
1 
 

 

14.11.2017 

 

سوريا في جوية غارات جراء القتلى عشرات   

 يف سوق على جوية غارات جراء مصرعهم أطفال، بينهم من األقل، على مدنيا وخمسون ثالثة لقي

 يةسور طائرات كانت إذا ما يعرف ولم. السوري اإلنسان حقوق مرصد ذكر كما حلب، غربي عتارب،

 والموتى الدمار حجم اإلنترنت شبكة في فيديو مشاهد وتبين. السوق هذه على أغارت التي هي روسية أم

 قبل تالتقط قد المشاهد هذه كانت إذا مما التحقق الصعب ومن. الجوي القصف من والهاربين المدنيين

التصعيد خفض منظقة في عتارب بلدة وتقع. الجوي القصف   

 

ألمانيا أجل من البديل للحزب ينتمي بلدية رئيس انتخاب إلغاء  

 رئيسا ألمانيا لأج من البديل للحزب ينتمي سياسي إنتخاب" ليبوس" بلدة في المحلية المراقية هيئة ألغت

 والية يف اإلنتخاب قانون إلى يعود السبب أن" تسايتونغ أودر ميركشه" صحيفة وذكرت. للبلدية

 لم وهذا. المرشح على اعتراضات تقديم في الحق اإلنتخابات قبل المواطنين يعطي الذي براندنبورغ

 ميسالخ يوم اإلنتخاب إعادة المقرر ومن. البلدية مجلس أعمال جدول على اإلنتخاب إدراج وتم. يحصل

 القادم

 

طارئة جلسة تعقد الديمقراطي اإلشتراكي الحزب كتلة  

 الموجهة اإلتهامات لمناقشة طارئة جلسة الديمقراطي اإلشتراكي للحزب البرلمانية الكتلة اليوم تعقد

 إدارته، لوبأس إنتقدوا الذين الحزب أعضاء قبل من النواب، مجلس في البرلمانية الكتلة رئيس لصالح،

 أثناء بطال قد مولر وكان. باإلستقالة مطالبته إثر الحزب، رئبس مولر، جانب إلى بحزم وقوفه وعدم

 الضروري من إنه وقال. الحزب داخل األجنحة وصراعات الشخصية، الهجمات بوقف للحزب مؤتمر

العامة لمانيةالبر اإلنتخابات في عليها الحزب حصل التي السيئة النتاتج بعد موضوعية حوارات  إجراء   
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للمشردين ملجأ في العمد غير القتل قضية في بالسجن سنوات سبع الحكم   

 بلدة في مشردينلل ملجأ في بالسكين العمد غير القتل قضية قي تقريبا سنوات سيع بالسجن حكم صدر

 نزيله قيا،عرا الجئا قتل سنة، وعشرين إثنين العمر من البالغ األفغاني أن المحكمة وارتأت". أولدسلو"

 كان لضحيةا وأن دائما، يتنازعان كانا الشابين أن عيان شهود وذكر. بالسكين مرتين بطعنه الغرفة، في

عرضي حادث بأنه بالسكين الطعن واصفا بالخالف، اعترف الذي األفغاني الشاب من يخاف   

 

العائالت شمل لم موضوع في خالف على المسيحيان والحزبان الخضر حزب  

 وحزب الحر الديمقراطي والحزب اإلجتماعي، والمسيحي الديمقراطي المسيحي الحزبان، يواصل

 حزبينال بين مستمرا الخالف زال وما. حكومي ائتالف تشكيل حول اإلستطالعية المحادثات الخضر،

 للحزبين يةالبرلمان الكتلة رئيس كاودر، وأكد. الالجئين عائالت شمل لم حول الخضر وحزب السيحيين

 ألن ذلك،ل  تقييد أي  وضع  بعدم الخضر حزب يطالب بينما لذلك، حد بوضع المطالبة المسيحيين،

كاملة العائالت أعضاء مع إال باألمان والشعور اإلندماج يستطيعون ال الالجئين   

 

الروهينغيا ضد جئام ارتكاب على براهين يجدون ال ميانمار عسكر  

. الروهينغيا سلمةالم األقلية بحق جرائم بارتكاب العسكرية القوات إتهام ميانمار في العسكرية القيادة نفت

 النتائج إلى وصلميانمارت في المسلحة القوات سلوك في التحقيق أن الثالثاء يوم العسكرية القيادة وأعلنت

 إلى ألف ستمائة من أكثر هرب أغسطس نهاية ومنذ. السكان من آالف شمل التحقيق وأن نفسها،

 إرتكبت مارميان في العسكرية القوات أن الفارون وذكر. راكان إقليم في العنف اندالع بسبب بنغالدش

القرى مئات ودمرت واغتصابات، مجازر  

 

 

 

 

 

 

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) 

 


