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 السلطات التركية ترحل إمرأة إلى ألمانيا 

رحلت السلطات التركية إمرأة من مدينة نوردرشتيت إلى ألمانيا واصفة إياها بأنها إرهابية 

ط األمنية األلمانية أن الطائرة حطت في مطار هامبورغ مساء األمس أجنبية. وأعلنت األوسا

حيث تم اعتقالها. وأعلن أن إبنيها اإلثنين كانا برفقتها. وتتهم هذه المرأة األلمانية بانتمائها إلى 

  حركة إرهابية. وقيل إنها هربت من مخيم لألسرى في سوريا

 

  ماس يستقل الطائرة إلى ليبيا لمقابلة حفتر

بل ثالثة أيام من مؤتمر برلين المرتقب توجه ماس، وزير الخارجية األلماني، بالطائرة إلى ق

ليبيا لمقابلة الجنرال خليفة حفتر ذي النفوذ القوي. وقال ماس إن مؤتمر برلين القادم هو 

أفضل فرصة منذ مدة طويلة للبدء بمقاوضات سالم في ليبيا حيث تهيمن الفوضى منذ 

س الليبي معمر القذافي عام ألفين وأحد عشر. وبدأ الجنرال حفتر المنشق اإلطاحة بالرئي

هجوما على العاصمة طرابلس والحكومة الليبية المعترف بها دوليا. وفي الوقت الحاضر 

تركية –يسري وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية   

 

 

 

 

 

 

 



في لبنانلبنان: مندوب األمم المتحدة يوبخ الطبقة السياسية   

لليوم الثاني على التوالي تشهد المدن اللبنانية مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي 

اسنخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من أمام مركز للشرطة. وقام رجال 

الشرطة بسحب بعض المتظاهرين إلى داخل المركز. وتحدث نشطاء عن وقوع إصابات بين 

ذين طالبوا باإلفراج عن الذين اعتقلوا في اليوم السابق. وعلق كوبيس، مندوب المتظاهرين ال

اإلمم المتحدة في لبنان، قائال: "أيها السياسيون، ال تحملوا المتظاهرين المسؤولية عن 

الفوضى، بل أنفسكم، ألنكم إلتزمتم الصت حيال األوضاع اإلقتصادية المنهارة. وهذا موقف 

بممارسة العنف في الشوارع. وقال إن الغوغائية لم تكن مناسبة ال يصدق. وندد كوبيس 

 للتعبير عن الغضب واليأس

 

 قتلى جراء الهجمات على معقل المتمردين في إدلب

أسفرت الهجمات التي قامت بها القوات السورية المدعومة من روسيا على معقل المتمريين 

أصيب خمسة وثالثون آخرون على في إدلب عن سقوط خمسة عشر مدنيا قتلى على األقل. و

األقل. وتحدثت حركة الخوذ البيضاء عن إصابة خمسة وستين مدنيا. كما شنت القوات 

السورية هجمات على مناطق أخرى. وفي إدلب أصيبت سوق للخضار ومنطقة تضم معامل 

ومنشآت صغيرة، كما أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان المعارض في بريطانيا. 

النار في عدد من السيارات. وأعلنت منظمات إنسانية أن هناك نقصا عاما في إدلب واشتعلت 

في جميع المجاالت، ال سيما األغذية والرعاية الصحية والمنازل. وال تتوفر وسائل لحماية 

المواطنين من برد الشتاء. وتفيد بيانات األمم المتحة أن مليونين وسبعمئة ألف مواطن بحاجة 

ارئةإلى مساعدات ط  

 

  والية هامبورغ تقرر استقبال الجئين قاصرين من اليونان

نظرا لألوضاع المأسوية السائدة في مخيمات الالجئين في اليونان، قررت والية هامبورغ 

استقبال الجئين قاصرين دون أولياء أمورهم. هذا ما أعلنته السلطات المعنية في حكومة 

، وتبين للحكومة األلمانية أنها مستعدة الستقبال الوالية بأنها ستساهم في تحسين األوضاع

الجئين قاصرين. ورحب ممثلو األحزاب المشاركة في اإلئتالف الحاكم في الوالية بهذه 

المبادرة اإلنسانية. واآلن يتوجب على زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، أن يعيد النظر 

 بموقفه الرافض

 



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) 

 


