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 مئة جريح في مظاهرات في نيودلهي أكثر من

خرجت مظاهرات عارمة في نيودلهي احتجاجا على قانون تجنيس غير المسلمين، وقعت 

وذكرت مصادر إعالمية ات عنيفة، ما أسفر عن إصابة ما يزيد عن مئة شخص. فيها اشتباك

أن مئة شخص أصيبوا بجراح بعد أن عمدت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع 

والهروات لتفريق المتظاهرين. وأفاد المصدر أن الطلبة أضرموا النار في السيارات وقذفوها 

ريق المتظاهرين بالقوة. جدير بالذكر أن القانون الجديد من بالحجارة، ما دفع الشرطة إلى تف

شأنه تسهيل حصول المالحقين من الهندوس والمسيحيين من دول الجوار على الجنسية 

الهندية. من جانبه وصف مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف بالعنصري، 

 وبأنه ينتهك مبدأ المساواة.

 

 أعداد الضحاياإيران: أمنستي تنشر 

لحقوق اإلنسان بأن عدد من سقطوا في االحتجاجات العنيفة أفادت منظمة أمنستي إنتناشيونال 

التي شهدتها إيران في شهر نوفمبر بلغ ثالثمائة وأربعة أشخاص، باإلضافة إلى جرح آالف 

الد آخرين، إثر تفريق رجال األمن هذه االحتجاجات العارمة التي وقعت في شتى أنحاء الب

بقوة العنف. ووصف شهود عيان أن السلطات عمدت إلى انتهاج تدابير صارمة وشريرة 

ً لمعلومات لم يتم التأكد منها فإن عدد من تم  لمنع المواطنين من التحدث عن الوقائع. ووفقا

اعتقالهم تجاوز األلف، منهم حوالي مئة ممن وصفوا بالمحرضين الذين تنتظرهم عقوبة 

ً لنشر اإلعدام. وكانت  الحكومة في طهران قد دأبت على قطع شبكة االنترنت تحسبا

المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو. وكانت الحكومة اإليرانية قد نفت ما نشر خارج 

البالد من أعداد للضحايا واصفة ذلك بالخطا المطلق. غير أن السلطات اإليرانية لم تدٍل بأي 

 بيانات خاصة بها.

 



 موقفه المؤيد لليبيااردوغان يعزز 

لحكومة الليبية قدم الدعم العسكري لغان بأنه يوصرح الرئيس التركي رجب طيب ارد

المعترف بها دولياً. وقال إن حكومته ستحمي حقوق ليبيا وتركيا في البحر المتوسط. ووصف 

ئد اردوغان حفتر الذي يهدف إلى إسقاط الحكومة التركية بأن يمثل قوى غير شرعية وبانه قا

تر قد دعا قواته لشن معركة مصيرية في محيط العاصمة طرابلس. فغير شرعي. وكان ح

يشار إلى أن الرئيس التركي قد التقى أمس األحد للمرة الثانية على التوالي خالل فترة زمنية 

قصيرة مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج المعترف بها دولياً. واضاف اردوغان بأن 

لترمي خلوصي أكار قد شارك في المباحثات التي عقدت قي قصر دولمابهجي وزير الدفاع ا

 في اسطنبول.

 

 ل بصدد نقل سفارتها إلى القدس قريبا  البرازي

صرح نجل الرئيس البرازيلي خير بولسونارو بأن البرازيل تمتلك ممثلية تجارية في القدس 

ً ذلك بال خطوة الطبيعية واالعتيادية. وأنها ستنقل سفارتها إلى القدس عما قريب. واصفا

وأضاف ادواردو بولسونارو بحضور رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن 

البرازيل تنوي من وراء ذلك تقديم مثال لباقي دول أمريكا الالتينية. إال أن نجل الرئيس 

ني المتطرف البرازيلي لم يحدد موعد افتتاح السفارة في القدس. يشار إلى أن الرئيس اليمي

وعد إسرائيل بتقديم الدعم والمساندة واالقتداء بالرئيس األمريكي ترمب من خالل نقل 

السفارة إلى القدس. جدير بالذكر أن تراكب أثار موجة من الغضب واالستياء خصوصاً في 

 الوطن العربي جراء اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل. 

 

 دة الضطهادها لإليغورالصين مستاءة من تصريحات أوزيل المنتق

حذف التلفزيون الصيني الرسمي مباراة حاسمة رسمية للمنتخب البريطاني بشكل قصير 

 األمد. وكان مسعود أوزيل قد وجه انتقادات للصين وعبر عن تضامنه مع أقلية اإليغور

المضطهد من الصين. وذكر أوزيل العب الكرة األلماني ذو األصول التركية في حسابه على 

قه تويتر "يتم حرق المصاحف..... وإغالق المساجد..... ومنع المسلمين من الذهاب مو

للمدارس... ويتم تقتيل العلماء المسلمين واحدا تلو اآلخر...." كما انتقد صمت كثير من الدول 

اإلسالمية. يشار إلى أن الصين انتقدت تصريحات أوزيل، حيث وصف االتحاد الصيني لكرة 

 ريحات بأنها غير مقبولة وجارحة لمشاعر جماهير الكرة الصينية. القدم هذه التص

 

 



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) 

 


