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 21.02.2018 

 

  قلق كبير من األوضاع في سوريا

يثير تصعيد العنف في سوريا قلقا عالميا كبيرا. ولهذا ناشد غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة، 

أطراف النزاع حماية المدنيين. وطالبت الحكومة األلمانية بوقف القتال فورا. وتفاقمت األوضاع 

حيث المواجهة بين القوات السورية والتركية.  أخيرا في جبهتين هما جبهة عفرين في شمال سوريا

والجبهة الثانية هي الغوطة الشرقية القريبة من دمشق التي تعتبر معقال للمتمردين، والتي قتل فيها 

أكثر من مائتين وخمسين مدنيا جراء غارات الطائرات السورية. وقالت غيرتنر، الخبيرة في 

حديث إذاعي إن األوضاع في الغوطة الشرقية متأزمة الشؤون السورية لدى منظمة "كاريتاس" في 

  للغاية. ومن الصعب نقل األغذية واألدوية إليها

 

 
 

 

 

 أعضاء األمم المتحدة يجرون مشاورات حول ميثاق هجرة عالمي

باستثناء الواليات المتحدة األمريكية، أجرت الدول األعضاء في األمم المتحدة أمس مشاورات حول 

وء عالمي، يكون قاعدة لهجرة آمنة ومنتظمة تعتمد على ضوابط عالمية. وضع ميثاق هجرة ولج

ومن المقرر أن تنتهي المشاورات حتى نهاية العام الحالي. وقال ميروسالف الجك، رئيس الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في مستهل النقاش في نيويورك: "ليس لدينا خيار أن نقبل أن نرفض حركات 

، وتظهر في جميع أنحاء العالم. وإن األمر يدور حول حل عالمي لظاهرة الهجرة. فهي موجودة

عالمية. وأعلنت اإلدارة األمريكية في يناير الماضي أن هذه المشاورات تتعارض مع مبادىء سياسة 

الهجرة األمريكية. وأرادت الحكومة المجرية لفترة قصيرة عدم المشاركة في المشاورات، لكنها 

رةعدلت عن هذه الفك  
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أفغانيا إلى وطنهم 14ترحيل   

أكدت وزارة الداخلية في والية بافاريا أنه تم ترحيل أربعة عشر أفغانيا مساء األمس من مطار 

ميونخ إلى وطنهم. ومنهم ستة ممن إرتكبوا جنايات في ألمانيا مثل اإلتجار بالمخدرات، وإلحاق 

أعتبر ممن يهدد األمن العام، وثالثة حاولوا األذي الجسدي باآلخرين، وتزوير الوثائق. وأفغاني آخر 

  تزوير الوثائق الشخصية. وتظاهر حوالي مائتي شخص ضد ترحيلهم إلى أفغانستان

 
 

  مندوبو كوتبوس راضون عن اللقاء مع الرئيس األلماني

فالتر شتاينماير، الرئيس  –أعرب هولغر كيلش، رئيس بلدية كوتبوس، عن رضاه عن لقاء فرانك 

ي في برلين قائال: "إن المحادثات كانت صريحة وبناءة. وكذلك يورغ شتاينباخ، رئيس جامعة األلمان

كوتبوس، رحب بالدعوة التي تقدم بها شتاينماير. وأعرب عن أمله في دعوة المعارضين لحضور 

اللقاء القادم مع الرئيس األلماني في كوتبوس، وإال سيظهر المؤيدون الستقبال الالجئين ، ولكون 

 كوتبوس مدينة مفتوحة، بمظهر المسيطرين على الموقف. وشهدت المدينة منذ عيد الميالد 

واأللمان، وتظاهرات يمينية متطرفة الالجئين   بين عنيفة  مواجهات    

 
 

 "حديث حول منع الالجئين من الوصل إلى مدينة "بيرمازينس

من الالجئين إلى مدينة  بفالس وقف توجه مزيد –تدرس وزارة الهجرة في والية راينالند 

"بيرمازينس" نظرا لتزايد عددهم فيها. وتفيد بيانات مكتب العمل أن عدد الذين حصلوا على حق 

اللجوء في المدينة بلغ ستمائة وثمانية وسبعين الجئا في العام الماضي، جاء منهم خمسمائة وخمسة 

تسعة الجئين، بينهم مائتان وخمسة وستون من مدن أخرى. ويقيم اليوم في المدينة ألف وثالثمائة و

وثالثون من طالبي اللجوء الذين يختارون أماكن إقامتهم. وطالب رئيس البلدية باإللتزام بمكان 

اإلقامة الذي تحدده البلدية. ونفت وزيرة الهجرة في الوالية اإللتزام بمكان اإلقامة في مناطق واسعة. 

أو زيادات في تنقل الالجئين وفي مدن ومقاطعات أخرى لم تحدث أوضاع سيئة  

 

 
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) 


