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04.09.2018 

 ترامب يحذر من الهجوم على إدلب

حذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب كالً من سوريا وروسيا وإيران من مغبة شن هجوم 

على إدلب، التي تعتبر معقل الثوار، حيث غرد على تويتر قائالً بأن مثل هذا الهجوم من شأنه 

داعياً كافة األطراف إلى الحيلولة دون حدوث ذلك. أن يؤدي إلى مقتل مئات األلوف، 

وأضاف بأن روسيا وإيران تكونان قد ارتكبتا خطأ إنسانياً شنيعاً في حال دعما ذلك الهجوم. 

العديد من القوات في المناطق  خالل األسابيع الماضية حشد قد يشار إلى أن الجيش السوري

ي سوريا. ويعيش في هذه المنطقة حوالي ثالثة المحيطة بإدلب التي تعتبر آخر معقل للثوار ف

 ماليين نسمة، مليون وأربعمائة ألف منهم نزحوا من األقاليم األخرى.

 

 إنقاذ ما يزيد عن ستمائة الجىء قبالة السواحل األسبانية

أفاد حرس السواحل األسباني بأنه تم إنقاذ ما يزيد عن ستمائة مهاجر في عرض البحر 

نوا على متن ستة عشر زورقاً، ينحدر معظمهم من دول جنوب األبيض المتوسط، كا

الصحراء الغربية وشمال إفريقيا. كما أن قوات اإلنقاذ كانت تؤدي مهام آخرى إلنقاذ 

مهاجرين كانوا على متن سفينة أخرى. غير أنه لم يعرف بعد عدد هؤالء المهاجرين. تجدر 

رة محل إيطاليا كأول بلد تطأه أقدام المهاجرين اإلشارة إلى أن أسبانيا قد حلت في اآلونة األخي

ووفقاً لبيانات المنظمة العالمية لشؤون الهجرة فإن عدد الالجئين الذين وصلوا في أوروبا. 

إلى أسبانيا عبر البحر العام الحالي بلغ ما ينوف على ثمانية وعشرين ألف وخمسمائة 

 مهاجر، في حين لقي حوالي ثالثمائة شخص مصرعهم.
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 سالفيني يتهم ميركل بالتقليل من شأن المخاطر الناجمة عن الهجرة

صرح وزير الداخلية اإليطالية ماتيو سالفيني بأن المستشارة ميركل قللت من شأن التبعات 

هو  "االجتماعية الناجمة عن أزمة اللجوء، مشيراً إلى أن تصاعد حزب "بديل من أجل ألمانيا

راً ين ذلك هو الرد الذي يريد تقديمه كثير من األلمان تعبرد فعل واضح على ذلك. مؤكداً أ

الفيني الدور الذي تلعبه الحكومة اإليطالية في سياق سياسة سعن عدم رضاهم. وثمن 

وصول الالجئين إلى إيطاليا. وقال إنه يؤيد دائماً الحوار بوضوح الهجرة، مضيفاً أنه يرفض 

ضاً مع دول ال تتبع االتحاد األوروبي مثل ألبانيا مع االتحاد األوروبي وأن حكومته تتحاور أي

، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تقديم األفضل في المباحثات مع كافة وصربيا ومونتينيغرو

 دوناألطراف حول تعامل االتحاد األوروبي مع الهجرة، وأن الهدف يبقى هو الحيلولة 

مار مبالغ بقمية خمسمائة مليون اضطرار البشر للفرار من بلدانهم، مؤكداً على ضرورة استث

 يورو في الدول اإلفريقية. 

 

 ساكسونيا: ال داعي لمراقبة حزب "بديل من أجل ألمانيا"

رفض جهاز االستخبارات الداخلية في والية ساكسونيا مراقبة حزب "بديل من أجل ألمانيا"، 

 هعالية جداً وأن بالت بأن العوائق القانونية المتعلقة بذلك -حيث صرح رئيس الجهاز ماير

يجب أن تتوفر مبدئياً دالئل تفيد بأن الحزب يمارس أنشطة معادية للدستور، األمر الذي ال 

المشتركة بين  اتتتوفر عليه دالئل حالياً في ساكسونيا. ويأتي هذا النقاش على خلفية المظاهر

رير إعالمية وكانت تقا حزب "بديل من أجل ألمانيا" وعناصر من الوسط اليميني المتطرف.

دت أمس بأن والية كل من ساكسونيا السفلى وبريمن ترصدان أنشطة منظمة شبيبة اقد أف

حزب بديل من أجل ألمانيا، حيث أن التقارب مع التطرف اليمني أمر واضح للعيان وال يمكن 

تجاهله. وعليه فقد أعلن مجلس إدارة الحزب على المستوى االتحادي حل رابطتي الحزب 

 يتين المذكورتين.في الوال

 

 خمسة وستون ألف مشارك في حفلة ضد التطرف اليميني

ر عشرات اآلالف من المشاركين في حفل موسيقي نظم في الهواء الطلق في كيمنيتس عن عب  

رفضهم القاطع للعداء ضد األجانب، حيث تم توجيه دعوات لعدد من الفرق الموسيقية من 

شعار "نحن عددنا أكبر". وقدرت الشرطة عدد  أنحاء مختلفة إلحياء هذا الحفل تحت

الجمهور بنحو خمسة وستين ألفاً وقيمت األجواء بأنها هادئة وسلمية. جدير بالذكر أن إدارة 

المدينة قد رفضت الترخيص لحفالت وأنشطة كان الوسط اليميني قد خطط إلقامتها في 

التي شهدتها مدينة كيمنيتس  المدينة. وكرست الحفلة أهدافها لمناهضة الخصومات العنصرية

عاماً طعناً  35قبل أسبوع. وكانت هذه االشتباكات قد اندلعت جراء مقتل رجل يبلغ من العمر 

 على يد اثنين من المتقدمين بطلبات لجوء. لذا فقد بدأت الحفلة بدقيقة صمت. 



3 
 

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) 

 


