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 مجلس األمن الدولي يناقش الوضع في إدلب يوم الجمعة

أعلنت المندوبة األمريكية في مجلس األمن الدولي أن المجلس سيعقد يوم الجمعة القادم جلسة لمناقشة الوضع في إدلب. وحذرت 

األمريكية سترد على ذلك. وتعتبر إدلب الحكومة السورية من استعمال أسلحة كيميائية أثناء هجومها على المدينة. وقالت إن الحكومة 

المعقل األخير للمتمردين. ويعيش فيها حوالي ثالثة ماليين نسمة. وفي األمس أعلن متحث باسم الرئيس الروسي بوتين أن القوات 

  السورية تستعد للهجوم على مواقع المتمردين الذين وصفهم باإلرهابيين

 

كيمنيتس المستشارة األلمانية ميركل تعتزم زيارة  

  عمدة من  تلقتها  تعتزم المستشارة األلمانية ميركل زيارة مدينة كيمنيتس التي شهدت تظاهرات معادية لألجانب، تلبية لدعوة 

المدينة. ولم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة. وشهدت المدينة إثر طعن مواطن ألماني يبلغ من العمر خمسا وثالثين سنة، إضطرابات 

وتبحث الشرطة عن متهم ثالث يقال إنه الجىء من العراق. ويوجد الجئان، سوري وعراقي، رهن   نب، واعتداءات.معادية لألجا

 اإلعتقال في الوقت الحاضر. وتعكف السلطات األمنية على التحقق من هويتهما

 

 ماس يشيد بأهمية العالقات مع تركيا

يا، بأهمية العالقات مع تركيا التي وصفها بأنها شريك هام أللمانيا التي لديها نوه ماس، وزير الخارجية األلماني، قبيل زيارته إلى ترك

إهتمام إستراتيجي بإقامة عالقات بناءة معها. وأعرب عن قلقه من وضع حقوق اإلنسان في تركيا. ويجتمع ماس بعد ظهر اليوم إلى 

التركية في اآلونة األخيرة إنفراجا بعد  -قات األلمانية الرئيس التركي إردوغان، وإلى وزير الخارجية جاووش أوغلو. وشهدت العال

  اإل فراج عن بعض المعتقلين األلمان في تركيا. وما زال سبعة ألمان وعشرات اآلالف من األتراك رهن اإلعتقال ألسباب سياسية

 

  جيفاي تطالب بسن قانون لتشجيع الديمقراطية

كيمنيتس، طالبت جيفاي، وزيرة األسرة األلمانية، بسن قانون لتشجيع الديمقراطية، بعد التظاهرات األخيرة المعادية لألجانب في 

وتثبيت أن مهمة الدولة تكمن في تشجيع التربية الديمقراطية لدى الشبيبة على جميع المستويات. وقالت إنه تم تقليل المخصصات 

جميعا النتائج التي ترتبت على ذلك. وأعربت عن قلقها من زيادة المالية لألنشطة الشبابية لمدة طويلة في والية سكسونيا. واآلن نرى 

  عدم إهتمام المجتمع بالشؤون السياسية. وفي كثير من المدارس واإلتحادات ال يتم التطرق إلى الشؤون السياسية

 

 

 

 



 أكثر من مائتي ألف مشرد في أفغانستان بسبب الحرب منذ مطلع العام الحالي

في هروب أكثر من مائتي ألف أفغاني منذ مطلع العام الحالي. هذا ما ورد في تقرير لوكالة تنسيق  تسببت الحرب في أفغانستان

المساعدات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة. وفي األسبوع الماضي وحده هرب أكثر من خمسة آالف وأربعمائة أفغاني في محافظة 

ة. وأسفر هجوم حركة طالبان في منتصف الشهر الماضي على غاسني، أوروسغان بسبب القتال بين المسلحين والقوات األفغاني

عاصمة المحافظة، عن هروب أكثر من عشرة آالف. ومنذ يناير الماضي هرب سكان من إحدى وثالثين محافظة من أصل أربع 

ى حوالي أربع عشرة في وثالثين محافظة أفغانية. ويشكل األطفال سبعة وخمسين في المئة من الفارين. وتسيطر حركة طالبان عل

  المئة من أفغانستان. ويدور القتال في ثالثين في المئة من البالد

 

 مداهمات جديدة ضد جماعات إجرامية

قامت الشرطة في برلين بمداهمات جديدة ضد عائلة عربية إجرامية كبيرة. وأعلن المتحدث باسم الشرطة أن قوى األمن مازالت منذ 

ين كبيرين لهذه العائلة في حي نويكولن. وأحد الموقعين هم مطعم للوجبات السريعة. وحسب المعلومات الصباح الباكر تفتش موقع

األولية يدور األمر حول خرق قانون األسلحة. وال تتعلق اإلجراءات األمنية الحالية بما حدث في مطلع األسبوع عندما تعرض وان 

النار عليهما من سيارة مسرعةينتميان لهذه العائلة الكبيرة في نويكولن إلطالق   

 

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) 

 


