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تركيا إلى األسلحة تصدير وقف: أنن  

 السياسية نالشؤو في الحزب باسم المتحدث الديمقراطي، اإلشتراكي السياسي" أنن" يعارض

 التركية ةالعسكري الحملة بسبب الراهن، الوقت في تركيا إلى األسلحة تصدير  الخارجية،

 تتطرق أن ميركل األلمانية المستشارة على يتعين أنه ويرى. سوريا شمال في األكراد ضد

 مع اليوم هالقائ أثناء التركية العسكرية الحملة على األلمانية اإلعتراضات إلى تام بوضوح

 في معتقلال الصحفي يوشيل، قضية وحول. برلين في التركي، الوزراء رئيس يلديريم،

 في لماظ المعتقلين من غيره مثل وقت، أسرع في عنه اإلفراج من بد ال إنه: أنن قال تركيا،

 نظرا ،التركي الوزراء رئيس يطلقها التي اإلشارات رغم الحذر، نتوخى أن وعلينا. تركيا

األخيرة اآلونة في تركيا مع شهدناها التي الكثيرة األمل لخيبات   

 

 

كوتبوس في السالم أجل من جماهيرية مسيرة   

 من غفيرة أعداد تشارك أن في براندنبورغ، والية في الوزراء رئيس فويدكه، يأمل

 أجل ومن كوتبوس، في السالم أجل من اليوم ظهر بعد الجماهيرية المسيرة في المواطنين

 السكان ينب األخيرة العنيفة المواجهات بذلك وقصد. المدينة سكان لدى والتسامح اإلنسانية

 يسوال كوتبوس سكان أن على الوالية، في اإلقتصاد وزيرة مونش، أكدت كما. والالجئين

 نةللمدي الدعم تقدم الوالية حكومة وأن األجل، طويلة عملية اإلندماج وأن لألجانب، معادين

 لقصف والسبعين الثالثة الذكرى بمناسبة الجماهيرية المسبرة هذه وتنظم. الشأن هذا في

 هذه ملتنظي وكنائس واتحادات أحزاب ودعت. الثانية العالمية الحرب في الجو من المدينة

  المسيرة
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العراق في تدريبية بحملة يقوم األطلسي شمال حلف  

 جديدة يةعسكر حملة تنظيم بروكسل في اليوم األطلسي شمال حلف دول دفاع وزراء يناقش

 هذه تدريبال حملة بأن للحلف، العام األمين ستولتنبيرغ، وصرح. العراقية القوات لمساعدة

 دون لولةللحي بروكسل، في الحلف مؤتمر انعقاد موعد القادم، يوليو في تبدأ أن الممكن من

 األمنية واتالق تدريب سنوات منذ الحلف ويتولى. قوته اإلرهابي داعش/الدولة تنظيم استعادة

يةعسكر أكاديميات بناء الجديدة الحملة وستشمل. ضيق نطاق على ولكن العراق، في  

 

ليبيا من الجىء الف من أكثر إنقاذ  

 أكثر جئينالال لشؤون المتحدة األمم مفوضية أنقذت ليبيا، من الالجئين إنقاذ عملية بدء منذ

 الطائرةب نقلهم تم الجئا وخمسين مائة أن أمس المفوضية وأعلنت. ليبيا من الجىء ألف من

 نهاية تىوح. الجئا وثمانين وأربعة ألف إنقاذ تم الماضي نوفمبر ومنذ. روما إلى طرابلس من

 تعذبوا نمم أو الجرحى أو المرضى من وكثير. ليبيا من آخرين آالف إنقاذ سيتم الحالي العام

 من الجئا، نوسبعي سبعمائة إيواء على المفوضية تشرف حيث النيجر إلى نقلهم تم بشدة،

. خرىأ بلدان إلى اإلنتقال ينتظرن وحيدات وأمهات وعائالت، مرافقين، دون أطفال بينهم

وإيطاليا النيجر موقف على المفوضية وأثنت   

 

النزاعات مناطق في األطفال عدد إرتفاع  

. العالم يف النزاعات مناطق في ينمو طفل سادس كل أن" األطفال إنقذوا" لمنظمة تقرير يقول

 مائة،ال في وسبعين خمس بزيادة أي طفل، مليون وخمسين ثالثمائة من أكثر يشمل وهذا

 مثل ديدة،ش نزاعات تشهد مناطق في األطفال هؤالء ثلث ويعيش. التسعينات بمطلع مقارنة

 الجنسي لواإلستغال والعنف الموت ألخطار األطفال ويتعرض. وصوماليا وأفغانستان سوريا

 ال،األطف بحق الجرائم مرتكبي بمحاسبة الدولي المجتمع المنظمة وتطالب. واإلختطاف

العالم في لهم أفضل حماية وتوفير   
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برلين في األفالم مهرجان إفتتاح  

 للمخرج حركةالمت الرسوم فيلم بعرض العالمي األفالم مهرجان برلين في اليوم مساء يفتتح

 بعةأر بينها من العالمي، المهرجان هذا في فيلما عشر تسعة ويشارك" . دوكس أف آيزل"

 في لفزيونيةالت" بي بي إر" قناة وتشارك. فيلم أربعمائة اإلجمالي العدد ويبلغ. ألمانية أفالم

 من رأكث متضخم المهرجان بأن له الموجه اإلنتقاد المهرجان مدير ونفي. أفالم خمسة إنتاج

 من ثمانون وكان. التذاكر من مزيد إصدار يؤيدون المشاهدين أن العكس على ويرى. الالزم

برلين في المهرجان برنامج تنحيف إلى دعوا قد األلمانية األفالم منتجي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

  


