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  البرلمان األلماني يناقش إغتياالت هاناو

أللماني، أنه قد تم التقليل من خطر التطرف اليميني لمدة يرى شويبله، رئيس البرلمان ا

طويلة في ألمانيا. وقال أثناء نقاش برلماني إنه يتعين على السلطات األلمانية المسؤولة أن 

تكون صادقة وتعترف بذلك.، وإن مثل هذا العمل الجنوني ال يمكن أن يحدث في فضاء خال 

وبوءه. وفي هذا السياق شهر شويبله بوسائل من الهواء.، بل يحدث في بيئة مجتمعية م

  التواصل اإلجتماعي التي منحت هذه اإلغتياالت صفات ترحيب منحرفة وشريرة

 
 

 ألمانيا تقدم الدعم لألمم المتحدة في إدلب

بسبب الموقف المتأزم في سوريا أعلنت الحكومة األلمانية تقديم مائة مليون يورو كمساعدات 

قة إدلب الذين يعانون بشدة، من أجل تقديم األغذية وتوفير أماكن إضافية لالجئين في منط

اإلقامة لهم، كما قال ماس، وزير الخارجية األلماني. وقال، وهو في طريقه إلى مؤتمر 

وزراء خارجية دول اإلتحاد األوروبي في زغرب، إن المطلوب اآلن هو وقف إطالق النار، 

السورية في هذا الصدد. وسيبحث وزراء  وعلى روسيا أن تمارس الضغط على الحكومة

الخارجية اليوم األوضاع في سوريا، حيث تقاتل القوات السورية منذ ديسمبر الماضي بدعم 

روسي المسلحين في آخر معقل لهم في إدلب. وأسفر القتال عن موجة نزوج كبيرة في 

  المنطقة

 

 
 

 اإلتحاد األوروبي يدعم اليونان

حماية الحدود اليونانية مع تركيا. وورد في بيان أصدره وزراء  تدعم دول اإلتحاد األوروبي

داخلية دول اإلتحاد األوروبي في بروكسل أن اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، غير 

مقبول، وأن الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي ستتخذ كافة اإلجراءات الضرورية وفق 

بشدة إستغالل أنقرة تدفق الالجئين للضغط القانون األوروبي والدولي. كما أنها ترفض 

سياسيا على اإلتحاد األوروبي. وتأزم الموقف إثر اإلعالن عن مقتل مهاجر عند الحدود 

اليونانية. وذكرت مصادر إعالم تركية أن حرس الحدود اليوناني أطلق النار عليه،  –التركية 
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ونانية صحة هذا التبأوأصاب آخرين من المهاجرين. ونفى متحدث باسم الحكومة الي

 
 

  اإلتحاد األوروبي يقدم مائة وسبعين مليون يورو كمساعدات لسوريا

أعلن بوريل، مفوض اإلتحاد األوروبي لشؤون السياسة الخارجية، أثناء مؤتمر صحفي في 

أنقرة، أن المساعدات األوروبية تتضمن ستين مليون يورو مخصصة لمواجهة األزمة 

ريا، وال سيما للذين يعانون بشكل شديد. وتوجه بوريل برفقة لينارك، اإلنسانية في شمال سو

مفوض اإلتحاد األوروبي إلدارة األزمات، إلى أنقرة، ووفد خاص يمثل اإلنحاد األوروبي. 

وقال بوريل إن المصلحة المشتركة تقتضي إنهاء النزاع في سوريا. وأعرب عن تفهمه 

ة ألف الجىء سوري. وحذر من أن زيادة الضغط لتركيا التي تؤوي ثالثة ماليين وستمائ

اليونانية من خالل إجراءات أحادية الجانب لن تؤدي إلى حلول  –على الحدود التركية 

للمشكلة. وقال إن اإلتحاد األوروبي ينتظر من تركيا اإليفاء باتفاقية الالجئين، وعدم السماح 

لهم بالتوجه إلى الحدود اليونانية

 
 

  دون أغلبية برلمانيةنتنياهو وغانتس 

بعد اإلنتخابات التشريعية الثالثة خالل عام واحد مازالت حالة الطريق السياسي المسدود 

قائمة في اسرائيل. وتفيد مصادر إعالمية أن تكتل الليكود بقيادة نتنياهو يحظى بتسعة 

ة الوسط يحظى بأربع -وخمسين مقعدا من أصل مائة وعشرين مقعدا، وأن تكتل اليسار 

وخمسين مقعدا. وهذا يعني عدم حصول أي منهما على أغلبية واحد وستين مقعدا في 

البرلمان اإلسرائيلي. وتم فرز أكثر من خمسة وتسعين في المئة من األصوات. وفاز حزب 

الليكود بزعامة نتنياهو بستة وثالثين مقعدا، وفار منافسه غانتس باثنين وثالثين مقعدا. وقال 

أزرق، إنه من المستحيل تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو بسبب  –تل أبيض شتيرن، ممثل تك

تهم الفساد الموجهة إليه في الوقت الحاضر. وسيمثل نتنياهو أمام المحكمة في السابع عشر 

أن يفوض سياسيا من الشهر الحالي، وحتى هذا التاريخ يتعين على ريفلين، الرئيس اإلسرائيلي، 

 ةآخر بتشكيل حكومة جديد

 
 

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) 

 


