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 رفع درجة األمن في أسواق عبد الميالد

بعد مضي أقل من سنة على الهجوم اإلرهابي على سوق عيد الميالد في برلين، يفتتح اليوم 

ن ستكثف ممجددا سوق عيد الميالد في المدينة مع اتخاذ احتياطات أمنية مشددة. فالشرطة 

تواجدها. كما وضعت كتل إسمنتية. وقال قسيس الكنيسة في حديث مع إذاعة "إنفو راديو": 

إن عارضي العام الماضي، سيشاركون هذا العام أيضا. وهذا لم يكن سهال على كثير منهم. 

ضئيل من الهجوم. وفي التاسع عشر من شهر ديسمبر من العام   وبعضهم نجوا بقدر

لمهاجم  العامري  السوق  بشاحنة،  وقتل  إثني  عشر  شخصا، وأصاب الماضي إقتحم  ا

 أكثر من سبعين آخرين

  

 
 

 قرب إنتهاء إحتجاجات اإلسالمويين في باكستان

يعتزم اإلسالمويون في باكستان إنهاء اإلحتجاجات بعد استقالة وزير العدل. ووقعت 

. وحاولت الشرطة عبثا حل اشتباكات مع الشرطة منذ يوم السبت في العاصمة إسالم أباد

اعتصام حوالي ألفي شخص في تقاطع مروري رئيسي منذ أسابيع. وأسفر ذلك عن قتلى 

وجرحى. وكان السبب هو قرار وزير العدل شطب إسم الرسول محمد من يمين القسم، 

 مراعاة ألقلية دينية

 

 
 

 برودرله ال يرى أن هناك فرصا للتعاون مع الخضر

س السابق للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في مجلس ال يرى برودرله، الرئي

أن هناك فرصا في المستقبل للتعاون مع حزب الخضر على صعيد  النواب اإلتحادي، 

اإلتحاد. وقال: ":عندما ينظر المرء إلى ردود فعل حزب الخضر المليئة جزئيا بالكراهية، 

حزب الخضر أعلن أنه متمسك بمواقفه يالحظ عدم حدوث أي تقارب بين الطرفين. كما أن 
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البعيدة عن الواقع فيما يتعلق باالجئين والمناخ. وإن عدم الثقة بين الطرفين هو سبب القرار 

 الذي اتخذه رئيس الحزب ليندنر إلنهاء المحادثات حول تشكيل ائتالف حكومي

 

 
 

 ياالرئيس السابق كارزاي يطالب بالتريث في حاالت ترحيل األفغان من ألمان

ناشد الرئيس األفغاني السابق كارازاي ألمانيا بالتريث في حاالت ترحيل الالجئين األفغان 

من ألمانيا إلى بالدهم. وعلى الحكومة األلمانية أن تعطي الالجئين األفغان مزيدا من الوقت، 

إلى أن تتحسن األوضاع األمنية في بلدهم، ألن تهديد إرهاب تنظيم الدولة جسيم. ووجه 

قادات الذعة لخطط الرئيس األمريكي ترامب الرامية إلى إرسال مزيد من القوات إنت

األمريكية إلى أفغانستان، ألن هذه اإلستراتيجية قد فشلت في السابق، وتفضي إلى مزيد من 

القتل والدمار. كما اتهم أمريكا بعدم مالحقة اإلرهابيين بالقدر الكافي في مناطق انسحابهم 

 ن كرزاي رئيسا في أفغانستان من عام ألفين وواحد إلى ألفين وأربعة عشرفي باكستان. وكا

 

 
 

 تنظيم الدولة هدد وجهاء القرية قبل المجزرة

تفيد تقارير وكالة األنباء "أسوشييتد برس" أن وجهاء قرية الروضة حيث قتل أكثر من 

يام بهم بعدم القثالثمائة شخص أثناء الصالة، قد تلقوا إنذارات قبل اإلعتداء مباشرة تطال

بطقوس صوفية، وبعدم التعاون مع القوات األمنية. وفي تغريدة للخبير األمني أحمد صقر 

في موقع "فيسبوك" يقول فيها: "نظرا لإلنذارات الصريحة، تطرح أسئلة  حول  أؤلئك  

المسؤولين  لدى  السلطات  األمنية  عن  التحليل، واإلستعداد لمواجهة اإلعتداءات 

بية. كما أن القتلة جاؤوا يوم الجمعة في سيارات "جيب" وبزي عسكري، وحاولوا اإلرها

قتل كل من كانوا في المسجد. وفي عطلة نهاية األسبوع أغارت طائرات مقاتلة مصرية 

 على مخابىء األرهابيين في سيناء

 

 
 

 غرق واحد وثالثين الجئا قبالة الساحل الليبي

ا، بينهم عدد من األطفال، حتفهم أثناء غرق القارب قبالة لقي على األقل واحد وثالثون الجئ

الساحل الغربي الليبي. وأعلن حرس السواحل الليبي أنه تم إنقاذ مائتي شخص، تم نقلهم إلى 

طرابلس. وكان الالجؤون في قاربين. وعندما اكتشفهم حرس السواحل، كان أحد القاربين 

ألمر الذي مكن من إنقاذهم. وتم إنتشال مائة قد غرق. وأمسك ستون الجئا بحطام القارب، ا

وأربعين الجئا من القارب الثاني. وما زال أربعون الجئا مفقودين. ويأتي الالجؤون من 

 الصومال وغانا وإثيوبيا ونيجيريا وباكستان
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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) 

 


