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 19.03.2018 

 

 أنباء تتحدث عن أعمال نهب في عفرين

ذكر مرصد حقوق اإلنسان السوري، ومراسلو وكالة األنباء الفرنسية، أن مقاتلين متحالفين مع 

القوات التركية قاموا بنهب مواد غذائية ودراجات نارية وسيارات من المنازل والمتاجر في مدينة 

إردوغان أن القوات التركية استولت على عفرين شمال سوريا. وفي األمس اعلن الرئيس التركي 

المدينة بعد أن كانت تحت سيطرة وحدات الحماية الشعبية الكردية. وأمام محطة القطار الرئيسية في 

برلين، تظاهر مساء األمس حوالي مائة شخص ضد احتالل عفرين من قبل القوات التركية. وفي 

دي تركيا عند بوابة براندنبورغالوقت نفسه تجمهر بسالم حوالي تسعين شخصا من مؤي  

 

 
 

 ردود فعل على إعادة إنتخاب بوتين

توجد في ألمانيا ردود فعل متباينة على أثر إعادة إنتخاب الرئيس الروسي بوتين للمرة الرابعة على 

الروسي، قال في حديث  –مستقبل التعاون بين البلدين. فــ "بالتسيك"، رئيس المنتدى األلماني 

ن أصبح أقوى من ذي قبل، وإنه يأمل في أن يتصرف بترو وضبط النفس في عالقته إذاعي، إن بوتي

مع الغرب. ودعا إلى إعطاء العالقات الروسية فرصة جديدة. أما كيسيفيتر، الخبير المسيحي 

الديمقراطي في الشؤون السياسية الخارجية، فقال في حديث إذاعي، إن روسيا تزعج النظام 

عاون مع الدول األخرى، ولهذا ال بد من بقاء العقوبات اإلقتصادية المفروضة العالمي، وال تريد الت

  .عليها. وحسب النتيجة النهائية حصل بوتين على ست وسبعين فاصلة ستة في المائة من األصوات

 
 

 إنتقادات لخطط زيهوفر الخاصة بمراقبة الحدود

لماني، الرامية إلى توسيع نطاق تتواصل اإلنتقادات الموجهة لخطط زيهوفر، وزير الداخلية األ

مراقبة الحدود. وقال بيستوريوس، وزير الداخلية في والية سكسونيا السفلى في حديث صحفي إن 

أثر إجراءات مراقبة الحدود ضعيف في الوقت الراهن. وال يرى فائدة من توسيعها. وقالت غورينغ 

زيهوفر لم يدرك بعد، أن التصرفات  إيكارت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، يبدو أن –
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اإلنفرادية الوطنية، ال تحل مشاكل عالمية. وأدلى بارتش، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار 

بتصريح مشابه. أما زيهوفر، فأكد في حديث تلفزيوني أنه سيواصل إجراءات مراقبة الحدود، 

اء تدفق الالجئينوسيوسعها. وفرضت هذه اإلجراءات عام ألفين وخمسة عشر جر  

 
 

 مشروع الجئي القوارب" يعرض مسرحية التقارب في مسبح مفتوح

يعرض "مشروع الجئي القوارب" في مدينة غوتنغين مسرحية حول الالجئين وبمشاركتهم تتطرق 

إلى مسألة التقارب الصعب بين الشباب الالجىء والشباب األلماني. ويشارك ممثلون من بلدان 

رض األول في مسبح مفتوح في عشرين أبريل القادم. وفي األعوام الماضية متعددة. ويكون الع

فعلية أو وهمية في مسابح مفتوحة ألمانية، أثارت ضجة  إرتكب شباب الجؤون إعتداءات جنسية 

  إعالمية. وأصدرت بعض البلديات قواعد للسلوك أو عينت مزيدا من الحراس في المسابح

 
 

سوا خبراء فنيينمفوضة اإلندماج: الالجؤون لي   

فيدمان ماوس، مفوضة الحكومة األلمانية لشؤون اإلندماج، من اعتبار الالجئين في  –حذرت أنيته 

مجال اإلندماج في سوق العمل تلقائيا بأنهم مهاجرو عمل. وقالت في حديث صحفي إن الالجئين 

مانية. وال ينبغي الخلط الحاصلين على حق اللجوء أمامهم جميع الفرص المتوفرة في سوق العمل األل

بين إندماج الالجئين في سوق العمل وبين هجرة الخبراء المؤهلين، ال سيما أن حق اللجوء يهدف 

إلى الحماية من اإلضطهاد. ومن يرد القدوم إلى ألمانيا من أجل العمل، فعليه دخول ألمانيا بتأشيرة 

قانون هجرة الخبراء المؤهليندخول كخبير مؤهل. ومن أجل ذلك ستشرع الحكومة األلمانية   

 

 
 

 

 

 

 

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) 


