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  غارات جوية تركية بعد مقتل جنود أتراك 

شمال سوريا إثر هجوم للقوات السورية النظامية.  لقي أربعة جنود أتراك مصرعهم في

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن تسعة جنود أتراك أصيبوا أثناء قصف محافظة إدلب 

بالمدفعية. وردت تركيا بهجمات مضادة. وأعلن إردوغان، الرئيس التركي، أن طائرات 

ن جنديا سوريا. أما مرصد مقاتلة تركية هاجمت عدة مواقع، وقتلت ثالثين إلى خمسة وثالثي

حقوق اإلنسان السوري المعارض في بريطانيا، فتحدث عن مقتل ستة جنود سوريين فقط. 

ويوجد إثنا عشر موقع مراقبة عسكريا في إدلب بناء على اإلتفاق المبرم في سبتمبر عام 

 ألفين وثمانية عشر بين تركيا وروسيا

 

الساحل مولر يريد تعزيز مبادرات التنمية في منطقة  

يريد مولر، وزير التنمية اإلقتصادية في ألمانيا، تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية 

اإلقتصادية في منطقة الساحل. وأعلن قبل بدء زيارة له إلى إفريقيا تدوم عدة أيام أنه إذا 

هروب توفرت للمواطنين هناك آفاق للحياة، فيمكننا عندئذ مواجهة التطرف واإلرهاب وال

وشبكات التهريب. ويجب التركيز على تحديث القطاع الزراعي والتزود بالمياه وإيجاد 

  فرص للعمل والتدريب. ويزور مولر نيجيريا ومصر والسودان

 

  اإلعتداء بالسكين كان عمال إرهابيا

تنطلق الشرطة في لندن بعد اإلعتداء بالسكين، من عمل إرهابي إسالموي. وفي جنوب لندن 

رجل عدة أشخاص بسكين، وجرح بعضهم. وبعد دقائق قليلة تمكنت الشرطة من قتله.  هاجم

وذكرت مصادر إعالمية أنه تم اإلفراج عنه من السحن قبل فترة فصيرة من اإلعتداء. وكان 

 قد أمضى تقريبا نصف العقوبة البالغة حوالي ثالث سنوات بسبب نشر مواد دعاية إسالموية

 



إلتحادي يطالب بعقوبات أشد لقوائم األعداءرئيس مكتب الجنايات ا  

يطالب رئيس مكتب الجنايات اإلتحادي األلماني بفرض عقوبات أشد على نشر ما يسمى 

قوائم األعداء. وكل من ينشر مثل هذه القوائم لخصوم سياسيين مزعومين مصحوبة 

ية البيانات. بتهديدات، فإنه يريد ترهيب أشخاص، ونشر الخوف. وهذا يفوق خرق قانون حما

وفي األعوام األخيرة تم نشر مجموعات بيانات لدوافع سياسية وأغراض متعصبة سياسيا. 

فوربومرن عام ألفين وسبعة  –وأثناء مداهمة ضد اإلرهاب للشرطة في والية مكلنبورغ 

عشر تم العثور على قائمة تحتوي على خمسة وعشرين ألف إسم. وبعض القوائم يتم تداولها 

اإلنترنت عبر شبكة  

 

  

 نداء: مدينة غوتنغن ومحيطها عليهما إستقبال أطفال الجئين

ناشدت رابطة "جسر البحر" مدينة غوتنغن ومحيطها إستقبال أطفال الجئين من الجزر 

اليونانية حيث يوجد أكثر من واحد وأربعين ألف طقل يعانون من الجوع والبرد واألمراض، 

إلى رئيس البلدية ومديرها العام. وتقول الرسالة إنه من  مثلما ورد في رسالة وجهتها الرابطة

الصعب تصور أحوالهم المعيشية، وهم يبحثون عن الحماية والرعاية في أوروبا. وفي العام 

الماضي أعلنت مدينة غوتنغن ومحيطها بأنهما ميناء آمن لالجئين. وهذ اعتراف مرتبط 

اءات عملية. وأعلنت الرابطة أن البلدية بالتضامن مع الالجئين، وإثبات ذلك من خالل إجر

أعلنت في الماضي أنه مازال لديها فرص الستقبال الجئين. وعليها اآلن أن تعلن استعدادها 

 لذلك. ووقع على الرسالة منظمات وأشخاص كثيرون

 

 إرتفاع اإلصابة بعدوى كورونا

ة التلفزيونية في ارتفع عدد اإلصابات بعدوى كورونا في الصين. وحسب بيانات المحط

محافظة هوباي بلغ عدد الوفيات الجديدة سبعا وخمسين حالة، ليصل العدد اإلجمالي إلى 

ثالثمائة وواحد وستين حالة وفاة. وأصيب أكثر من سبعة عشر ألفا بفيروس كورونا. وفي 

ة ألمانيا بلغ العدد عشر حاالت. وأعلن شبان، وزير الصحة األلماني، أنه سيبحث إستراتيجي

 منع انتشار الفيروس مع نظرائه في مجموعة السبع

 

 



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) 

 

 

             


