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 غوتيريش يندد بالهجوم على حافلة طالب في اليمن

ندد غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة، بشدة بالهجوم الجوي على حافلة طالب في اليمن، 

وطالب بإجراء تحقيق مستقل في مالبسات الهجوم. وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة 

طائراته القتالية قصفت مواقع للحوثيين شمال العاصمة صنعاء. وحسب السعودية أمس أن 

بيانات لجنة الصليب األحمر الدولية أسفر ذلك الهجوم عن مقتل خمسين شخصا على األقل، 

  معظمهم من األطفال

 

 يبدو أن وقف إطالق النار مستمر في الشرق األوسط

مصرية ما زال مستمرا. وأعلنت  يبدو أن وقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس بوساطة

إسرائيل عدم إطالق صواريخ على مواقع إسرائيلية من قطاع غزة. وفي الوفت نفسه لم تشن 

طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في غزة. وشهد النزاع بين إسرائيل وحماس تصعيدا 

ين فلسطينيافي اآلونة األخيرة. وأسفرت اإلحتجاجات األخيرة عن مقتل أكثر من مائة وست   

 

 موجة أعاصير فوق شمال ألمانيا

إجتاحت أعاصير إستوائية وجبهة من العواصف مساء األمس شمال ألمانيا. وكانت 

العواصف شديدة بشكل خاص في والية هيسن ومنطقة هانوفر وبحر الشمال. وبلغت سرعة 

دد من األشخاص الرياح في السواحل الشمالية مائة وأربعين كيلومترا في الساعة. وأصيب ع

بجراح. وأعلنت حالة الطوارىء في عدة مناطق في والية براندنبورغ دون وقوع خسائر 

مادية. وأسفرت األعاصير عن تغيير مواعيد حركة المواصالت بين المدن األلمانية. كما 

 تعطلت حركة القطارات السريعة الداخلية في برلين

 



  مساعدات ليس لالجئين فقط

ة في مدينة دورتموند في ستة مواقع مساعدات ليس فقط لالجئين السوريين تقدم جمعية خيري

واألفغان، في البحث عن سكن أو روضة أطفال أو مدرسة، بل أيضا للجيران األلمان 

الراغبين في ذلك تحت إشراف دائرة الشؤون اإلجتماعية. ويمكن لهذ الجمعية أن تصبح مثاال 

  يحتذى به في بقية أنحاء البالد

 

لسلطات األلمانية ترحل مزيدا من األجانبا  

ذكرت صحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" أن السلطات األلمانية أبعدت حوالي سبعة آالف 

وأربعمائة الجىء من ألمانيا في العام الماضي، أي ضعف عدد ما تم إبعادهم في العامين 

ة بالقرار، وتحدد موعدا السابقين. وإذا تقرر ترحيل الجىء، فتخبره السلطات األلماني

  لمغادرته. وفي حالة عدم التنفيذ، يتم ترحيله رسميا من ألمانيا

 

  يحتفظ ستة من عشرة أشخاص ممن يحصلون على الجنسية األلمانية بالجنسيات األصلية

يحتفظ أكثر من ستين في المئة ممن يحصلون على الجنسية األلمانية، بجنسياتهم األصلية. 

يفة "دي فلت" إستنادا إلى بيانات دائرة اإلحصاء اإلتحادية. وتم في العام هذا ما ذكرت صح

الماضي تجنيس أكثر من مائة واثني عشر ألفا، ثلثهم تقريبا من بلدان اإلتحاد األوروبي. 

ونادرا ما أن يسلم الالجؤون جوازات سفرهم القديمة. وتفيد بيانات السلطات األلمانية أنه من 

اإليرانيون والسوريون والمغاربة واللبنانيون والتونسيون والنيجيريون النادر أن يتنازل 

والجزائريون عن حنسياتهم األصلية. وهذا ما ال تطالب به السلطات األلمانية ممن حصلوا 

  على حق اللجوء

 

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) 

 


