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  الطائرات المقاتلة اإلسرائيلية تواصل غاراتها على قطاع غزة

، أطلق الفلسطينيون بعد أن اغتالت القوات اإلسرائيلية قائدا بارزا في حركة الجهاد اإلسالمي

 من قطاع غزة حوالي مائتي صاروخ على إسرائيل. واعترضت القبة الحديدية اإلسرائيلية

سرائيلية معلومات حول العملية بمشاركة المخابرات العشرات منها. وقدمت القوات اإل

إلسرائيلية اإلسرائيلية الداخلية في ليلة الثالثاء. وفي ليلة األربعاء هاجمت الطائرات المقاتلة ا

ورد الفلسطينيون عليها بإطالق صواريخ على  ركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة أهدافا لح

إسرائيل. وفي صباح اليوم دوت صفارات اإلنذار في عسقالن والمستوطنات اإلسرائيلية 

ا  فلسطيني 18 مقتلعن المحيطة بقطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة  . 

 

ى األقل في كابل جراء إنفجارمقتل سبعة أشخاص عل  

أسفر إنفجار قنبلة في كابل عن مقتل سبعة مدنيين على األقل، وإصابة عدد كبير بجروح. 

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن هذا اإلنفجار. و هذا هو جرت القنبلة قرب وزارة الداخلية  وانف

 .اإلنفجار الحادي والعشرين في العام الحالي

 

تتضامن عسكريادول اإلتحاد األوروبي   

ها في مجال مكافحة نقررت دول اإلتحاد األوروبي تكثيف التعاون العسكري المستمر بي

ي بروكسل على ثالثة عشر مشروعا، . ووافق وزراء الدفاع فدفاعات السايبرالغواصات و

وتهدف  المضادة لدفاعات السايبرمنها تأسيس مركز بقيادة ألمانية لمكافحة الهجمات 

خرى إلى تطوير برنامج لمكافحة الغواصات، وتحسين مستوى تدريب الخبراء المشاريع األ

في هذا المجال. وكان هذا الحلف الرامي إلى تمويل وتطوير وإرسال القوات المعنية، قد 

تقرر عام ألفين وسبعة عشر لجعل اإلتحاد األوروبي أكثر مرونة في مجال الدفاع، وأكثر 

  .استقاللية عن الواليات المتحدة



  آالف الالجئين المصابين بصدمات نفسية ال يتلقون عالجا

ن الالجئين ية للالجئين وضحايا التعذيب في ألمانيا أن آالفا مأعلن ممثلو المراكز النفس

ية، ال يتلقون عالجا لذلك. ومنذ عام ألفين وثالثة عشر يتم رفض المصابين بصدمات نفس

عة عشر وحده تم رفض سبعة آالف ومائتين واثني الف منهم. وفي عام ألفين وسباآلمعالجة 

وما زال ويحذر مستشارو الالجئين أن هذا عدد الحاالت المسجلة رسميا فقط عشر الجئا. 

عالج، وال حتى أي العدد الغامض عاليا. ولم يتمكن كثير من الالجئين من الحصول على 

غ العدد عشرة آالف وثالثمائة أسمائهم على القائمة. وفي عام ألفين وستة عشر بل تسجيلعلى 

أن العدد بلغ عام ألفين وسبعة عشر، واحدا وعشرين ألفا آخر يفيد تقرير كما وستين حالة. 

  .وأربعمائة وثمانية عشر حالة، أي ضعف العدد قبل خمس سنوات

 

الالجئين عول حماية األطفال في مراكز تجمخالف ح    

، والحزب اإلشتراكي الديمقراطي، والحزب تطالب أحزاب المعارضة الثالثة: حزب الخضر

ع المثيرة للجدل. لول سريعة جدا بخصوص مراكز التجمح الديمقراطي الحر، بالتوصل إلى 

وتطالب بشكل خاص بتوفير حماية فعالة لألطفال في هذه المراكز، وتأمين إستشارة قانونية 

في  األحزابدمت بها هذه مستقلة لالجئين. وهذه هي النقاط الرئيسية في رزمة مشتركة تق

ع السبعة في هذه المطالب بحجة أن مراكز التجماألمس في ميونخ. ورفضت وزارة الداخلية 

د إقامة القاصرين في مراكز والية بافاريا، أثبتت جدارتها. وتطالب األحزاب الثالثة بتقيي

إلى المدارس  صى الحاالت. كما يتعين تمكين األطفال من الذهابالتجمع في ستة أشهر في أق

الثالثة أيضا بتسكين المثليين والمحتاجين للحماية بشكل  األحزاببعد ثالثة أشهر. وتطالب 

خاص، في مراكز متفرقة. وأثناء جلسة استماع في مجلس نواب والية بافاريا، وجه خبراء 

ونظرا إنتقادات الذعة لهذه المراكز، ال سيما لعدم تقديم إستشارات كافية ومستقلة لالجئين، 

لألطفالعدم توفر أماكن مناسبة ولإلقامة الطويلة،                        

 

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) 

 


