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 السعودية إلى الجنود من مزيدا   ترسل المتحدة الواليات

 التي الهجمات على ردا   السعودية إلى إضافي جندي مئتي إرسال األمريكية اإلدارة تعتزم

 تزويد بالده موافقة األمريكي الدفاع وزير أكد كما. أرامكو في النفطية المنشآت لها تعرضت

 المتحدة الواليات أن إلى يشار. رادار منظومات وأربعة الصاروخي للدفاع بجهاز السعودية

 سبتمبر منتصف أرامكو في النفطية المنشآت على الهجمات شن في المسؤولية إيران لتحم  

 األونة في تفاقمت قد البلدين بين التوتر حالة أن بالذكر جدير. إيران تنفيه ذيال األمر الحالي،

 يخص فيما ألمريكيةا النظر وجهة تبنت قد وبريطانيا وفرنسا ألمانيا من كل وكانت. األخيرة

 .الهجمات مسؤولية إيران تحميل

 

 األوروبية الدول على الضغوط من مزيدا   يمارس روحاني

 تشتمل لم التي الخطوات من مزيدا   ستتخذ بالده بأن روحاني حسن نياإليرا الرئيس صرح

 األوروبية الدول تلتزم لم حال في اإليراني، النووي البرنامج بشأن 2015 معاهدة عليها

 الجمعية نقاشات هامش على ألقاها التي الكلمة خالل ذلك جاء. االتفاقية يخص فيما بوعودها

 تجاوز بضرورة األوروبية الدول روحاني وطالب. ركنيويو في المتحدة لألمم العامة

 هذه خالل من تسعى المتحدة الواليات أن وأضاف. مفعولها إبطال أو األمريكية العقوبات

 الشرق سياسة يخص فيما مسارها تغيير على وإجبارها إيران ذراع لي   إلى العقوبات

 تتضمن جديدة اتفاقية إلى التوصل إلى ترامب األمريكي الرئيس يصبو جانبه من. األوسط

 عمدت إيران بأن النووية للطاقة الدولية الوكالة أكدت األثناء هذه في. صرامة أكثر التزامات

 . اليورانيوم تخصيب عملية في محرمة ولكنها جهدا   أقوى مركزية طرد أجهزة استعمال إلى

 

 

 



 الالجئين توزيع إلى الرامية الخطط عن يدافع زيهوفر

 الالجئين توزيع إلي الرامية الخطط عن زيهوفر هورست االتحادي الداخلية وزير دافع

 الداخلية الشؤون لجنة ألعضاء لتصريحات فوفقا  . أوروبا إلى قوارب متن على القادمين

 ممثلون وكان. معينة زمنية بمهلة محدد اإلجراء هذا بأن معلنة غير جلسة في زيهوفر صرح

 المسيحي الحزب من وساسة ألمانيا أجل من بديل وحزب الحر الديمقراطي الحزب عن

 إلى عيةالشر غير لهجرةا في جئينلال جديدة إغراءات بتقديم زيهوفر اتهموا قد االجتماعي

 توجهات دحم فقد لداخليةا الشؤون في المختص السياسي يكاستلوتش الرس أما. أوروبا

. اإليجابية بالخطوة وفرنسا طالياإي من كل مع إليه التوصل تم الذي االتفاق واصفا   زيهوفر،

 واحدا   باستقبال ستسمح ألمانيا بأن مالطة في جرى الذي اللقاء خالل وعد قد زيهوفر وكان

 شمال من الهجرة رحلة خالل البحر عرض في إنقاذهم يتم ممن الجئين أربعة كل بين من

 .سفينة كل مجيئ مع مباحثات عقد من أفضل أمر وهو. اأوروب جنوب إلى إفريقيا

 

 الثوار لهجمات منطلقا   تشكل كانت كهوف اكتشاف

 اللطامنة منطقة في كبيرة كهوف إلى الوصول من األجانب الصحفيين من مجموعة تمكنت

 الروسية الدفاع وزارة توكان. الثوار من لكثير منطلقا   يالماض في شكلت إدلب، محافظة في

 الصحفيين بمرافقة السوريين الضباط دأح رامي علي وقام. للصحفيين الجولة هذه نظمت قد

 تتسع قد كبيرة كهوف عشرة على يحتوي المكان إن رامي وقال. الكهوف جنبات في للتجول

 تمكن التي شيخون خان مدينة من بالقرب الكهوف مجموعة وتقع. مقاتل آالف خمسة لنحو

 السوري الجيش دةإلفا ووفقا  . عنيف هجوم بعد استعادتها من الماضي الشهر السوري النظام

 جماعية زنازين على يشتمل سجن على واحتوت للمقاتلين منطلقا   تشكل كانت الكهوف فإن

 منذ متكررة هجمات يشن السوري الجيش أن إلى يشار. خاصةال للحاالت ةمخصص وزنازين

 روسيا بين ما العالقات توتير في تسبب مما المنطقة، على السيطرة أجل من الماضي إبريل

 . لثوارا تؤيد التي وتركيا للنظام صرةالمنا

 

 

 

 

 

 



 جنسيا   الالجئين بتثقيف يطالبون خبراء

 تربيون فيه كشار  ناومبورغ مدينة في عقد الذي" والهجرة الجنسية الثقافة" مؤتمر أصدر

 تحسين بضرورة توصيات ألمانيا في االندماج ومفوضو الجنسية الثقافة في مختصون

 العلوم في المختص الباحث فوس يورغن هاينتس طالب حيث ن،الالجئي لدى الثقافية مستوى

 مفاهيم وجود إلى فوس وأشار. االندماج نهج في الجنسية الثقافة دمج بضرورة الجنسية

 بأن ألمانيا إلى الوصول قبل كثيرة شائعات ترددت لقد: ليمبرت نهآ وقالت. كثيرة خاطئة

 كواقع الجنسية مليةعال للتالميذ ويشرحون الدراسية الحصة خالل مالبسهم يخلعون المعلمين

 في شاركوا قد وسويسرا والنمسا ألمانيا من خبيرا   وثمانين مئة نحو وكان. وُمعاش حي

 . ألمانيا في نوعه من األول يعد الذي المؤتمر هذا وورش دورات

 


