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 هجمات أمريكية في الصومال والعراق وسوريا

أكدت الواليات المتحدة قيامها بشن هجوم بالطائرات المسيرة على مقاتلين تابعين لتنظيم 

رهابي في الصومال. ويأتي هذا الهجوم كردة فعل على الهجوم الملغم الذي وقع الشباب اإل

في مقديشو السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل ثمانين شخصاً. كما أن الجيش األمريكي قام 

ن شيعة وبتفجير مواقع لميليشيات شيعية في العراق وسوريا، رداً على هجمات شنها مقاتل

ق، ما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن ثمانية عشر مقاتالً جراء هذه على قوات أمريكية في العرا

 الغارات بحسب ما ورد في تقارير إعالمية.

 

 لألطفال ةمميت شر سنواتاليونيسيف: ع

ذكرت منظمة األمم المتحدة بأن موجات من العنف ال تزال توجه ضد األطفال في المناطق 

د األطفال الذين واجهوا العنف خالل العقد المـأزومة. وأفادت منظمة اليونيسيف بأن أعدا

األخير قد تضاعف لثالث مرات، واصفة هذا العقد بالمميت. وذكر المصدر بأن عدد األطفال 

ً منذ عام  الذين عانوا من حاالت شديدة من العنف والتنكيل . 2010بلغ مئة وسبعين ألفا

والتشويه والعنف الجنسي  وأضاف المصدر بأن ممارسات عديدة تندرج تحت ذلك منها القتل

واالختطاف في المدارس أو المستشفيات. وأشار المصدر إلى أن األوضاع سيئة جداً في 

 سوريا والكونغو واليمن على وجه الخصوص.

 

 

 

 

 



 ماس يطالب بوضع حد لألوضاع المأساوية في إدلب

طالب وزير الخارجية األلماني هايكو ماس بضرورة وضع حد فوري لهجمات النظام 

لسوري ضد معاقل الثوار في إدلب وفرض هدنة دائمة. وكان االتحاد األوروبي قد دعا إلى ا

غاثة الجائعين قد وفرت منحة إل الدولية منظمةالوحماية المدنيين. وكانت إنهاء الهجمات 

جانبها أكدت الحكومة التركية  فورية بقيمة مئة ألف يورو لالجئين في المنطقة المنكوبة. من

وقفها بشأن وجودها العسكري في إدلب. وأعرب وزير الخارجية ماس عن قلقه ها بمكستم

إزاء الهجمات األخيرة التي شنها النظام وحليفته سوريا في إدلب. وقال إن األوضاع 

وأضاف: غير أنه ليس اإلنسانية كارثية وما برحت تتفاقم بسبب المعارك الدائرة حالياً. 

لى المساعدات اإلنسانية انتظار حل سياسي. لذا فإن بمقدور مليوني شخص ممن يعتمدون ع

ألمانيا وفرت منحة إضافية بقيمة سبعة ماليين يورو لبرنامج األمم المتحدة مخصص 

 لمساعدات عابرة للحدود في سوريا.

 

 السماح لسفينة "أالن كردي" بالرسو في أحد الموانىء اإليطالية

ً تم إنقاذهم من حمل اثنين وثالثين كردي" التي ت رست يوم أمس األحد سفينة "أالن الجئا

البحر األبيض المتوسط في ميناء صقيلة، حيث كتبت السفينة على حسابها في موقع تويتر 

على تصريح بالرسو في ميناء بوزالو. يشار  في أمان، حيث حصلتبأن المهاجرين أصبحوا 

فإن من بين من تم  . وحسب المصدرإلى أن طاقم السفينة انتشل المهاجرين مساء الخميس

شهور. وأفاد المصدر بأن المهاجرين يتمتعون بالجنسية  3إنقاذهم عشرة أطفال أصغرهم 

 الليبية.

 

 مويتن يرفض انتقادات ممثلي الجالية اليهودية

نائب رئيس حزب بديل من أجل ألمانيا االنتقادات لحزبه التي وجهها ممثلون مويتن رفض 

ي ألمانيا. وقال إن حزبه شارك في المصادقة على طلبات في بارزون من الجالية اليهودية ف

البرلمان األلماني لمنع أنشطة حزب هللا في ألمانيا. لذا فمن غير المفهوم تصريحات ممثلين 

بارزين من الجالية اليهودية بأن الجالية ستغادر ألمانيا في حال شارك حزب بديل من أجل 

وكان رئيس المجلس المركزي للجالية اليهودية في  ألمانيا في تشكيل الحكومة االتحادية.

إلى على وجه الخصوص ألمانيا شوستر قد انتقد مراراً حزب بديل من أجل ألمانيا وأشار 

فيما يخص حقبة الحكم النازي. وكان ممثلو الجالية  تصريحات رئيس الحزب األسبق غاوالند

ة لحزب بديل من أجل ألمانيا في دعن ذهولهم لتنامي األصوات المؤي اليهودية قد أعربوا

 برلمان والية تورينغيا أكتوبر الماضي.



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) 

 


