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 تهامات للتحالف العسكري في سورياإ

 

وجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إنتقادات الذعة للتحالف العسكري الذي 

دار في  القتال الذيتقوده الواليات المتحدة في سوريا ألنه لم يحرص على إنقاذ المدنيين في 

مدينة الرقة. ولذلك يمكن اعتبار هذه اإلنتهاكات جرائم حرب وخرقا للقانون الدولي. 

ووصف متحدث باسم التحالف العسكري بقيادة واشنطن اإلتهامات بأنها سخيفة. وقال إنه 

في حالة قتال عدو يعتبر قتل المدنيين أضرارا عرضية، فمن الصعب تفادي وقوع قتلى بين 

لمدنيين. وكانت منظمة داعش تسيطر على الرقة، وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية. وتفيد ا

  بيانات المراقبين أن أكثر من ألف مدني لقوا حتفهم في المدينة

 
 وزراء داخلية دول اإلتحاد األوروبي بناقشون إصالح قانون اللجوء

 

 ول إصالح قانون اللجوء يجري وزراء داخلية دول اإلتحاد األوروبي اليوم مشاورات ح

المتعطل منذ سنوات بسبب نقاط الخالف الكثيرة بينها، ومنها توزيع الالجئين على الدول 

األعضاء في اإلتحاد. فبينما تطالب إيطاليا واليونان بتقديم مزيد من الدعم المالي لهما 

ى ين علتدفق الالجئين عليهما، ترفض معظم دول شرق أوروبا استقبال الالجئ لمواجهة 

  اإلطالق

 
 بوتين يريد تعزيز التعاون مع اإلتحاد األوروبي

  

أكد الرئيس الروسي بوتين أن بالده ال تسعى إلى انقسام اإلتحاد األوروبي. وقال في حديث 

إن بالده حريصة على  مع اإلذاعة النمساوية، بمناسبة زيارته القادمة واألولى إلى فيينا، 

ا ومزدهرا ألنه الشريك التجاري واإلقتصاي األهم لبالده. وهذه بقاء اإلتحاد األوروبي متحد

هي الزيارة األولى التي يقوم بها لإلتحاد األوروبي منذ إنتخابه األخير رئيسا لجمهورية 

روسيا اإلتحادية. ويجري في فيينا محادثات مع المسؤولين حول أزمة الثقة بين الغرب 

 والشرق، من بين القضايا األخرى
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 اق النووي: فشل نتنياهو في إقناع برلين وباريس بإلغاء اإلتفاق النووي مع إيراناإلتف

 

حاول نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أثناء زيارته األخيرة إلى برلين وباريس ولندن، 

إقناع المسؤولين في هذه العواصحم تشديد اإلجراءات ضد إيران. بيد أن المسؤولين في 

الثالث متفقون على التمسك باإلتفاق النووي مع إيران، رغم خروج العواصم األوروبية 

ميركل تفهما للهواجس األمنية  ترامب منه. وفي برلين أظهرت المستشارة األلمانية

اإلسرائيلية، وقالت: إننا مختلفون حول فوائد اإلتفاق النووي مع إيران وفعاليته، ولكننا 

ق بالنسبة ألمن إسرائيل. وفي باريس أيضا أيد متفقون على أن نفوذ إيران اإلقليمي مقل

المسؤولون إستمرار الحوار البناء مع طهران. وفيما يتعلق بالنفوذ اإليراني في سوريا، 

حقق نتنياهو إنجازا يكمن في تبني باريس الموقف اإلسرائيلي القائل بأن التواجد العسكري 

 اإليراني في سوريا يهدد أمن المنطقة، وأمن إسرائيل

 
 والية بافاريا تطرح خطة لجوء جديدة

 

 تطرح حكومة والية بافاريا اليوم مشروعا جديدا للجوء يعتمد على إقامة مراكز لتجميع 

الالجئين التي يعارضها معظم الواليات األلمانية األخرى. وتنوي حكومة بافاريا إنشار 

ئرهم. وينطوي مركز في كل مقاطعة إليواء الالجئين فيها حتى البت النهائي في مصا

المشروع أيضا على إستئجار طائرات للترحيل على حساب الوالية. وبهذا يريد زودر، 

رئيس وزراء الوالية، الذي ينتمي للحزب المسيحي اإلجتماعي، رفع درجة "ضغط 

  الترحيل" حسب أقواله

 
 المعارضة تطالب ميركل بالتوضيح اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين: 

 

 دارة اإلتحادية للهجرة والالجئين طيلة أزمة الالجئين أعباء كبيرة. وفي كثير من تحملت اإل

الحاالت تم تمرير طلبات لجوء، كان من المفترض أن تلغى. ويقول فيزه، الرئيس السابق 

لإلدارة، إنه أطلع الحكومة األلمانية عام ألفين وسبعة عشر على المخالفات داخل اإلدارة. 

الديمقراطي الحر، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة المسؤولين،  واآلن يطالب الحزب

 ميركل على علم بذلك وما إذا كانت المستشارة

 

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) 


