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صباحا الثامنة الساعة في الشرقية الغوطة في الهدنة بدء  

 الرئيس وكان. ساعات خمس لمدة األولى الهدنة دمشق من القريبة الشرقية الغوطة في بدأت

 وفي. المدنيين من يرغب من لهرب ممرات وفتح يوميا، القتال بوقف باألمس أمر قد بوتين الروسي

 واصلت ذلك ورغم. يوما لثالثين سوريا في هدنة على الدولي األمن مجلس وافق السبت يوم مساء

 السوري للرئيس حليف أهم روسيا وتعتبر. المسلحين مواقع على غاراتها السورية المقاتلة الطائرات

 الروسي نظيره مع هاتفي اتصال في األلماني، الخارجية وزير غابرييل، وأكد. األسد بشار

األولى الخطوة تشكل الهدنة أن الفروف،  

 

 
 

 

 

السلفية المعتقدات بشأن اإلستشارة تقديم في الخبراء عدد في نقص   

 من بات السلفية، المعتقدات بشأن اإلستشارة بتقديم متخصصين خبراء على المتزايد للطلب نظرا

 بشأن اإلستشارة مكتب مدير إندريس، فلوريان وقال. الخبراء هؤالء على الحصول الصعب

 هذا في العمل متاعب إن صحفي، حديث في والالجئين، للهجرة اإلتحادية اإلدارة لدى التطرف

 الموظفين عدد ويبلغ. المجال هذا في الموظفين من زادت الواليات أن رغم جدا، ضخمة المجال

 التدريب معطيات توحيد إلى اإلدارة وتسعى. موظفا ثمانين حوالي اإلتحادية اإلدارة لدى

 التطرف خط تشغيل ومنذ. الجامعات مع بالتعاون وذلك الواليات، جميع في الموظفين لدى  والتأهيل

 ألف في اإلستشارة تقديم عن أسفرت اتصال آالف أربعة من أكثر المتصلين عدد بلغ الهاتفي،

. حالة وتسعون ومئة ألفان اليوم توجد الواليات في الفروع مع وبالتعاون. األقل على حالة ومائتي

 تدوم ما وغالبا. اإلستشارية المراكز أحد إلى المعنيين توصيل على اإلتحادية اإلدارة موظفو ويعمل

سنين وربما ، أشهرا اإلستشارة   

 
 



2 

 

األغذية لتوزيع إسن مدينة في جمعية قرار تنتقد ميركل   

 توزيع إلى يدعو إسن مدينة في األغذية لتوزيع  جمعية قرار ميركل األلمانية المستشارة إنتقدت

 البشر، بين التصنيف هذا وضع يجوز ال إنه تلفزيوني، لقاء في قائلة أوال، األلمان على  األغذية

 هذه وفي. لألغذية المحتاجين من كثيرا هناك أن أيضا يبين القرار هذا إن وقالت. اإلطالق على

 من كثيرا إن صحفي حديث في وقال. اإلستقالة في يفكر أنه الجمعية، رئيس ساتور، أعلن األثناء

 وفي. الموقف لمناقشة اليوم الجمعية إدارة مجلس ويجتمع. اإلستفسار دون الجمعية هاجموا الساسيين

فقط األلمان على األغذية على الحصول بطاقات توزيع يتم الحالي الوقت   

 
 

الحالي العام مطلع منذ أفغانستان في مشرد ألف عشرين حوالي  

 الحرب استمرار بسبب الحالي العام مطلع منذ بيوتهم مغادرة على أفغاني ألف عشر ثمانية أجبر

 ديارهم من هربوا أفغانيا وثمانين وخمسة ثالثمائة أن المتحدة لألمم تابع إغاثة مكتب وأعلن. هناك

 ةاإلرهابي والميليشيات طالبان تقاتل أفعانستان وفي. والغربية الشرقية المناطق من سيما وال يوم، كل

 البالغ المشردين عدد وكان. للغرب الموالية كابل في األفغانية الحكومة ضد اإلسالمية الدولة لتنظيم

الماضية األعوام في عليه كان مما أقل الحالي، العام من شهرين أول في  

 
 

تركيا إلى ألمانية أسلحة صادرات   

 إنه: "تقول" تسايتونغ أوسنابروكر نويه" صحيفة كتبت تركيا إلى األلمانية األسلحة صادرات حول

 زيادة على عشر وسبعة ألفين عام األلمانية الحكومة وافقت السياسية، الخالفات كل من الرغم على

 التي تركيا فإن األلماني لإلقتصاد وبالنسبة. تركيا إلى األسلحة من األلمانية الشركات صادرات

 الشعب لمضايقة ونظرا. األهمية بالغة سوقا يورو، مليار وعشرين نينإث بقيمة ألمانية أسلحة تستورد

 شريك إلى متزايد بشكل تركيا تتحول وسوريا، تركيا في األكراد ضد العسكري والتدخل تركيا، في

 تصدير صفقات عن للتنازل السياسية، اإلرادة إلى تفتقر األلمانية الحكومة زالت وما. يحتمل ال

 سياستها تغير لن أنقرة فإن مؤلمة، إقتصادية إجراءات اتخاذ دون ولكن. تركيا إلى األسلحة

 اإلستبدادية

 

 
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) 


