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 هجوم جديد بالغازات السامة في سوريا؟

يحتمل أن يكون اعتداء بالغازات السامة قد ُشن مجدداً على منطقة سراقب التي تعتبر معقالً للثوار. 

وأفادت منظمة "الخوذات البيضاء" السورية التي تعنى بإنقاذ المدنيين بأن ما يزيد عن عشرة أشخاص 

في المشافي جراء إصابتهم بالتسمم بغاز الكلور. يشار إلى أن مدينة سراقب  يتلقون العالج حالياً 

تتعرض منذ أيام العتداءات من قبل قوات الحكومة السورية، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير 

 مستشفى. غير أنه لم يتم التأكد من هذه البيانات من مصدر محايد

 

 
 

 

 

 اليومبدء محاكمة عبد السالم في بروكسل 

تبدأ في بروكسل اليوم محاكمة اإلسالموي  عبد السالم، الذي يتهم باالنتماء إلى خلية إرهابية ارتكبت 

. غير أن اإلدانة التي يحاكم 2016وبروكسل في مارس  2015كالً من هجوم باريس في نوفمبر 

ن طات األمنية مبصددها حالياً هي بتهمة تبادل إطالق النار مع الشرطة في بروكسل. وتنطلق السل

كون عبد السالم قد فر إلى بلجيكا واختفى فيها بعد موجة اإلرهاب التي وقعت في باريسوعندما تمت 

قام باالشتراك مع رفقائه بإطالق النار على  2016مارس  15مداهمته من قبل الشرطة البلجيكية في 

 رجال الشرطة، مما أدى إلى إصابة ثالثة منهم

 

 
 

 في شمال سوريا من دماء جنودها تركيا تدفع الثمن

أفاد الجيش التركي بأن اثنين من الجنود قد سقطا أثناء الهجوم الذي شنه الجيش التركي ضد ميليشيات 

YPG  الكردية شمالي سوريا يوم أمس األحد، ليرتفع عدد الجنود األتراك الذين قتلوا منذ بدء حملة

السبت األعنف حيث بلغ عدد الجنود القتلى سبعة "غصن الزيتون" إلى ستة عشر جندياً. وكان يوم 

جنود، سقط خمسة منهم جراء قصف صاروخي تعرضت له دبابة. من جانبه رفض الرئيس التركي 



2 

 

رجب طيب أردوغان تأكيد التقارير اإلعالمية التي تشير إلى الهجوم الذي تعرضت له الدبابة التركية، 

 لتحقق من الجهة التي أطلقت الصاروخمكتفياً بالقول بوجود أولى المؤشرات دون ا

 
 

 ميانمار تعتزم استعادة الجئي الروهينغيا 

رغم مخاوفها األمنية تعتزم ميانمار إعادة الجئي الروهينغيا الذين فروا إلى بنغالديش والذين يقدر 

مال أععددهم بنحو ستمائة ألف الجىء إلى البالد. وذكر فين ميات آيه وزير الشؤون االجتماعية إن 

يناير، وذلك بموجب االتفافية التي تم توقيعها مع بنغالديش نوفمبر  22نقل الالجئين قد بدأت في 

الماضي. وأضاف أنه قد تتم االستعانة بقوات من األمم المتحدة في عملية استعادة الالجئين. ممثلون 

لجيش الذي ال يتوانى عن منظمة هيومان رايتس ووتش حذروا من عملية إعادة الالجئين تحت طائلة ا

 عن القيام بتقتيلهم واغتصابهم بشكل ممنهج

 
 

 غرق مهاجرين قبالة مليلة األسبانية

تعرض نحو عشرين مهاجر إلى الغرق قبالة مليلية األسبانية، حيث تم اكتشاف الجثث على متن سفينة 

ضاف المصدر أنه تحمل ركاب، بحسب ما ذكرته الصحف األسبانية استناداً إلى مصادر حكومية. وأ

 تم انتشال الجثث من قبل السلطات األسبانية والمغربية معاً 

يشار إلى أن المهاجرين ينحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء الغربية وتعرضوا للغرق أثناء 

محاولتهم الوصول إلى السواحل األسبانية، على بعد بضعة كيلو مترات من مدينة مليلة األسبانية. 

مة أسبانية إغاثية بأن عدد من كانوا على متن السفينة بلغ سبعة وأربعين مهاجراً وأن عدد وأفادت منظ

 المفقودين يتجاوز األربعة والعشرين. غير أنه لم تتوفر أي تصريحات رسمية بهذا الصدد 

 
 

 مولر يرحب بنتائج مفاوضات االتئالف

ف التي تم التوصل إليها في مباحثات االئتالأعرب ميشائيل مولر عمدة برلين عن ارتياحه إزاء النتائج 

الحكومي مع الحزبين المسيحيين، وخصوصاً ما يتعلق بالمواضيع االجتماعية، وبالذات مسألة سياسة 

اإلسكان وأجور السكن. وأضاف بأن هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في تمويل مشاريع اإلسكان 

 الحيوية على المستوى االتحادي

 

 
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) 


