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05.03.2018 

الشرقية الغوطة من يهربون المئات   

 المتحدة مماأل مطالب رغم الشرقية الغوطة في والمتمردين السورية القوات بين القتال إستمر

 مناطق لىإ منازلهم من الفرار على المدنيين من المئات أجبر الذي األمر شاملة، بهدنة بالتقيد

 ماك مضادا، هجوما اإلسالمويون المتمردون شن أن بعد سيما ال الشرقية، الغوطة من أخرى

 قدمهات واصلت قد السورية القوات وكانت. األمس في السوري اإلنسان حقوق مرصد أعلن

 عفرين وهي أخرى قتال جبهة وفي. المتمردون عليها يسيطر التي المناطق في السبت يوم

السورية القوات جنود من كثير مقتل عن التركية الجوية الغارات أسفرت   

 

اليمين تقدم عن تسفر اإليطالية البرلمانية اإلنتخابات   

 األخرى األحزاب بيرلوسكوني األسبق الوزراء رئيس بزعامة اليميني الوسط حلف يتقدم

 حركة هو األقوى الوحيد الحزب ولكن. األصوات من المئة في وثالثين ست حوالي بنسبة

 وناإلشتراكي أما. المئة في ثالثين من أكثر على حصلت التي الشعبوية نجوم خمس

 سي،رينت الحزب ورئيس جينتيلوني، الوزراء رئيس بزعامة الحاكمون الديمقراطيون

. األحزاب من ألي برلمانية أغلبية تتوفر وال. فقط المئة في عشرين حوالي على فحصلوا

اليوم ظهر قبل موثوقة نتائج إعالن المنتظر ومن   
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فوربومرن – مكلنبورغ والية في الجئين على جديدة هجمات  

 وربومرن،ف – مكلنبورغ والية في مرتفعا اللجوء وطالبي الجئين على الهجمات عدد يبقى

 اديةاإلتح الداخلية وزارة رد في جاء ما هذا. هجوما وسبعين ثمانية الماضي العام في وبلغ

 الهجمات هذه ثلثا وشكل. اإلتحادي النواب مجلس في اليسار حزب بها تقدم إحاطة على

 لشتائما على الجنح قائمة وتحتوي. بالمصابين الشديد األذى وإلحاق الجسدي، األذى إلحاق

. اللجوء طالبي إيواء مراكز ضد هي أخرى جنح أربع أن البيانات وتفيد. والتهديد

 ينالالجئ ضد جناية وتسعين ثالث وقوع الوالية في الجنايات مكتب وتظهرإحصاءات

 ومائتين ألفين أن اإلتحادية الداخلية وزارة بيانات وتفيد. عشر وستة ألفين عام اللجوء وطالبي

 أنحاء جميع في الماضي العام في إيوائهم ومراكز الالجئين على وقعت هجوما عشر وتسعة

الثلث بمقدار عشر وستة ألفين عام من أقل أي ألمانيا،   

 

بالمغادرة الملزمين األفغان عدد إرتفاع   

 نايري نهاية في وبلغ باإلرتفاع، آخذ بالمغادرة الملزمين األفغان اللجوء طالبي عدد إن

 بألف يالماض العام من أكثر أي شخصا، وتسعين واثنين وخمسمائة ألفا عشر أربعة الماضي

 مؤقت، إقامة إذن منهم  المئة في وسبعين واحد لدى وكان. شخصا وسبعين وسبعمائة

 في المؤقت ةاإلقام إذن ويمنح. المئة في وثمانين إثنين العام نهاية قبل  النسبة بلغت  بينما

 هويةال غموض حالة في يحدث وهذا. بذلك اإللتزام استمرار رغم الترحيل إمكانية عدم حالة

عائلية ألسباب أو المرض أو الشخصية  

   

 الواليات بين توتر بوجود تعترف ألمانيا أجل من البديل للحزب البرلمانية الكتلة رئيسة

ألمانيا في والغربية الشرقية   

 الذي القرار عن ألمانيا، أجل من البديل للحزب البرلمانية الكتلة رئيسة فايدل، أليس دافعت

 فتووص". بيغيدا" حركة مهرجانات في بالمشاركة الحزب ألعضاء المستقبل في يسمح

 فرصة دندريس في الحزب نواب يعطي كي ومعقول حكيم بأنه تلفزيوني حديث في القرار

 الياتالو بين التوتر من حالة هناك بأن واعترفت. المهرجانات هذه في مواقفهم عن للدفاع

 الذي عاونالت حظر إلغاء األسبوع نهاية في للحزب مؤتمر وقرر والغربية الشرقية األلمانية

 لةطوي مدة منذ الحزب في اليميني الجناح ممثلو ويطالب. عشر وستة ألفين عام صدر

بيغيدا" حركة مع بالتعاون   
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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) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


