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 روسيا تعلن فراراً جماعياً لمدنيين من الغوطة الشرقية

ذكرت مصادر روسية بأن ما يزيد عن عشرة آالف شخص قد غادروا منطقة الغوطة الشرقية التي 

تعتبر معقل الثوار وتشهد معارك ضارية منذ أسابيع. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي 

شهد فرار اثني عشر ألف مدني من هذه المنطقة القريبة من العاصمة  الفروف بـأن يوم الخميس فقط

دمشق، مشيراً إلى أن الفرار ال يزال مستمراً حتى اليوم الجمعة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 

نحو ألفي شخص آخرين قد غادروا المنطقة المتوترة صباح اليوم. جدير بالذكر أن روسيا تساند الجيش 

شن غارات جوية من أجل االستيالء على جيوب الثوار. يشار إلى أن هيئات مراقبة السوري في 

 مقربة من المعارضة أخبرت عن فرار مئات األلوف من البشر من الغوطة

 

 
 

 جدل سياسي حول تصريحات زيهوفر بأن اإلسالم ليس جزءاً من ألمانيا

تصريحاته األخيرة بأن اإلسالم ال يعد جزءاً أثار وزير الداخلية هورست زيهوفر جدالً كبيراً جراء 

من ألمانيا. من جانبها صرحت كيرشايس العضو في برلمان والية براندنبورغ عن الحزب االشتراكي 

الديمقراطي بأن زيهوفر كان يقصد اإلسالم السياسي، مؤكدة على أن هذا النوع من اإلسالم ال ينتمي 

ايش سلمي قد ساد بين الديانات، غير أن هذا األمر قد تغير اآلن، عموماً إلى ألمانيا. وقالت بأن ثمة تع

كما أثبتته التطورات األخيرة في مدينة كوتبوس. وأضافت أن الناس لم يعد لهم ثقة في سلك القضاء. 

 وطالبت كيرشايس بضرورة توخي الحزم في ترحيل الالجئين ممن ال يمتلكون حق البقاء

 
 

 حزماً ضد من ينزع إلى العنف من الالجئينمطالب باتخاذ تدابير أكثر 

أثارت اإلحصائية الجنائية التي أعدتها والية براندنبورغ موجة من الجدل حول جرائم العنف التي 

يرتكبها المهاجرون في ألمانيا. فقد أشار شوستر رئيس نقابة الشرطة في الوالية إلى ارتفاع أعداد 

ى أن أضاف إلالجرائم فيما بين الالجئين. وقال إن الصراعات تقابل بالعنف دون معرفة الشرطة. و

هناك حلين ال ثالث لهما: أولهما ضرورة اإلسراع في دمج من تم االعتراف بحق لجوئهم في النسيج 

المجتمعي األلماني، والثاني هو توخي الصرامة في ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم. جدير بالذكر 
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وجود تزايد في  أن اإلحصائيات األخيرة أشارت عموماً إلى تراجع الجريمة في براندنبورغ، مع

 أعمال العنف

 
 

 قواسم مشتركة بين برلين وباريس

أشار مراقبون إلى وجود قواسم مشتركة في النهج السياسي الذي تتبعه كل من باريس وبرلين فيما 

يخص الهجرة والضريبة، حيث يعتزم الرئيس الفرنسي ماكرون تعزيز سلطة اللجوء التابعة لالتحاد 

رطة الحدود األوروبية. كذلك فإن الحكومة األلمانية الجديدة ممثلة بوزير األوروبي وكذلك تقوية ش

الداخلية الجديد هورست زيهوفر الذي ينتمي إلى الصقور تسعى إلى حماية الحدود الخارجية بشكل 

أفضل. كذلك فإن برلين وباريس تنتهجان ذات المسلك فيما يخص محاربة إغراق السوق عبر الشركات 

تمسك كال البلدين بفرض ضريبة على التعامالت المالية. جدير بالذكر أن فرنسا وألمانيا الكبرى. كما ي

تصبوان إلى إرساء أوروبا ديقراطية، حيث يعتزم الرئيس ماكرون استطالع آراء األوروبيين حول 

 ىتصوراتهم بشأن قضايا عامة كالسياسة االجتماعية والهجرة. يشار إلى أن هذه المبادرة لم تالق صد

 كبيراً في الدول األوروبية األخرى

 
 

 اتضاح معالم مشروع إلعادة بناء كنيس يهودي في برلين

يقدم اليوم رائد صالح رئيس الكتلة النيابية للحزب االشتراكي الديمقراطي بصفته صاحب الفكرة 

ناء كنيس بوغيديون يوفه رئيس الجالية اليهودية في برلين ومكتب هندسي أول تصميم هندسي إلعادة 

يهودي في حي كرويتسبيرغ في برلين. يشار إلى أنه تم وضع المخطط على غرار الكنيس اليهودي 

ودمر إلى حد كبير على يد النازيين. وتجدر اإلشارة إلى أن المشروع  1916الكبير الذي افتتح في عام 

ر. ويسعى على أقل تقديال يزال في بداياته وتتراوح كلفته من عشرين إلى خمسة وعشرين ميلون يورو 

صالح والكتلة النيابية للحزب االشتراكي الديمقراطي إلى توفير أموال لتنيفذ المشروع من الدولة 

 االتحادية والوالية والمؤسسات وأموال اليانصيب والتبرعات

 

 
 

 ترحيل إسالموي متطرف إلى تونس

ترحيل متعاطف مع تنظيم داعش ذكرت مصادر حكومية بأن والية هيسن بادرت وألول مرة إلى 

بموجب ما يسمى قانون األشخاص الخطرين، حيث تم ترحيل اإلسالموي عثمان د. مساء أمس 

الخميس إلى تونس، بحسب إفادة وزير الداخلية في الوالية بيتر بويت )من الحزب المسيحي 

ن لعمر واحد وثالثيالديمقراطي(. وأضاف أن السلطات األمنية اشتبهت بضلوع المذكور البالغ من ا

عاماً في التحضير لهجمات عنيفة تعرض أمن البالد للخطر. كما أنه أعلن عن تأييده علناً لتنظيم 

. ووصفت السلطات 58aعلى أساس أمر وزاري وفقاً للمادة   داعش. وأفاد المصدر بأن الترحيل قد تم

 األمنية المتطرف بأنه متجذر في الوسط السلفي في ألمانيا 
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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) 


