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 سوريا في أنفسهم يسلمون داعش تنظيم في عضو آالف ثالثة

 أنفسهم لمواس قد داعش تنظيم أعضاء من آالف ثالثة بأن الديمقراطية السورية القوات باسم ناطق صرح

. سوريا شرقي للتنظيم األخير المعقل استهدفت أيام عدةل دامت معارك بعد الماضي االثنين يوم منذ

. باغوس قرية قصف في استمرت المتحدة الواليات من المدعومة الديمقراطية السورية القوات أن وأضاف

 المعقل تعتبر التي القرية اغادرو شخص ألف ستين حوالي فإن اإلنسان لحقوق السوري للمرصد ووفقا  

 أن المصدر وأضاف. الماضي ديسمبر في حصارها بدء منذ العراق مع الحدود على داعش لتنظيم األخير

 علقت قد الديمقراطية السورية القوات وحدات وكانت. للتنظيم انضم أشخاص عشرة كل بين من واحدا  

 يوم هجماتها شن استأنفت وأنها المنطقة، من حاباالنس والمدنيين للمقاتلين لتتيح آلخر حين من هجماتها

 تتزعمه الذي داعش ضد الدولي التحالف من والمساندة الدعم تتلقى القوات هذه أن إلى يشار. األحد

 .المتحدة الواليات

 

 السودان جنوب في الحرب جرائم انتهاء في أمل ال: المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس

 الماضي سبتمبر في مشار ريك وخصمه كير سلفا السودان جنوب رئيس أنصار بين مالمبر االتفاق عزز

 لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس أن غير. السودان جنوب في العنف موجة إنهاء إلى التوصل في اآلمال

 بعيد حلما   يزال ال العالم في دولة أحدث في واالستقرار السلم تحقيق أن شهور ستة نحو بعد أفاد المتحدة

 المجلس وأضاف. هناك اليومية الحياة بها تصطبغ مظاهر تزال ال والجوع والقتل العنف أن حيث المنال،

. رمقهم يسد ما لديهم ليس نسمة ماليين عشرة عددهم البالغ السودان جنوب سكان نصف عن يزيد ما أن

 في شتى أنحاء في ردينمش يزالون ال آخرين مليون 1.9 و البالد هاجروا قد مليون 2.2 حوالي وأن

 عام منذ ضارية معارك يشهد 2011 عام في السودان من استقل الذي السودان جنوب أن إلى يشار. البالد

2013 . 
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 تركيا إلى يعود األلمانية  ZDF قناة مراسل

 تلقى بأنه برازه وقال. الصحافة بطاقة على األلمانية  ZDF قناة مراسل برازه يورغ يحصل أن يفترض

 برازه وكان. اسطنبول إلى مجددا   العودة يعتزم أنه وأضاف. الشأن بهذا التركية السلطات من هاتفيا   اتصاال  

 أن بالذكر جدير. بعد بطاقته تجدد لم الذي" شبيغل تاغس" صحيفة من زميله مع األحد يوم تركيا غادر قد

 الحكومة أوساط في الشديدة اجاتاالحتج من موجة أثار الصحفي الترخيص تجديد التركية السلطات رفض

 .الصحفية والروابط األوروبي واالتحاد األلمانية

 

 األوروبي االتحاد من بريطانيا خروج تأجيل تتوقع أليستر مك

 بأنه الديمقراطي المسيحي الحزب من األوروبية الشؤون في المختص السياسي أليستر مك دافيد صرح

 هذا جديد من البريطاني البرلمان رفض بعد األوروبي االتحاد من بريطانيا خروج تأجيل يتم أن يتوقع

 إنه وأضاف. للتأجيل منطقي تعليل تقديم البريطانية الحكومة على ينبغي إنه أليستر مك وقال. اإلجراء

 االنتخابات أن إلى وأشار. للمصادقة تصلح اتفاقية إلى التوصل أجل من واردا   أمرا   الخروج تأجيل يعتبر

 مجلس أن إلى اإلشارة تجدر. وقانونية سياسية حدودا   وضعت مايو شهر نهاية في جرت التي ةاألوروبي

 أم اتفاقية بال األوروبي االتحاد من ستخرج بريطانيا كانت إذا عما استفتاءا   اليوم يجري البريطاني األعيان

 تأجيل بشأن التقرير غدا   يتم أن المزمع ومن. األمر هذا ترفض بنتيجة المجلس يخرج أن المتوقع ومن. ال

 .األوروبي االتحاد من بريطانيا خروج

 

 الالجئين تشغيل في لإلسراع جديدة مبادرة

 رئيس صرح حيث وأسرع، أفضل بشكل الالجئين دمج على العمل إيكرنفورده -ريندسبورغ دائرة تعتزم

 عمل فرص منح في تمثلت الغرض هذا لتحقيق المثلى الطريقة بأن شفيمر أوليفر فرول البلدي المجلس

 االقتصادية الروابط إلى دعوات المستقل السياسي شفيمر وجه المتاحة اإلمكانيات لتقصي وسعيا  . لالجئين

 فإن لذا. البلدي المجلس مبنى في مشاورات جلسة لحضور االندماج مجال في والمهتمين العمل ومكتب

 فيه يشارك عمل، فرص على الحصول في التعجيل أجل من موعد في سيشاركون الجئا   وعشرين خمسة

 وأفاد. األمور مجريات لشرح مترجم اللقاء في يشارك أن المقرر ومن. القطاعات مختلف من عمل أرباب

 عن معربا   عامين، لمدة ألمانيا في العملب له سيسمح التدريبية، الدورة إنهاء في الحظ يحالفه من أن شفيمر

 آالف خمسة حوالي أن إلى يشار. ألمانيا في أخرى مناطق في اتالمبادر هذه مثل تتكرر أن في أمله

 .إيكرنفورده -ريندسبورغ منطقة في حاليا   يعيشون الجئا   وستمائة

 

 

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) 


