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 مجلس األمن الدولي يعارض الواليات المتحدة

عارض مجلس األمن الدولي بحزم قرار الواليات المتحدة االعتراف بضم إسرائيل مرتفعات الجوالن 

الجلسة العاجلة التي تقدمت سوريا بطلب من أجل عقدها. إسرائيل احتلت هضبة الجوالن ، خالل ألراضيها

االعتراف به دولياً. واعتبر مجلس األمن قرار  وضمتها إلى أراضيها الحقاً، األمر الذي لم يتم 1967عام 

الرئيس ترامب انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لقوانين مجلس األمن الملزمة. ومن بين الدول التي شجبت 

لدى األمم المتحدة القرار هذا القرار بريطانيا وألمانيا وبلجيكا. في حين وصف مندوب الواليات المتحدة 

 بأنه إسهام في تحقيق االستقرار في المنطقة.

 

 

 مالطة تستولي على سفينة مختطفة

وفقاً إلفادة مؤقتاً من قبل مهاجرين. و اختطفتفرض سالح البحرية في مالطة سيطرته على سفينة وقود 

اً من اآلن في ميناء مالطي.  اعتبار القوات المسلحة سيشرف سالح البحرية المالطي على حراسة السفينة

وكانت قوات تابعة للسلطات األمنية المالطية قد صعدت على متن السفينة وعثرت على ما يزيد عن مئة 

قبالة السواحل الليبية. وكانت مجموعة من المهاجرين قد أجبرت قائد السفينة على تحويل المسار  مهاجر

يشار إلى أن األمم المتحدة قد اتهمت ليبيا بانتهاك إلى ليبيا. إلى إيطاليا ومالطة، ألنهم ال يريدون العودة 

 حقوق اإلنسان في مخيمات الالجئين. ومن المقرر تسليم هؤالء الالجئين مبدئياً إلى الشرطة.
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 المجالس البلدية تعول على التشدد في التعامل مع الالجئين غير المتجاوبين

لمتبعة في التعامل مع الالجئين غير المتعاونين فيما يخص تصر المجالس البلدية على تشديد التدابير ا

بتحديد الحد األدني من مستوى المعيشة، وذلك  غي إطار اإلجراءات المتعلقة تحديد هوياتهم الشخصية

وفقاً للمتطلبات التي أقرتها المحكمة الدستورية االتحادية. وقال غيرد الندسبيرغ المدير التنفيذي العام 

لمجلس مدن والمجالس البلدية في ألمانيا بأن ال محيد عن تنفيذ هذه المقررات. كما طالب الندسبيرغ 

جاوبين في هذه المسألة من خالل تقليص مساعداتهم مرحباً بقرار وزارة بضرورة معاقبة غير المت

 الشؤون االجتماعية تقليص مخصصات الالجئين الذين يعيشون في مساكن جماعية.

 

 

 برو أزول تطالب بإنشاء مرافق النقاذ المهجرين تابعة لالتحاد األوروبي في البحر األبيض المتوسط

  تحادية األوروبي تدريب خفر السواحل الليبي بعد انتهاء فترة المهمةو أزول مواصلة االروصفت منظمة ب

العسكرية قبالة السواحل الليبية باإلفالس األخالقي. وانتقد كارل كروب مدير القسم األوروبي في المنظمة 

ما إن حرس السواحل الليبية ما هو إال تكتل مكون من الميليشسات ومهربي البشر، حيث أسفر هذا التعاون 

بين الجانبين عن انتشال ثالثين ألف مهاجر وإعادتهم إلى معسكرات الالجئين في ليبيا. ورغم ذلك فإن هذا 

ة. مشيراً إلى ضرورة وضع حد للحصار المفروض على عمليات إنقاذ الالجئين دالتدريب مستمر بال هوا

نقاذ من يتعرضون لمخاطر الوقت نفسه االتحاد األوروبي بضرورة إنشاء خدمات إل المدنية. وطالب في

الغرق من قبل االتحاد األوروبي، مؤكداً على أنه ال سبيل لتوفير طرق شرعية وآمنة إلى أوروبا إلى من 

 خالل الخروج من هذه األزمة اإلنسانية الكبيرة.

 

 

 برلين: مداهمات ضد العائالت العربية الكبرى

عدداً من محالت األسر دوريات من الشرطة في حي نوي كولن ببرلين مساء أمس مجموعة من داهمت 

استمرت حيث ة بعدة مئات من المحققين، نتمت االستعا. كما العربية الكبرى المعروفة بجنوحها للجريمة

غسيل تورط أفراد من هذه العائالت بتهم تتعلق بالسلطات األمنية ب وتشتبه المهمة حتى منتصف الليل.

وال، حيث داهمت الشرطة عدداً من مقاهي األرجيلة والمحالت األخرى التي تمتلكها األسر العربية أم

خبراء من والكبرى. وشارك في عملية المداهمة عدد من النواب العامين ومالحقي التهرب الضريبي 

المحالت مكتب الجنايات االتحاجي ووزير الداخلية في برلين غايزل. وعثرت الشرطة في خزنات هذه 

على مبالغ تقدر بمئات األلوف من اليوروهات. وكانت قوات الشرطة قد داهمت بعد ظهر أمس عدد من 

محالت المجوهرات ومكاتب السفر في حي مته. ومن المقرر أن تقدم الشرطة مزيداً من التفاصيل حول 

 هذه المداهمات.
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 يوم الفتاة في ألمانيا واالبتعاد عن الكليشيهات

اليات األلمانية اليوم "يوم الفتاة"، الذي تقام فيه سنوياً عدد من الفعاليات التي تحفز الفتيات تشهد الو

والنساء على ممارسة المهن المتعلقة بالهندسة والعلوم الطبيعية ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة 

 باألحكام النمطية في ربط المهن بالجنس، سواء مذكر أو مؤنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


