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  البحث عن حماية

 

هرب عشرات األلوف من جنوب سوريا بسبب الهجمات العنيفة للقوات السورية. وتحاول 

إسرائيل واألردن مساعدة الفارين دون فتح الحدود أمامهم. وتفيد بيانات األمم المتحدة أن 

 بسبب القصفأكثر من ثالثمائة وعشرين ألف سوري فروا في األسبوعين الماضيين 

المدفعي والغارات الجوية نحو هضبة الجوالن أمال في النجاة من الحرب. وتوجه اآلخرون 

نحو الحدود األردنية. وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجوالن السورية عام ألف وتسعمائة 

  وسبعة وستين، ومن ثم ضمتها إليها

 
 الرئيس التركي إردوغان يقسم اليمين الدستورية

  

سبوعين من انتخابه مجددا، يقسم الرئيس التركي إردوغان اليوم اليمين الدستورية. بعد أ

ويشارك في هذه المناسبة في القصر الرئاسي أكثر من ثالثين ضيفا، من بينهم رئيس 

الوزراء الروسي ميدفيديف، والرئيس الفنزويلي مادورو. ويتمتع إردوغان في االمستقبل 

للدولة وللوزراء. وحصل في اإلنتخابات األخيرة على إثنين بصالحيات أوسع بصفته رئيسا 

  وخمسن فاصلة ستة في المائة من األصوات

 
 السلطات النمساوية تراقب الحدود لمدة خمسة أيام

  

بدأت السلطات النمساوية عند منتصف الليل بمراقبة معابر الحدود الهامة لمدة خمسة ايام، 

مع ألمانيا، والمعبر البري مع إيطاليا. ويتعين على  من بينها معبر طريق السيارات السريع

السائقين التقيد بسرعة ثالثين كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع حدوث تأخر كبير وتستمر 

المراقبة حتى يوم الجمعة القادم لدواعي أمنية تتعلق بمؤتمر وزراء داخلية دول اإلتحاد 

  لخميس القادماألوروبي في مدينة إنسبروك النمساوية يوم ا

 
 وزير الداخلية اإليطالي يمنع رسو سفن الالجئين في الموانىء اإليطالية

  



2 

 

أعلن سالفيني، وزير الداخلية اإليطالي، أن إيطاليا لن تسمح لسفن الالجئين بالرسو في 

الموانىء اإليطالية، وأنه لن يوافق على ما يطالب به نظراؤه األوروبيون في المؤتمر القادم 

بروك النمساوية. وهذا يسري على سفن إنقاذ تابعة لمنظمات حقوق اإلنسان التي في إنس

منعت من الرسو في موانىء إيطالية. وسيسري أيضا على حماية الحدود الدولية، وعلى 

مهمات اإلنقاذ في البحر المتوسط وانتقد أن الحكومات اإليطالية السابقة وافقت في السنوات 

ال الذين يتم إنقاذهم من الالجئين. وهذا لن توافق عليه حكومته. الخمس الماضية على استقب

ويوم السبت الماضي أنزلت سفينة إيرلندية تابعة لمهمة اإلتحاد األوروبي "صوفيا" مائة 

  الجىء في ميناء"ميسينا" في صقلية

 
  صدور بيان معاداة السامية

 

داة السامية. ولهذا الغرض تناشد منظمات يهودية في ألمانيا إتخاذ إجراءات أشد ضد معا

سيصدر قبل ظهر اليوم بيان في برلين بمشاركة سوسكند، رئيس الجالية اليهودية، والمؤرخ 

شوبس، والموسيقي هيملين. ويهدف هذا البيان إلى تقديم مبادرة ضد التقليل واستخدام 

وفي  ى يهود.المعايير النسبية في حالة معاداة السامية. وحدث أخيرا في برلين إعتداءات عل

 .نهاية األسبوع تم اإلعتداء على يهودي سوري، وإصابته بجروح

 
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر: حل توفيقي هش بشأن الالجئين بين الحزبين 

 المسيحيين 

 

ال يتوقع هوفرايتر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن يسود الوئام بين الحزبين 

ال إلى حل توفيقي بشأن الالجئين. وقال في حديث صحفي إن ما تم المسيحيين بعد أن توص

التوصل إليه مجرد هدنة بينهما. وأضاف أن زيهوفر، وزير الداخلية، فقد مصداقيته في 

األسابيع الماضية. وأن كالمه ال يساوي شيئا من حيث القيمة. وأن ما حدث بين الحزبين 

اليمينيين. وفي هذه األثناء يعتبر زيهوفر  المسيحيين هو برنامج مناسب جدا للشعبويين

خالفه مع المستشارة ميركل منتهيا. ويفيد آخر استطالع للرأي تراجع الحزبين المسيحيين 

 والحزب اإلشتراكي الديمقراطي، وتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا

 

 

 

 

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) 
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