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 مكتب الجنايات اإلتحادي يرسل خبراء إلى األردن

سيرسل مكتب الجنايات اإلتحادي خبيرين إلى األردن لتقييم وثائق تتعلق بداعش. وتفيد 

أن هناك كميات كبيرة من الوثائق والمعدات المتعلقة بداعش  مصادر إعالمية ألمانية

الموجودة في قاعدة عسكرية أمريكية في األردن، والتي تمت مصادرتها من المناطق التي 

طرد منها إرهابيو داعش. ويتعين على الخبيرين األلمانيين أن يفحصا هذه الوثائق والمعدات 

مع داعش، الستخدامها من قبل المحاكم األلمانية  لجمع معلومات حول مواطنين ألمان قاتلوا

 التي سيمثلون أمامها

 

كارنباور: طريق صعب نحو إحالل السالم في أفغانستان –كرامب   

كارنباور، وزيرة الدفاع األلمانية، عقب وصولها إلى مزار الشريف حيث  -صرحت كرامب 

ن العمل الذي بدأناه، والذي لم ينته تتفقد أحوال القوات األلمانية، بأن الوضع الحالي يوحي بأ

بعد، يمكن اإلستمرار به. وقالت إن المهمة التي بدأت قبل ثمانية عشر عاما، ترمي إلى 

إحالل السالم واإلستقرار في أفغانستان. وهذا طريق طويل وشاق. ورغم ذلك يمكننا اإلشارة 

سي يرابط ألف ومئتا إلى النجاحات التي تم إحرازها. وفي إطار مهمة حلف شمال األطل

جندي ألماني في أفغانستان، يقومون بتدريب القوات األفغانية. ويوجد في قاعدة مزار 

الشريف حوالي ألف جندي ألماني، ومساكن وورش ومنشآت لوجستية ورياضية ومستشفى 

 وكنيسة. ويوجد حوالي مئة جندي في العاصمة كابل، وحوالي مئتين في قندز

 

 

 

 



بقتل متظاهرين أثناء اإلحتجاجات  تعترفالحكومة اإليرانية    

إعترفت الحكومة اإليرانية بأن القوى األمنية اإليرانية قتلت مشاغبين في عدد من المدن 

تي هذا اإلعتراف في الوقت الذي تتفاقم فيه اإليرانية أثناء اإلحتجاجات األخيرة. ويأ

المتظاهرين. وهذه هي المرة األولى اإلنتقادات العالمية لسلوك القوى األمنية اإليرانية تجاه 

التي تعترف فيها السلطات اإليرانية بالمسؤولية عن ممارسة العنف. وجاء اإلعتراف في 

برنامج تلفزيوني بثته وكاالت األنباء العالمية باللغة الفارسية. وأعلنت منظمة العفو الدولية 

اإليرانية. وقالت منصوره  أن مائتين وثمانية أشخاص على األقل قتلوا في عدد من المدن

ميلز، الباحثة المسؤولة لدى المنظمة في إيران، إن حوادث القتل وقعت في أقل من أسبوع. 

الجمهورية اإلسالمية في إيران. ونفت  وقالت إن حجم العنف لم يسبق له مثيل في تاريخ 

تقديم أدلةالبعثة اإليرانية لدى األمم المتحدة ما نشرته منظمة العفو الدولية، دون    

 

تقرير أونكتاد –سنة  17مليار دوالر خىالل  48اإلحتالل اإلسرائيلي كلف فلسطين   

ورد في تقرير مؤتمر التجارة والتنمية التابع لألمم المتحدة أن اإلحتالل اإلسرائيلي كلف 

فلسطين خالل سبع عشرة سنة حوالي ثمانية وأربعين مليار دوالر. ويشكل هذا المبلغ ثالثة 

عاف ميزانية فلسطين في عام ألفين وسبعة عشر، وهو آخذ باإلرتفاع. ويقول التقرير إنه أض

لو لم تخسر الميزانية الفلسطينية هذا المبلغ، الستطاع اإلقتصاد الفلسطيني خالل سبع عشرة 

سنة إيجاد مليوني مكان عمل جديد، وإن الخسارة والتكاليف المالية الناجمة عن ذلك، تعرض 

المالية للخطر، وتعطل القدرة على التنمية وتقوية اإلقتصاد الفلسطيني على تحقيق الهشاشة 

النمو. وفي عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين احتلت إسرائئيل الضفة الغربية وشرق القدس 

والجوالن. ويطالب الفلسطينيون بدولة لهم وعاصمتها شرق القدس. وفي عام ألفين وستة 

أنه  2334دولي إسرائيل بوقف اإلستيطان الذي أكد القرار عشر طالب مجلس األمن ال

  مخالف للقانون الدولي، ويشكل عقبة كبيرة أمام إحالل السالم في الشرق األوسط

 

من المنقذين من الغرق إلى بوتسدام 24نقل   

تستقبل مدينة بوتسدام، عاصمة والية براندنبورغ، في الشهر الحالي أربعا وعشرين ممن تم 

م من الغرق. وأعلن رئيس البلدية أن المدينة مستعدة الستقبالهم، وأن أماكن إقامتهم إنقاذه

متوفرة في المدينة. ومن الممكن استقبال اول أربعة عشر الجئا منهم على الفور. ويوجد 

الالجؤون في الوقت الحاضر في مركز اللجوء في الوالية حيث سيقدمون طلبات لجوء وفق 

 القانون األلماني

 



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) 

               


