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 فرنسا: شرطي يطلق النار على مهاجم

شرق فرنسا تبعد  ديوز، وهي مدينة صغيرة  هاجم رجل شرطيا فرنسيا بسكين في مدينة

حوالي سبعين كيلومترا عن ساربروكن األلمانية. وأصابه بجرح في يده. . وأطلق الشرطي 

الفرنسي النار على الرجل. وأعلن النائب العام المحلي أن شخصا إتصل قبل الحادث هاتفيا 

وتحقق السلطات األمنية فيما إذا  وهدد بتنفيذ مجزرة باسم الميليشيات اإلرهابية لتنظيم داعش.

  كانت هناك عالقة مع تنظيم دعش

 

 هجوم إنتقامي تركي في سوريا

أعلنت الحكومة التركية أن القوات السورية االنظامية قتلت حمسة جنود أتراك، وأصابت 

سبعة آخرين، أثناء تقدمها نحو إدلب، المعقل الكبير واألخير للمسلحين. كما لقي مدني يعمل 

ى القوات التركية مصرعه جراء القصف المدفعي السوري. وأعلنت وزارة الدفاع التركية لد

أن القوات التركية ردت على ذلك، وقصفت أربعا وخمسين موقعا سوريا. وقضت على ستة 

وسبعين جنديا سوريا. وذكرت وكالة أنباء األناضول أن الحكومة التركية أبلغت الجانب 

ان قد هدد يوم الجمعة بشن هجوم عسكري في شمال سوريا ما لم الروسي بذلك. وكان إردوغ

 يتم التوصل إلى حل في منطقة إدلب
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 زيهوفر يريد إبقاء إجراءات المراقبة عند الحدود

أعل زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، أنه يريد اإلبقاء على إجراءات المراقبة عند الحدود 

مؤتمر الشرطة األوروبي في برلين قدم الوزير التي تم فرضها في نوفمبر الماضي. وفي 

يوم الثالثاء نتائج إجراءات المراقبة عند الجدود. وقال إن مئات األشخاص المحظور دخولهم 

إلى ألمانيا، وأن ضعف هذا العدد ممن هم مطلوبون للعدالة، قد تم القبض عليهم عند الحدود. 

برون الحدود بطريقة غير مشروعة. وطالب كما بينت إجراءات المراقبة الحجم الهائل لمن يع

الوزير بحماية فعالة للحدود األوروبية. وإذا لم تفعل الدول األوروبية ذلك/ فستقوم ألمانيا 

  بذلك وحدها

 

 تظاهرات جديدة في جزيرة ليسبوس اليونانية

ا تظاهر المهاجرون في جزيرة ليسبوس اليونانية ضد األوضاع المزرية في الجزيرة، وطالبو

بنقلهم إلى بلدان أوروبية أخرى. وتظاهر سكان قرية موريا اليونانية ضد ارتفاع نسبة 

  الجريمة بسبب الالجئين

 

  الالجؤون يفقدون الحماية جراء سوء السلوك بالدرجة األولى

أعلنت إدارة الهجرة والالجئين اإلتحادية األلمانية أن فقدان الالجئين للحماية، ال يعود إلى 

، بل إلى سوء سلوك الالجئين أنفسهم. ودققت اإلدارة في العام الماضي بحوالي مئة يطالنها

وسبعين ألف حالة ممن حصلوا على حق اللجوء. وتم سحب حق الحماية من خمسة آالف 

ثالثة في المئة. ومع القسم األعظم منها حصلت  وستمائة وعشر حاالت منهم، أي بنسبة 

وص من السلطات األمنية والمختصة بشؤون األجانب. ومن اإلدارة على تعليمات بهذا الخص

أسباب سحب الحماية هو الخداع في ذكر الهوية والجنسية وارتكاب جرائم أو التوصل إلى 

معلومات أمنية تتطلب ذلك. ومن أهم البلدان التي تم سحب الحماية من مواطنيها هي سوريا 

 والعراق وأفغانستان

 

 

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) 


