
1 

 

 
27.01.2020 

 

 

 إحياء ذكرى تحرير سجناء معسكرات أوشفيتس

 

الثانية. وبهذه  قداس إحياءاً لذكري ضحايا النظام النازي إبان الحرب العالميةاليوم  يقام في كاتدرائية برلين 

األلمان بأن إحياء الذكرى يعتبر المجلس المركزي للسنتي والرومر  المناسبة قال روماني روزه رئيس

من جانبه دعا ميشائيل روت وكيل وزارة موعظة وعبرة ويكرس أهمية الديمقراطية ودولة القانون. 

ه الجرائم ومجابهة أي اعتداء ضد الخارجية األلمانية إلى التصدي لمحاوالت التقليل من شأن فظاعة هذ

باقي المعتقلين من معسكرات  1945في مثل هذا اليوم من عام  األقليات. وكان الجيش األحمر قد حرر

 االعتقال واإلبادة األلمانية التي شهدت مقتل ما يزيد عن مليون نسمة.

 
 

 السفارة األمريكية في بغداد اً فيصاروخ يصيب موقع

وم مجدداً سقوط عدد من الصواريخ، ما أسفر عن إصابة ثالثة أشخاص ة بغداد اليشهدت العاصمة العراقي

على األقل، غير أن الجيش األمريكي لم يؤكد النبأ. يشار إلى أن السفارة األمريكية ومرافق أمريكية أخرى 

سليماني  مقتل قاسم رداً علىكانت االسبوع الماضي عرضة لقصف العديد من الميليشيات المناصرة إليران، 

 قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني.

 

 
 

 خرق توصيات مؤتمر برلين بشأن ليبيا

 

أفادت أنباء واردة من األمم المتحدة بأن عدداً من الدول المشاركة في مؤتمر ليبيا قد خرقت توصيات المؤتمر 

وأفاد متحدة بهذه الخروقات المتكررة. القاضية بحظر تصديرالسالح إلى ليبيا. وندد البيان الصادرعن األمم ال

طائرات في شرقي وغربي ليبيا تحمل أسلحة ومعدات  وطهبشهدت  البيان بأن الشهور العشر الماضية 

أي جهة بعينها المسؤولية، ولم يعط أي تفاصيل بشأن  وخبراء عسكريين. ولم يحمل البيان عسكرية ومقاتلين

ً من خرق هذه التوصيات   بالقول بأن العديد من المشاركين في مؤتمر برلين ال زالون يساهمون  تحديداً، مكتفيا

 في نقل معدات عسكرية إلى ليبيا.
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 إسرائيل تسمح لمواطنيها بزيارة السعودية ألسباب دينية واقتصادية

 

ة. وفقاً لشروط محدد السعوديةوقع وزير الداخلية اإلسرائيلي تصريحاً يسمح للمواطنين االسرائيليين بزيارة 

وينص التصريح على السماح لهؤالء المواطنين بدخول األراضي السعودية ألسباب دينية كتأدية فريضة 

 90تجارية في غضون الحج للمسلمين. كما يسمح التصريح لالسرائيليين بدخول السعودية إلبرام صفقات 

تقيم أي عالقات دبلوماسية يوماً، على أن يستند ذلك إلى دعوة موجهة من الرياض. يشار إلى أن الرياض ال 

 مع إسرائيل.

 
 

 تواصل المشاورات بين دول االتحاد االوروبي من أجل إعادة إطالق مهمة صوفيا البحرية

 

لم تتوصل دول االتحاد األوروبي إلى أي اتفاق من أجل إعادة إطالق مهمة صوفيا البحرية، وكان ملف هذه 

إلى ليبيا قد نوقش من قبل اللجنة السياسية واألمنية التابع المهمة الرامية إلى مراقبة حظر تصدير األسلحة 

لالتحاد االوروبي يوم الجمعة الماضي، بحسب إفادة دبلوماسي أوروبي في بروكسل يوم السبت. ومن 

المقرر أن تجري مشاورات بهذا الشأن يوم الثالثاء المقبل. وكان الدبلوماسي قد نفى ما تناقلته وسائل اإلعالم 

 لهذه المشاورات. من إخفاق

 
 

 تقدم قوات النظام السوري في محافظة إدلب

 

تكسب مزيداً من االنتصارات من خالل توغلها في مناطق تابعة لمحافظة ما برحت قوات النظام السوري 

إدلب، حيث وصلت هذه القوات المناطق إلى الخارجية لمدينة معرة النعمان ذات الموقع االستراتيجي الهام. 

خالية من البشر جراء الغارات الجوية مدينة كادت أن تصبح قوق اإلنسان هادي عبد هللا إن الوقال خبير ح

وأفاد زمالء لعبد هللا بأن القوات الحكومية باتت على بعد عدة مئات من المتكررة منذ أسابيع عدة. 

قرية بالقرب من من المدينة. وبث التلفزيون السوري أن القوات النظامية استولت على  فقط الكيلومترات

معرة النعمان يوم األحد الماضي. وتعتبر السيطرة على معرة النعمان خطوة هامة جداً من أجل إعادة فتح 

 .2012طريق سريع يصل ما بين دمشق وحلب تم سده منذ 

 
 

 

 

 

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) 


