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 وزيرة الدفاع األلمانية تطالب بإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا

 

وريا. كارنباور، وزيرة الدفاع األلمانية، بإقامة منطقة آمنة تحت حماية دولية في شمال س –طالبت كرامب 

وقالت إنه تم التفاوض على ذلك مع المستشارة األلمانية ميركل والحلفاء الغربيين. وستطرح هذه المبادرة 

أمام مؤتمر وزراء دفاع حلف شمال األطلسي هذا األسبوع في بروكسل. ولم تحدد وزيرة الدفاع األلمانية 

الشؤون الخارجية لدى الحزب اإلشتراكي دور القوات األلمانية في المنطقة اآلمنة. أما شمت، الخبير في 

الديمقراطي، فانتقد المبادرة قائال إن لدى حزبه إعتراضات قوية عليها، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث 

والتحليل. وقال إن المبادرة لم تبحث في اجتماع لجنة اإلئتالف، ولم تكتمل بعد. وتساءل لماذا تركيا 

ية بعد انسحاب القوات األمريكية من المنطقة. وفي مطلع أكتوبر وروسيا ستسمحان بانتشار قوات غرب

بدأت العملية العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا التي تعتبرها أنقرة منظمة 

إرهابية. وتبرر أنقرة هذه العملية بالدفاع عن النفس. واليوم يجري الرئيس التركي إردوغان محادثات مع 

 الروسي بوتين في سوتشينظيره 

  السعودية

 
 

  ينبغي اآلن على غانتس تشكيل حكومة في إسرائيل

 

أزرق" تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، كما  -ينبغي على غانتس، زعيم المعارضة مع تحالفه "أبيض 

أعلن الرئيس اإلسرائيلي ريفلين، في األمس، بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة في إسرائيل. وكلف 

رة يتنياهو بتشكيل حكومة مع العلم أن حزبه جاء في المرتبة الثانية في اإلنتخابات التشريعية اإلخريفلين ن

في إسرائيل. وأجرى نتنياهو محادثات مع غانتس لتشكسل إئتالف كبير برئاسته، بيد أن غانتس رفض 

لثة منذ أبريل ذلك. وإذا فشل غانتس في تشكيل حكومة جديدة، فستجرى إنتخلبات تشريعية للمرة الثا

  الماضي

 
 

 النزاع مع إيران: وزير الدفاع األمريكي في السعودية

 

يقوم إسبر، وزير الدفاع األمريكي، بزيارة إلى المملكة السعودية، مع تصاعد التوتر بين واشنطن 

وطهران. وأعلنت وزارة الدفاع األمريكية أنه سيجري محادثات مع المسؤولين في الرياض حول مشاريع 

كة في الخليج. ووصل إسبر فجأة يوم األحد إلى كابول حيث اجتمع إلى أشرف غني، الرئيس مشتر
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األفغاني. وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ أن ألغى ترامب اإلتفاق النووي مع طهران 

اضي. قبل سنة. وتصاعدت حدة التوتر منذ الهجوم على المنشآت النفطية السعودية في متتصف سبتمبر الم

باتريوت،  –وأعلنت واشنطن قبل أسبوع ونصف أنها سترسل مزيدا من القوات األمريكية، وبطاريتي 

  اع عنهافإلى السعودية للد وسربين من الطائرات المقاتلة، 

 

 
 

 السلطات اليونانية تنقل آالف الالجئين إلى اليابسة

 

آالف من الالجئين إلى اليابسة. وستكون البداية بنقل سبعمائة الجىء من مخيم في جزيرة ساموس، على 

متن عبارة إلى بيروس، يتبعهم مئات آخرون من جزر يونانية أخرى. هذا ما أعلنه وزير الحماية الوطنية 

اني في أثينا. وحتى نهاية العام الحالي سيتم نقل أكثر من عشرين في األسبوع الماضي أمام البرلمان اليون

ألف الجىء إلى اليابسة. وبذلك تتقاعل الحكومة اليونانية مع إحتجاجات الالجئين في المخيمات الذي 

رددوا شعار "أوروبا نسيتنا". ويتوزع حوالي أربعة وثالثين ألف الجىء عل مختلف الجزر اليونانية. 

رقم منذ توقيع إتفاق الالجئين بين تركيا واإلتحاد األوروبي في مارس عام ألفين وستة  وهذا هو أعلى

الماضية وحدها، أعلن خفر السواحل اليوناني أن أربعمائة وثالثة وثالثين  سابيععشر. وفي نهاية األ

  مهاجرا إنتقلوا من تركيا إلى جزر يونانية، ومعظمهم من سوريا وأفغانستان

 
 

 ن في مالجىءالجؤون يقيمو

 

ال تجد عائالت الجئين مع عدد كبير من األطفال مساكن لها في مدينة شتوتغارت، األمر الذي يشكل 

مشكلة في مجال رعاية هذه العائالت. ويغادر عدد قليل جدا من الالجئين مراكز اإليواء التي يبلغ عددها 

الجىء. ويفيد تقرير الالجئين الذي مئة وأربعة في المدينة، وبالتالي تتراجع المساحة المخصصة لكل 

قدمته المدينة أن حوالي واحدا وستين ألف الجىء يقيمون اآلن مراكز لجوء في المدينة. وفي عام ألفين 

وستة عشر بلغ العدد واحدا وثمانين ألفا. وتسعى المدينة إلى زيادة المساحة المخصصة لكل الجىء من 

آالف وخمسمائة وخمسن الجئا على مساحات أكبر. ويتعين أجل تحقيق اإلنفراج. وحصل حوالي أربعة 

 مساحات أكبر  على ألف وخمسمائة وخمسن الجئا اإلنتظار حتى يحصلوا عل

 
 

 

 

 

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) 

 


