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  المعهد األلماني للبحوث اإلقتصادية: ضرورة تدخل صندوق النقد الدولي في األزمة التركية

 

يرى مدير المعهد األلماني للبحوث اإلقتصادية أن تدخل صندوق النقد الدولي أمر في غاية الضرورة، ال 

هذه  سيما أن هناك مؤشرات كثيرة على أن تركيا بحاجة إلى قروض إضطرارية سريعة. وفي مثل

الحالة لن يبقى أمام الرئيس التركي إردوغان إال أن يطلب مساعدة صندوق النقد الدولي التي ستشكل 

فرصة كبيرة إلنقاذ تركيا. وأضاف أنه لدى الصندوق قواعد ثابتة، ويستطيع وضع شروط محددة. وهنا 

 .يتعين على إردوغان إعادة النظر في كثير من قراراته الخاطئة

 
 "ن ميناء لسفينة "أكواريوسفرنسا تبحث ع

تبحث السلطات الفرنسية عن حل لسفينة الالجئين "أكواريوس". وأعلنت أنها على اتصال مع عدد من 

الدول المطلة على البحر المتوسط بهذا الشأن. وحسب قانون البحار الدولي تكون إيطاليا ومالطا أقرب 

متنها مائة وواحدا وأربعين الجئا. وأعلن مدير  الدول، إال أنهما ترفضان رسو السفينة التي تحمل على

ميناء "سيتي" الفرنسي أنه مستعد الستقبال السفينة، إن أعطت السلطات الفرنسية الضوء األخضر لذلك. 

  .وتتبع السفينة لمنظمة إغاثة فرنسية، وترفع علم مضيق جبل طارق

 
  عودة عشرات من النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا

في األمس عشرات النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا. وفي مدينة شبعا اللبنانية الجنوبية عاد 

تجمعت النسوة واألطفال أمام الحافالت، بينما كان الرجال يرتبون الحقائب في أماكنها. وأعلنت قوى 

قريبة. ومنطقة البقاع الاألمن اللبنانية أنها نظمت العودة الطوعية لمائة وسبعة وثالثين لبنانيا من شبعا 

وذكرت وكالة األنباء اللبنانية أن عددا من السوريين عادوا إلى سوريا بسياراتهم الخاصة. وذكرت وكالة 

  .األنباء السورية أن عددا من السوريين قد وصل بالفعل إلى سوريا

 
 

 ريا والعراق، عشرة آالف إلى عشرين ألف مجاهد تابعين لتنظيم الدولة اإلسالمية موجودون في سو

 أكثر مما كانوا في أفغانستان

 

 قبل أكثر من سنة طردت القوات العراقية مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية من الموصل، إال أن تقرير األمم 

المتحدة يفيد أن عشرين إلى ثالثين ألف مجاهد لتنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي مازالوا موجودين في 

ددهم آخذ باإلزدياد في أفغانستان. وتفيد بيانات األمم المتحدة أن عدد مقاتلي العراق وسوريا. كما أن ع

تنظيم الدولة اإلسالمية الذين غادروا العراق وسوريا هو أقل بكثير مما أعلن، بينما توقف تدفق مقاتلين 
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الثة آالف ثجدد على سوريا والعراق. ويتم نقل كثير من المقاتلين إلى أفغانستان حيث يتراوح عددهم بين 

  .وخمسمائة وأربعة آالف وخمسمائة مقاتل

 
 

 بعد صدور قرار خاص يتعلق بـ "سامي أ" يتلقى قضاة إداريون شتائم وتهديدات

قضاة المحكمة اإلدارية للشتائم والتهديد بسبب حظرهم ترحيل )سامي أ(. وقال متحدث          يتعرض

ت إلى المحكمة، وإن أكثر من عشر رسائل من باسم المحكمة إن أكثر من مائة رسالة كراهية وصل

البريد اإللكتروني تستحق المالحقة من قبل النيابة العامة. ويتعرض القضاة لشتائم وعداوات شديدة. 

ويطالب قاض في إحدى رسائل البريد اإللكتروني بأن يشنق نفسه. وفي رسائل أخرى يهدد القضاة بأن 

 .رحيل )سامي أ( من ألمانيا غير قانوني، ويجب إرجاعهالشعب سيثور ضدهم. وقرر القضاة بأن ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


