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  بوتين يعلن هزيمة داعش في سوريا

 

لتنظيم الدولة  أعلن الرئيس الروسي بوتين هزيمة الميليشيا المتطرفة 

في سوريا. وأضاف أنه من الواضح أن هذه المنظمة اإلرهابية مازال  )داعش(   اإلسالمية

لديها قدرات تدميرية، رغم الموقف العسكري الحاسم، وإمكانية تغيير تكتيكها بسرعة، 

ومهاجمة مناطق أخرى في العالم. ويجتمع بوتين اليوم في أنقرة مع نظيره التركي إردوغان، 

واإليراني حسن روحاني لبحث اإلجراءات القادمة في سوريا. وتدعم روسيا وإيران الرئيس 

 السوري بشار األسد، بينما تقاتل تركيا قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمال سوريا

 
 

  في أهمية مؤتمر سوريا أنين يشكك

 

ال تتوقع الحكومة األلمانية أن يحقق مؤتمر سوريا الذي يشارك فيه الرئيس الروسي بوتين، 

والتركي إردوغان، واإليراني حسن روحاني، أي اختراق, وصرح نيلس أنين، وزير الدولة 

 ورات بينفي وزارة الخارجية األلمانية، في مقابلة تلفزيونية، بإن األمر يدور حول مشا

الدول المشاركة في الحرب. وحتى اآلن أصيبت اآلمال التي عقدت على مساهمة هذه الدول 

في التوصل إلى تسوية في سوريا بخيبة كبيرة. وال يرى أنين أن هناك سببا إللغاء وقف 

ترحيل الالجئين إلى سوريا. ويجري الرؤساء الثالثة اليوم في أنقرة مشاورات حول المناطق 

  في سوريا، واألوضاع اإلنسانية، وإعداد دستور جديد لسوريا اآلمنة
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 الالجؤون السوريون في األردن

 

يزور ماس، وزير الخارجية األلماني، اليوم األردن لمدة يومين. وتحظى سوريا بأهمية لدى 

الحكومة األلمانية نظرا للعدد الكبير من السوريين الذين فروا بسبب الحرب. ويعيش أكثر من 

ائة ألف الجىء سوري في األردن الذي ال يزيد عدد سكانه عن عشرة ماليين نسمة، ستم

حسب أرقام األمم المتحدة. وتنطلق الحكومة األردنية من وجود مليون وثالثمائة ألف الجىء 

سوري في األردن. وال يتوجه الالجؤون السوريون إلى البلدان األخرى المجاورة ألن 

وضاع في األردن. وتوقفت برامج توطين السوريين، ال سيما في األوضاع فيها أسوأ من األ

ألمانيا وفرنسا وكندا، منذ عام ألفين وسبعة عشر. ومنذ عام ألفين وستة عشر لم تستقبل ألمانيا 

 .الجئين سوريين في إطار هذه البرامج

 
 

 زيهوفر: تقليص لم شمل العائالت

 

يبدو، تقليل حجم لم شمل العائالت بشكل يعتزم زيهوفر، وزير الداحلية األلماني، على ما 

ملموس، كما يتبين من مشروع قانون لوزارة الداخلية. وسيقتصر لم شمل العائالت فقط على 

األزواج، والوالدين، واألطفال القاصرين، واألحداث. أما اإلخوة واألخوات فال يشملهم 

لم شمل العائالت. ( من 4مشروع القرار الجديد. وسيمنع من يتلقى مساعدات )هارتس 

وسيقتصر لم شمل العائالت على ألف الجىء شهريا

 
 

 جمعية "إسن" تستأنف توزيع المساعدات الغذائية على األجانب

 

قرر مجلس إدارة جمعية "إسن" استئناف توزيع المساعدات الغذائية على األجانب أيضا 

ية ذلك. ورفضت هذه الجمعالذين ال يحملون جوازات سفر ألمانية، عند توزيع قسائم تخولهم ب

طيلة ثالثة أشهر توزيع األغذية على األجانب، رغم اإلنتقادات الشديدة الموجهة إليها. وأعلن 

رئيس الجمعية أن هذا القرار مؤقت، وأن هدفه هو أن يشكل األلمان خمسين في المائة، 

ث خلل في واألجانب خمسين في المائة من الزبائن. وهذا ما تحقق اآلن. وفي حالة حدو

المستقبل، فسيتم تفضيل الذين يرعون العائالت وحدهم، والمتقاعدين والمعوقين، بصرف 

 النظر عن جنسياتهم

 

 

 
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) 


