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20.02.2018 

   

 سوريا: هجمات جديدة، قتلى كثر

نات مدافعين عن حقوق اإلنسان أن حوالي مائة مدني لقوا حتفهم جراء الغارات الجوية على تفيد بيا

الغوظة الشرقية، من بينهم عدد من النساء واألطفال. وأصيب حوالي أربعمائة وسبعين مدنيا بجراح. 

 ئة ألفوتجاصر القوات السورية الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة دمشق منذ أشهر. وحوالي أربعما

شخص في الغوطة الشرقية معزولون عن العالم الخارجي. ويصف المساعدون األوضاع بالمأساوية. 

تح ف وهناك نقص في المواد الغذائية، وزيت التدفئة، واألدوية. وناشد اإلتحاد األوروبي أطراف النزاع 

  ممر لتوصيل المساعدات اإلنسانية

 

 
 

 أودرقضية التهريب أمام محكمة في فرانكفورت 

تنظر اليوم محكمة في مدينة فرانكفورت )أودر( في قضية التهريب. وتتهم النيابة العامة سائق الشاحنة 

البالغ من العمر ستا وأربعين سنة، بتهريب أكثر من سبعين شخصا بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا. وتم 

. وعثرت 12طريق السريع رقم إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي أثناء مراقبة حركة المرور في ال

الشرطة على متن الشاحنة على خمسين عراقيا وسوري. وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة عندما اختفى 

 الالجؤون جميعهم من مركز اإليواء

 

 
 

 شتاينماير يستقبل مندوبين من مدينة كوتبوس

سياسيين ومواطنين من مدينة كوتبوس لإلطالع على األوضاع يستقبل الرئيس األلماني شتاينماير اليوم  

في المدينة، على خلفية المواجهات بين الالجئين واأللمان فيها في األسابيع الماضية. ومن المدعووبن 

رئيس البلدية، وممثلو الجامعة والكنيسة ونادي كرة القدم الذي قال رئيسه في حديث إذاعي إن وسائل 

نقل المواجهات بين الالجئين واأللمان. واعترف أن النادي يضم عددا من المتطرفين. اإلعالم بالغت في 

 ووصف المدينة بأنها نقطة ساخنة
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 مجموعة جديدة من المرحلين إلى أفغانستان

 

تقلع اليوم مجددا من ألمانيا طائرة تحمل على متنها أفغانا تم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها. وأكدت 

تحادية أن الطائرة ستقلع مساء اليوم من مطار ميونخ إلى أفغانستان. ومن غير المعروف عدد الشرطة اإل

 األفعان الذين سيتم ترحيلهم، أو من أي الواليات األلمانية

 

 
 

 المساعدات المقدمة لالجئين ال تصل إلى المبادرات الصغيرة

ل إلى سبع وثالثين في المائة من تفيد دراسة أعدها فريق من الخبراء أن المساعدات الحكومية ال تص

المبادرات، رغم أن حوالي تسعين في المائة منها بحاجة ماسة إلى المساعدات، كما أظهرت الدراسة التي 

أعدها معهد برلين ألبحاث اإلندماج والهجرة، بتكليف من مؤسسة بيرتلسمان. والملفت للنظر أن 

لروابط واإلتحادات والمنظمات التي لديها خبرة المساعدات الحكومية تصل إلى مؤسسات عريقة مثل ا

واسعة في كيفية تقديم الطلبات، والحصول على المساعدات، كما يقول الفريق الذي أعد الدراسة. والسبب 

األهم في عدم وصول المساعدات إلى المبادرات الصغيرة هو عدم خبرتها في تقديم الطلبات، وعدم 

  تسجيلها رسميا كمنظات أو إتحاداتاستيفائها لشروط أخرى، منها عدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


