
1 
 

                                                                                                                 18.02.2020 

 

 

  خلية إرهابية يمينية: حزب اليسار يطالب بتقرير

من خلية إرهابية يمينية، يطالب حزب اليسار في البرلمان بعد اعتقال عدد مزعومين 

األلماني، أثناء جلسة للجنة الشؤون الداخلية بتقديم تقرير حول المشتبه بهم. وتساءلت يلبكه، 

خبيرة الشؤون الداخلية لدى حزب اليسار في حديث إعالمي، عما إذا كلن مخبرون لدى 

إلى داخل هذه الخلية. وأعلن زيهوفر، وزير الداخلية، المخابرات الداخلية األلمانية قد تسللوا 

عن نتائج ستترتب بالنسبة لقطاع الخدمات العامة على ما حدث. وقال في حديث إعالمي إن 

الفحوصات األمنية لموظفي الشرطة والسلطات األخرى ستشدد. ومن بين المعتقلين موظف 

. وأعلن أن اإلرهابيين اليمينيين إداري لدى جهاز الشرطة في والية نوردراين فيستفاليا

 خططوا لتنفيذ اعتداءات على سياسيين ومساجد وطالبي اللجوء

 

تطالب بحماية افضل للمساجد الروابط اإلسالمية   

بعد التهديدات الموجهة للمساجد، تطالب الروابط اإلسالمية في ألمانيا بتوفير حماية أفضل 

مل لمواجهة هذه المخططات المتطرفة. وتحدث للمساجد اإلسالمية، وبإعداد مخطط أمني شا

عبد الصمد اليزيدي، األمين العام للمجلس المركزي للمسلمين، في ضوء تهديدات 

المجموعات اليمينية المتطرفة عن تهديد لم يحدث من قبل. وأضاف أن ما يثير القلق 

ار المروعة، والخوف لدى المسلمين في ألمانيا، هو عدم اكتراث المجتمع بمثل هذه األخب

  وعدم حدوث صحوة، وعالمات تضامن مع من يتعرضون لهذه التهديدات
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ألف هاربون 900 –قتال حول إدلب    

رغم كل التهديدات العسكرية التركية باإلنتقام، يتمسك الرئيس السوري بشار األسد، بتحرير 

رغم كل جميع األراضي السورية، بما في ذلك منطقة إدلب. وقال إن القتال سيستمر 

الفقاعات الصوتية الفارغة القادمة من الشمال. ويعني بذلك التهديدات التركية التي أعلن عنها 

مؤخرا في أنقرة. وأضاف إن ما يحدث اآلن هو بداية الهزيمة النهائية للمسلحين في سوريا، 

وإن الجيش السوري سيحرر سوريا كلها من األعداء واإلرهابيين. ومن خالل الهجوم 

ري، تزداد المأساة اإلنسانية. وفر تسعمائة ألف سوري من مناطق القتال، ومعظمهم من السو

  النساء واألطفال

 

 اإلتحاد األوروبي يريد تشكيل بعثة بحرية لمراقبة حظر تصدير األسلحة إلى ليبيا

بعد مضي أربعة أسابيع على مؤتمر برلين، يريد اإلتحاد األوروبي تشكيل بعثة بحرية. وقال 

س، وزير الخارجية األلماني، إن البعثة تتضمن وحدات بحرية لمراقبة الخطوط البحرية ما

شرق البحر المتوسط التي تستعمل لنقل السالح إلى ليبيا. وقال إنه من الضروري تزويد هذه 

البعثة بكل ما تحتاج إليه، كي تتمكن من القيام بواجباتها في البحر المتوسط. وأضاف أن 

في شرق البحر المتوسط الذي تمر منه شحنات األسلحة إلى ليبيا. وكانت بعثة السفن سترابط 

  "صوفيا" األوروبية ترابط سابقا بين ليبيا وإيطاليا

 

 بافاريا: أول ناد لكرة القدم يؤسسه مهاجرون على عتبة اإلرتفاع

ثالث، توسيع يريد نادي كرة القدم اإلقليمي التركي في ميونخ في حالة اإلنتقال إلى الدوري ال

مبارياته في غرب ألمانيا، إن أمكن ذلك. وقال حسن كيفران، رئيس النادي، من المحتمل أن 

يتوفر لنا مشاهدون أكثر، نظرا لزيادة عدد مسابقات الخيول هناك. كما أن النادي سيتغلب 

على عدم وجود أستاد رياضي خاص به. وفي حالة اإلرتفاع سيصبح في ميونخ ثالثة نواد 

رفة فيها. وفي الوقت الحالي يتفوق نادي ميونخ بثمان نقاط في قائمة الدوري اإلقليمي. محت

 وفي حالة اإلرتفاع سيكون هذا النادي هو األول الذي أسسه مهاجرون في ألمانيا

 

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) 

 


