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 إفتتاح اإلجراءات القضائية بحق ترامب رسميا  

مب، حيث تم اافتتحت رسمياً اإلجراءات القضائية الخاصة بعزل الرئيس األمريكي دونالد تر

الذي سيشرف على التحقيقات. ثم  كبير القضاة األمريكيينروبرتس تحليف في بداية األمر 

 هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يمثلون 100باستقاء اليمين من  روبرتس قام

يبدأ ، وبعدها سفي المحاكمة. يشار إلى أن أعمال مجلس الشيوخ ستلتئم يوم الثالثاء القادم

ضية عزل ترامب من منصبه. من جانبه وصف الرئيس ترامب القسم الفعلي من إجراءات ق

وكان الدايمقراطيون قد وجهوا لترامب تهمة إساءة استغالل هذه اإلجراءات بوصمة عار. 

السلطة وتعطيل التحقيقات التي أجراها الكونغرس. جدير بالذكر أن عزل ترامب من منصبه 

 األغلبية في مجلس الشيوخ.يعد أمراً مستبعداً نظراً ألن الجمهوريين يشكلون 

 

 ماس يبدي تفاؤال  حذرا  إزاء فرص نجاح مؤتمر برلين

أعرب وزير الخارجية األلماني هايكو ماس عن تفاؤله الحذر إزاء فرص نجاح مؤتمر 

األزمة الليبية الذي سيعقد في العاصمة برلين بعد غد. وقال ماس إن الجنرال حفتر قد وعده 

سهم في إنجاحه. يشار إلى أن وزير بيا بحضور المؤتمر وبأنه سي  خالل زيارته األخيرة للي

الخارجية األمريكي بومبيو سيمثل بالده في هذا المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية األمم 

عدد من الساسة البارزين من بينهم رؤساء دول ووزراء  في المؤتمر المتحدة. كما سيشارك

 كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا.

 

 

 

 

 



 ))أوشيان فيكينغ (( تنقذ تسعة وثالثين مهاجرا  في البحر المتوسط

أفادت منظمتا إس أو إس ميدتران و أطباء بال حدود بأن تسعة وثالثين مهاجراً من بينهم 

قد تسعة نسوة قد أنقذوا على يد سفينة ))أوشيان فيكينغ (( اإلغاثية صباح اليوم الجمعة، كانوا 

وذكر المصدر أن عملية االنقاذ على متن قارب خشبي هش.  انطلقوا من الساحل الليبي

اتسمت بالصعوبة جراء العواصف وتالطم األمواج. وكان المهاجرون ركاب القارب قد 

 أرسلوا قبل ذلك نداء استغاثة. 

 

 تجنيد المهاجرين في ليبيا للقتال

في ليبيا ال صرح فينسينت كوشيتل مفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن المهاجرين 

يتعرضون لالبتزاز واإلجبار على األعمال القسرية فحسب، وإنما يتم تجنيدهم لاللتحاق في 

صفوف القتال لحساب كال الجبهتين المتصارعتين حفتر والحكومة الوطنية. وأفاد أناس 

عاشوا في معسكرات االعتقال بأنه تم تخييرهم ما بين البقاء ألجل غير مسمى أو الذهاب إلى 

بهة القتال. غير أن المفوض لم يعط أي تفاصيل بشأن عدد هؤالء المهاجرين الذين تم ج

 ابتزازهم.

 

 تزايد أعداد الالجئين الفارين من الحرب في إدلب

المعارك وهجمات النظام  انأفادت هيئة األمم المتحدة بأن أعداد المهاجرين الفارين من نير

الثمائة وخمسين ألفاً، معظمهم من النساء ث تالسوري المدعوم من روسيا في إدلب بلغ

ديسمبر الماضي. ويبحث هؤالء المشردون عن مأوى وحماية في  مطلعواألطفال، منذ 

األقاليم المتاخمة للحدود التركية شمالي إدلب. وذكر المكتب األممي لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 في إدلب. بأن األوضاع اإلنسانية قد ساءت جراء تزايد المعارك الطاحنة

 

 استمرار محاكمة قائد تنظيم داعش في ألمانيا

له تهمة قيادة تنظيم داعش في ألمانيا وأربعة آخرين  وجه  تتواصل محاكمة أبو والء الذي ت  

دعوى ضد هؤالء المدانينن بتهمة تجنيد متطوعين بمن رفاقه. وكانت النيابة العامة قد تقدمت 

ة تحديداً في دعم تنظيم إرهابي أجنبي والعضوية فيه. لالنضمام لتنظيم داعش. وتتلخص التهم

 وكان أبو والء يؤم مسجد رابطة إسالم في دائرة هيلدس هايم التي تم حظرها مؤخراً.

 

 



 بدء فعاليات معرض األسبوع األخضر وسط احتجاجات المزارعين

ماله تم صباح اليوم افتتاح معرض األسبوع األخضر الدولي للزائرين. ويكرس المعرض أع

هذا العام لموضوع التنمية المستدامة وحماية البيئة. ويعتزم وزير الزراعة في والية 

براندنبورغ فوغل مراعاة الجانب البيئي والعضوي في الزراعة في الوالية، حيث ستزيد 

في المئة خالل السنوات الخمس  20إلى  13معدالت اإلنتاج العضوي بنسب تتراوح ما بين 

ن متصل خرج العديد من المزارعين للتظاهر بمناسبة المعرض للمطالبة المقبلة. وفي شأ

بأسعار منصفة والتقليل من التعلميات والضوابط الخاصة باألسمدة. ويتوقع المراقبون قدوم 

إلى العاصمة برلين. لذا فإن الشرطة ترتقب حدوث  ات زراعيةجرارلنحو خمسمائة سائق 

 أزمات مرورية في قلب المدينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


