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 إجالء سكان بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من المسلحين مقابل اإلفراج عن معتقلين 

أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان أنه تم إجالء سكان بلدتي كفريا والفوعة في محافظة 

إدلب المحاصرتين من المسلحين، مقابل اإلفراج عن معتقلين لدى السلطات السورية، وذلك 

بين روسيا المؤيدة للحكومة السورية، وتركيا المؤيدة للمتمردين في سوريا. بموجب إتفاق 

ونقلت عشرات الحافالت صباح هذا اليوم سكان هاتين البلدتين إلى شمال سوريا. وذكرت 

حركة تحرير الشام المتحالفة مع المتمردين أنه سيتم اإلفراج عن ألف وخمسمائة سجين من 

يةالمعتقلين لدى السلطات السور   

 

  إنهاء حالة الطوارىء في تركيا

ذكرت " األناضول"، وكالة األنباء الرسمية التركية، أنه تم إنهاء حالة الطوارىء في تركيا 

عند منتصف الليلة الماضية، كما كان متوقعا. وكان بوسع الرئيس التركي إردوغان أن يحكم 

بل حوالي أسبوع، مازال بواسطة إصدار مراسيم. ومنذ سريان مفعول النظام الرئاسي ق

الرئيس التركي إردوغان قادرا على ذلك دون إعالن حالة الطوارىء. وتعتبر المعارضة 

  التركية ذلك خرقا للدستور التركي

 

 

 

 

 

 



  زيهوفر يعتبر نفسة ضحية لحملة إعالمية

يعتبر زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، نفسه ضحية لحملة إعالمية يقودها خصومه 

وحول اإلنتقادات الموجهة إلى تصريحاته األخيرة بشأن سياسة الهجرة، قال في  السياسيون.

حديث إعالمي إن الحملة اإلعالمية موجهة بالدرجة األولى ضده شخصيا وضد حزبه. 

وأعرب عن أسفه لمشاركة البعض من حزبه في هذه الحملة. وقال إنه يتعاون بشكل جيد مع 

ر حول قانون اللجوء. ورغم كل ما أعلن في اآلونة المستشارة ميركل رغم الخالف الدائ

األخيرة، فإن اإلطاحة بالمستشارة ميركل، وإنهاء الكتلة البرلمانية المشتركة مع الحزب 

  المسيحي الديمقراطي، لم يكن خيارا له أبدا

 

 

 غيبل: حكومة برلين ستمتنع عن التصويت

مس القاضي باعتبار دول المغرب يتحفظ حزب الخضر على قرار الحكومة األلمانية في األ

العربي دوال آمنة. وفي مقابلة إذاعية قالت غيبل، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، إن 

حكومة والية برلين ستمتنع عن التصويت عند طرح هذا الموضوع في مجلس الواليات 

لحزب الخضر، اإلتحادي. أما كريتشمان، رئيس وزراء والية بادن فيرتمبيرغ، الذي ينتمي 

فسيصوت لصالح هذا الموضوع. وهذا ال يكفي للحصول على األغلبية البرلمانية المطلوبة. 

وتريد الحكومة األلمانية تسهيل عمليات الترحيل من خالل إعالن مزيد من البلدان بأنها آمنة 

وال من الناحية السياسية. وتريد الحكومة األلمانية إعالن دول المغرب العربي وجورجيا د

 آمنة

 

 

 الشرطة األلمانية تتخذ إجراءة ضد جماعة عربية

تفيد مصادر إعالمية أن الشرطة في برلين صادرت سبعة وسبعين عقارا تملكهاعشيرة 

عربية كبيرة. وتقدر قيمتها بحوالي عشرة ماليين يورو. وينطلق المحققون من أن شراء هذه 

ة. ويتهم أعضاء هذه العشيرة المتحدرون العقارات تم بأموال جمعت من ارتكاب أعمال جنائي

من لبنان بأنهم شاركوا في عملية السطو المثيرة في العام الماضي على متحف "بودن". كما 

يتهمون بالمشاركة في السطو على بنك في حي ماريندورف. وما زالت الغنيمة المقدرة بثالثة 

 عشر مليون يورو مخفية حتى اليوم

 



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) 

 


