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22.03.2018 

قتيال 44إرتفاع عدد القتلى في القصف الصاروخي للمتمردين على دمشق إلى   

تنادا إلى ارتفع عدد قتلى القصف الصاروخي للمتمردين على أحد أحياء دمشق إلى أربعة وأربعين حسب المصادر الرسمية. واس

العناية  مصرعهم، وأن جرحى موجودون في أقساممصادر أمنية، ذكرت "سانا"، وكالة األنباء السورية، أن تسعة مدنيين آخرين لقوا 

كان القصف المركزة في المشافي. وفي هذه األثناء اتفقت القوات السورية ومتمردون على إجالء سكان مدينة في الغوطة الشرقية. و

  الصاروخي من الغوطة الشرقية على دمشق األعنف منذ اندالع الحرب األهلية

 

 

نقاذمنظمة "أطباء بال حدود" تنتقد تعطيل حمالت اإل –إلنقاذ األخيرة في البحر المتوسط سفينة "أكواريوس" هي سفينة ا  

  حرالب  في الغرق  البحر المتوسط" هي الحملة األخيرة التي تنقذ الجئين من  –يبدو أن حملة اإلنقاذ األوروبية "إس أو إس 

فينة اإلنقاذ ذ أن صاردت السلطات اإليطالية في األسبوع الماضي سالمتوسط. وأعلنت منظمة "أطباء بال حدود" أمس في برلين أنه من

ط، والتي تتعاون اإلسبانية "أوبن آرمس" ، أصبحت سفينة "أكواريوس" من مدينة بريمرهافن، سفينة اإلنقاذ األخيرة في البحر المتوس

ن قبل إيطاليا ودول أوروبية أخرىمع منظمة "أطبار بال حدود" التي تنتقد تعطيل مهمات اإلنقاذ في البحر المتوسط م   

 

 

 ميركل: اإلسالم جزء من ألمانيا

لحكومي أمس أن نظرا إلى تواجد أربعة ماليين ونصف المليون من المسلمين في ألمانيا، أكدت المستشارة األلمانية ميركل في بيانها ا

ة هي التي ، ولهم الحق في ذلك. لكن الحكومة األلمانياإلسالم جزء من ألمانيا، وأنها تعلم أن لدى الكثيرين مشكلة في هذا الموضوع

  لداخليةا  تتحمل مسؤولية بقاء التضامن في المجتمع األلماني قويا وليس ضعيفا. وكان زيهوفر، المسيحي اإلجتماعي، وزير

  ألكسندر  كومي. وأدلىالح اإلئتالف   داخل  حادا جدال  بذلك   األلماني، قد صرح بأن اإلسالم ليس جزءا من ألمانيا، مثيرا

ء ميركل ببيانها دوبرنت، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي اإلجتماعي، بتصريح مشابه، ويبقى متمسكا به حتى بعد إدال

 الحكومي، مجددا القول: إن اإلسالم ليس جزءا من ألمانيا
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 جريمة قتل في فرايبورغ: حكم مؤبد بحق حسين ك

  يف  طالبة وقتل   ية في فرايبورغ أشد حكم، وهو المؤبد، بحق الالجىء حسين ك. الذي إغتصبأصدرت المحكمة اإلقليم

د ألقى الجريمة، وأمرت بوضعه تحت الحراسة األمنية المشددة. وأكدت المحكمة أن المتهم ق فرايبورغ. وأثبتت المحكمة شدة درجة 

. وغرقت في مياه اجة، واغتصبها وقتلها في أكتوبر عام ألفين وستة عشرليال بالفتاة البالغة من العمر تسع عشرة سنة من على الدر

  أنهب  الحقا  النهر. وتمت محاكمة الجاني وفق قانون الجزاء للبالغين. وكان قد جاء إلى ألمانيا كالجىء حدث مزعوم، واعترف

  كذب. ويفيد تقرير أنه بلغ الثانية والعشرين وقت ارتكاب الجريمة

 

 

"سياسة تبديل السكان على أساس عرقي" في سورياروت تحذر من    

  مالش إلى   تركيا من   حذرت كالوديا روت، التي تنتمي لحزب الخضر، الرئيس التركي إردوغان، من نقل الجئين سوريين

ستخدام دبابات اسوريا. وقالت في حديث صحفي: "إننا نراقب منذ أسابيع هجوما تركيا مخالفا للقانون الدولي على مدينة عفرين، ب

رقي." وحول ألمانية أيضا. واآلن من المتوقع إرجاع آالف إلى بلد تحت الحرب، واتباع سياسة عدوانية لتبديل السكان على أساس ع

تركي على الهجوم على عفرين قالت: " إنني أسأل نفسي، ماذا يجب أن يحدث، حتى ال تكتفي الحكومة األلمانية بانتقاد الهجوم ال

حلف الناتو  ، بل حتى تعلن أنه مخالف للقانون الدولي. ويجب على برلين أن تدرج هذا الهجوم التركي على جدول أعمالعفرين فقط

 مع طرح سؤال حول آثر التطورات األخيرة على عضوية تركيا في حلف شمال األطلسي

 

 

 مقاطعة غيرمرسهايم تفحص أعمار الالجئين الشباب دون مرافقين

علن أنه تم تقدير المعنية في مقاطعة غيرمرسهايم بفحص أعمار الالجئين الشباب الذين استقبلتهم دون مرافقين لهم. وأتبدأ الدوائر 

ل العمر لدى خمسة وعشرين الجئا من أصل أربعة وسبعين بشكل قاطع من خالل الهويات الشخصية )تسعة عشر( أو من خال

. وفي حالة الشك، يتم اللجوء إلى الفحوص الطبيةاالفحص الطبي )ستة(. وفي البداية تتم المعاينة  

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz 

(rbb)     


