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 إنتقاد لتصريح زيهوفر بشأن الهجرة 

أشارت تقارير إعالمية إلى أن زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، أبدى تفهما لموقف 

المتظاهرين في والية سكسونيا، إذ قال أثناء مؤتمر للحزب المسيحي اإلجتماعي في 

ففي المقام األول نويهاردنبيرغ إنه يتفهم غضب المواطنين، وهذا لن يجعل منهم نازيين أبدا. 

هناك جريمة وحشية لم تعد تلعب دورا في بعض المناقشات. وعالوة على ذلك يقال إن 

زيهوفر وصف الهجرة بأنها "أم جميع المشاكل". ووصف كاستيلوتشي، السياسي اإلشتراكي 

الديمقراطي، أقوال زيهوفر بأنها المبالية، رغم أنه مسؤول عن الهجرة. وقال إن من 

ب ال يجوز أن يشهر به، وأن يوضع في بوتقة واحدة مع أؤلئك الذي يرتكبون يتصرف بأد

  جرائم شديدة

 

  ماس يعرض على األتراك المساعدة في موضوع الالجئين

عرض ماس، وزير الخارجية األلماني، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي 

وريين من إدلب. وأعرب عن جاويش أوغلو، تقديم مساعدات لتركيا في شأن الالجئين الس

استعداد بالده لتقديم مزيد من المساعدات لتركيا في حال نشوب حرب جديدة في شمال 

سوريا. وقال إن الحكومة األلمانية تدعم الجهود التركية الرامية إلى التوسط بين األطراف 

ثالثة ماليين المعنية. وتعتبر إدلب المعقل األخير للمتمردين في سوريا. ويعيش فيها قرابة 

  نسمة. ومن المتوقع شن هجوم عليها نظرا للحشود العسكرية السورية حولها

 

 

 

 



  تظاهرات في هامبورغ ضد التيارات اليمينية

قال المتحدث باسم الشرطة في هامبورغ إن حوالي عشرة آالف تظاهروا في هامبورغ ضد 

ثمانين شخصا تحت شعار معاداة األجانب بمناسبة إحياء مهرجان شارك فيه حوالي مائة و

"لترحل ميركل". ولم تشهد التظاهرات خرقا للقانون. ورشق متظاهر حجرا على صحفي. 

كما ألقى المتظاهرون المضادون بعض الحجارة والبيض على الشرطة التي استخدمت 

خراطيم المياه. وتفيد أوساط المخابرات الداخلية أن المشاركين في التظاهرات ضد ميركل 

ليمينيين المتطرفين الذين لهم عالقة بالحزب البديل من أجل ألمانياهم من ا   

 

  مشاورات سالم من أجل اليمن

منذ سنتين تبدأ اليوم في جنيف مشاورات سالم من أجل اليمن برعاية األمم المتحدة. ويشارك 

 اليمنية. ومنذ ثالث سنوات تدور حرب أهلية في اليمن  الحكومة فيها الحوثيون وممثلو 

تشارك فيها الحكومة اليمنية بدعم من المملكة السعودية ضد متمردين مدعومين من إيران 

للسيطرة على شبه الجزيرة العربية. وأودت الحرب حتى اآلن بحياة اآلالف من المدنيين. 

وتزداد األحوال سوءا في اليمن، وأكثر من ثمانية ماليين يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات 

  األمم المتحدة

 

 باراغواي تنقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب

بعد أربعة أشهر من نقل سفارتها إلى القدس، تعود باراغواي وتنقل سفارتها مجددا من الفدس 

إلى تل أبيب. وأعلن وزير الخارجية إنه يأمل رغم ذلك في إقامة عالقات جيدة مع إسرائيل 

ق، قد افتتح السفارة الجديدة في القدس في والفلسطينيين. وكان كارتس، رئيس باراغواي الساب

مايو الماضي، مقتديا بذلك بالواليات المتحدة وغواتيماال. أما رئيس باراغواي الجديد، فكان 

من البداية ضد نقل السفارة إلى القدس. واحتجاجا على ذلك، أغلقت إسرائيل سفارتها في 

عاصمة لهم. وتوجد سفارات معظم باراغواي. ويطالب اإلسرائيليون والفلسطينيون بالقدس 

 الدول في تل أبيب بسبب النزاع بين الطرفين

 

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) 

 


