة قاطعة لدى المحاكم لوضع 

المرحلين رهن اإلعتقال. وطالبت داغدلين، السياسية لدى حزب اليسار، الحكومة األلمانية 

المتعلقة بهم. ولهذا الغرض ال بد من اإلتصال بالسلطات السورية بجمع كافة المعلومات   

 

 إسرائيل تغتال قائدا عسكريا لدى الجهاد اإلسالمي

ينذر النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بالتصعيد إثر اغتيال قائد عسكري كبير لدى الجهاد 

زة. وانطلقت صواريخ اإلسالمي في الليلة الماضية أثناء هجوم جوي إسرائيلي على مدينة غ

من غزة ردا على هذا اإلغتيال. كما أغارت الطائرات الحربية اإلسرائيلية على منزل قائد 

آخر للجهاد اإلسالمي في دمشق. ونجا من الهجوم، بينما قتل إبنه. وأعلنت القوات اإلسرائيلية 

  أنها تنتظر حربا تدوم عدة أيام

 

 سياسة الهجرة: كونتي يشكر ميركل

ألمانيا وإيطاليا الدول األوروبية األخرى باستقبال الالجئين. وقال كونتي، رئيس  تطالب

الوزراء اإليطالي، أثناء لقاء مع المستشارة األلمانية ميركل في روما، إن الهدف يجب أن 

يكون هو مشاركة الدول األوروبية األخرى. وشكر ميركل على أن ألمانيا تدعم استقبال 

م وعادل. وقالت ميركل إنه ال يجوز للدول األوروبية أن تترك إيطاليا الالجئين بشكل منتظ

رابع الجىء يصل إلى  ومالطا وحدهما أمام هذا الموضوع. وأعلنت ألمانيا أنها ستستقبل كل 

 إيطاليا. وتعهدت السلطات الفرنسية بالشيء نفسه



 دول أوروبية تمارس الضغط على إيران

نووي الدولي، تواجه طهران رياحا مضادة من الدول بعد إنتهاكات أخرى لإلتفاق ال

األوروبية المشاركة في اإلتفاق النووي. وأعلن ماس، وزير الخارجية األلماني، في بيان 

مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، ومفوضة السياسة الخارجية األوروبية موغيريني، 

للتراجع اإليراني عن اإلتفاق النووي أن اإلجراءات اإليرانية األخيرة تشكل تسريعا مؤسفا 

الدولي. ويتعين على طهران أن تلغي جميع اإلجراءات األخيرة ضد اإلتفاق النووي. وأكد 

وزراء الخارجية الثالثة أن دولهم مصممة على إنقاذ اإلتفاق النووي. وقالت موغيريني إن 

ات لتسوية الخالفات لم هذا األمر يزداد صعوبة. وقال ماس إن اإلتفاق النووي يتضمن آلي

تفعل بعد. ونحتفظ بحقنا في تفعيلها في المستقبل. ويقصد وزير الخارجية األلماني المادة 

  السادسة والثالثين من اإلتفاق. وفي حالة فشل ذلك، ستفرض عقوبات أوروبية على إيران

 

 الحكومة األفغانية تنوي اإلفراج عن قادة طالبان

ي، أن الحكومة األفغانية أتخذت قرارا حازما باإلفراج عن ثالثة أعلن غني، الرئيس األفغان

قادة كبار لحركة طالبان من سجن باغرام. وتنتظر مقابل ذلك اإلقراج عن محاضرين 

أجنبيين تحتجزهما طالبان كرهائن. وهما أمريكي وأسترالي يحاضران في الجامعة األمريكية 

ين وستة عشر. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح في كابول. وتم اعتقالهما في أغسطس عام ألف

 الطريق مجددا أمام مباحثات سالم بين أمريكا وطالبان، بعد أن توقفت في سبتمبر الماضي

 

          

 

 

 

 

 

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) 

 


