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27.12.2017 

الجئا وخمسين لمائة مخيما تفكك الصربية الشرطة  

 وبينهم وعراقيا، سوريا الجئا وخمسين لمائة مخيما الصربية الشرطة فككت

 قد نالالجؤو وكان. إيواء مراكز إلى بنقلهم وقامت. كرواتيا مع الحدود عند وحوامل،  أطفال

 الغربي لشمالا إلى كيلومترا وعشرين مائة حوالي تبعد التي" سيد" مدينة قرب الخيام نصبوا

 اداإلتح أراضي دخول من ذلك قبل منعتهم الكرواتية السلطات ألن بلغراد العاصمة من

 ربغ إلى للوصول الجىء مليون حوالي استخدمها التي البلقان طريق أن كما. األوروبي

 في مالأ صربيا في الالجئين من آالف ينتظر ذلك ومع. سنتين حوالي منذ مغلقة أوروبا،

 اعدومس شكى الماضية األسابيع وفي. بشدة المحروسة والمجر كرواتيا مع الحدود عبور

اصربي إلى لديها الجئين بالقوة ترحل المجاورة الدول أن من صربيا في الالجئين  

 

 تجاه يالسياس النهج بسبب شرقية أوروبية دول على عقوبات فرض تؤيد األلمان غالبية

 الالجئين

 أللمانا الشعب من المائة في وستين ثالثة أن" فورسا" معهد أجراه للرأي استطالع يفيد

 اإلتحاد أعضاء بقية مع تتعاون ال شرقية أوروبية دول على مشددة عقوبات فرض يؤيدون

 الالجئين يعتوز ترفض والتشيك والمجر بولندا زالت وما. الالجئين استقبال في األوروبي

 قليلت ومنها عليها، عقوبات بفرض األلمانية األغلبية تطالب ولهذا. لديها واستقبالهم

 وأيد. العقوبات هذه مثل فرض المئة في وثالثون واحد رفض بينما. المالية المخصصات

 من المئة في وخمسون ثالثة رفض بينما ذلك، الغربيين األلمان من المئة في وستون خمس

 بينما ات،عقوب فرض يؤيدون المسنين من المئة في سبعين أن كما. ألمانيا شرق في األلمان

 فرض باتقري األحزاب جميع أنصار ويؤيد. الشباب من فقط المئة في وخمسون ثالثة يؤيد

 نياألما أجل من البديل حزب أنصار من المئة في وسبعون واحد يرفض بينما عقوبات،

  فرضها
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ثمن بأي ليست الروهنغيا عودة: ألمانيا في الالجئين لشؤون العليا المتحدة األمم مفوضية  

 ألمانيا، في ينالالجئ لشؤون العليا المتحدة األمم مفوضية باسم المتحدث ميلتسنر، كريس فال

 رامة،ك وبكل طواعية تتم أن يجب ميانمار، إلى بنغالدش من الروهنغيا الالجئين عودة إن

 وخمسة ستمائة حوالي هرب أغسطس ومنذ. كان ثمن بأي عودتهم حول يدور ال األمر ألن

 في سكريةالع القوات بطش بسبب بنغالدش إلى الروهنغيا/المسلمة األقلية من ألفا وخمسين

 ال النفوس، في األمل يبعث أمر موطنهم إلى عودتهم حول محادثات إجراء إن وقال. ميانمار

 التي بنغالدش موقف على وأثنى. عليها العام الرأي بضغط تشعر ميانمار حكومة أن سيما

مارميان على الضغط زيادة إلى المتحدة األمم ودعا. الروهنغيا من اآلالف مئات استقبلت  

 

سلفية نسائية شبكة تراقب الداخلية المخابرات   

 ويقول. األماني في نسائية سلفية شبكات تكوين من الداخلية األلمانية المخابرات تحذر

 إن حفي،ص حديث في فيستفاليا، نوردراين والية في المخابرات مدير فراير، بوركهارد

 يف األتباع من مئات عدة لديهن من ومنهن إمرأة، أربعين تضم شبكة تراقب المخابرات

 في انيةاأللم األمنية السلطات ورصدت. السجن في الرجال من كثيرا ألن إلكترونية، مواقع

 منهمو. البالد في العام األمن يهددون ممن شخصا وعشرين سبعمائة حوالي الماضية األعوام

 اإلتحادي الجنايات مكتب ممثلو ويرى. معهم عالقة على أو متطرفين إسالمويين يعتبرون ما

 عشرات ينهمب أن األلمانية الصحافة وكالة وتذكر. إرهابيا خطرا يشكلون ال تقريبا نصفهم أن

واألحداث النساء   
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كارلسروه في اإلرهاب بسبب اعتقال حول غموض  

 المسائل من ركثي أمام كارلسروه في باإلرهاب به المشتبه المعتقل قضية في المحققون يقف

 سنة ينوعشر تسعا العمر من البالغ العراقي – األلماني أن إعالمية مصادر وتفيد. الغامضة

 من زبار عضو من تلقى أنه ومنها األلمانية، الشرطة مع يتعاون لمخبر باعترافاته أدلى

  أسابيع  عدوب  .إرهابية  عملية تنفيذ  مقابل المال من مبلغا اإلرهابي اإلسالمية الدولة تنظيم

 الخاليا مع عالقة لديه أن هو الوحيد المؤكد والشيء. الشرطة إعتقلته  المراقبة،   من

 رطةالش لدى بالغا المعتقل قدم نوفمبر وفي. واضح غير المخبر دور أن كما. اإلسالموية

ارلسروهك في الميالد عيد سوق ضد إرهابي عمل لتنفيذ يخطط بأنه إياه متهما المخبر ضد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


