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29.01.2020 

 عباس ينتقد بشدة خطة ترامب للسالم في الشرق األوسط

رفض محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، بشدة خطة السالم التي تقدم بها ترامب، الرئيس 

وا األمريكي، للشرق األوسط، قائال إن مصيرها هو مزبلة التاريخ، وإن الفلسطينيين لن يوافق

على دولة فلسطينية مستقلة بدون القدس عاصمة لها. كما تحفظ غوتيرش، األمين العام لألمم 

المتحدة، على خطة ترامب. وأكد أن األمم المتحدة متمسكة بحل الدولتين على أساس حدود 

عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، كما أكدته قرارات مجلس األمن الدولي والجمعية العامة 

تحدة. وفي األمس قدم ترامب، الرئيس األمريكي، خطته هذه في البيت األبيض لألمم الم

بحضور نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالوكالة. وتعد خطة ترامب الفلسطينيين بدولة 

مع تنازالت شديدة، منها بقاء القدس عاصمة غير مجزأة إلسرئيل وحدها، على أن تقام 

القدس. ومنها أيضا هو سيطرة إسرائيل الكاملة على الضفة  عاصمة الفلسطينيين خارج مدينة

  الغربية

 

 "طهران تصف خطة ترامب للشرق األوسط ب"خيانة القرن

وصفت وزارة الخارجية اإليرانية في األمس خطة ترامب للشرق األوسط بأنها "خيانة 

الفشل. وأعلن حزب هللا اللبناني  القرن"، وأنها تفرض على الفلسطينيين بالقوة، وإن مصيرها

أن خطة ترامب محاولة للقضاء على الحقوق الفلسطينية، ولوال تآمر وخيانة بعض األنظمة 

  العربية لما استطاع ترامب تقديم هذه الخطة المثيرة للخجل
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 ماس متحفظ إزاء خطة ترامب

األوسط. وصرح ماس،  تفاعلت الحكومة األلمانية بتحفظ مع خطة الرئيس األمريكي للشرق

وزير الخارجية األلماني، بأن الحكومة األلمانية ستدرس خطة ترامب بتمعن شديد. وفقط حل 

الدولتين بموافقة الطرفين، هو الذي سيؤدي إلى سالم بين إسرائيل وفلسطين. وقال إنه ينبغي 

تساؤالت حول  الترحيب بكل فعل يدفع عملية السالم إلى األمام. أما خطة ترامب فإنها تثير

حمع األطراف المتحاربة إلى عملية تفاوضية. وقال إن ألمانيا ستبحث خطة ترامب مع دول 

  اإلتحاد األوروبي ا|أخرى

 

 إتحاد يصف منح جائزة للسيسي بالخطأ

بعد إنتقادات عنيفة أعلن فراي، رئيس مهرجان سمبر األوبرالي، أن منح الرئيس المصري 

دات العلنية منح اإلتحاد األوبرالي يوم عبد الفتاح السيسي جائزة كان خطأ. ورغم اإلنتقا

األحد جائزة "سانت جورج" من فئة السياسة والثقافة، للرئيس السيسي. وكرد فعل على ذلك 

تنصلت إذاعة شمال ألمانيا وصحيفة "سكسونيا"، الشريكان الرسميان منذ زمن طويل 

عالمية أن عدم للمهرجان، من تقديم الجائزة للسيسي. وأعلنت مجموعة "دي دي فاو" اإل

احترام حقوق اإلنسان، بما في ذلك حق التعبير بحرية، أمور ال تتناسب مع موقف 

المجموعة. وقبل ذلك إدعى فراي بأن السيسي يساهم في تحقيق اإلستقرار في مصر، ويبني 

مجتمع التعليم والثقافة فيها. وفي الماضي أيضا أثار فراي ضجة كبيرة عندما دعا بوتين، 

الروسي عام ألفين وتسعة، ومنحه الجائزةالرئيس    

 

بالنزول إلى اليابسة  السماح لمهاجرين على متن سفينتي إنقاذ   

سمحت السلطات اإليطالية ألكثر من أربعمائة الجىء بالنزول إلى اليابسة اليوم في ميناء 

تارنت في جنوب إيطاليا. كما تستقبل مالطا الجئين على متن سفينة أخرى. ويأتي الفسم 

لصومال وإرتريا وبنغالدش، وبينهم مائة وتسعة وأربعون قاصرااألكبر منهم من ا  
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 لدى ألمانيا القسم األكبر من طلبات اللجوء في اإلتحاد األوروبي

آالف طلب لجوء، حسب ملف  ارتفع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا إلى سبعمائة وثمانية 

اصة بكل بلد أوروبي. وبهذا المفوضية األوروبية. وخالل بضعة أسابيع ستقدم األرقام الخ

تستقبل ألمانيا مائة واثنين وخمسين ألفأ، وفرنسا مائة وستة وعشرين ألفا. وفي مطلع الشهر 

الحالي قدمت إدارة الهجرة والالجئين األلمانية األرقام النهائية. وفي العام الماضي بلغ العدد 

  مائة وستة وستين ألفا

 

 المجر: إطالق النار تحذيريا على المهاجرين

مجموعة كبيرة من الالجئين عبور الحدود بين صربيا والمجر بطريقة غير  حاولت اليوم

مشروعة. وأطلق حرس الحدود المجري عدة طلقات تحذيرية لصد حوالي ستين الجئا. ولم 

يصب أحد بأذى. وأغلقت المجر حدودها مع صربيا باألسياج والحواجز األرضية. وتتابع 

ي المتطرف، سياسة لجوء صارمة للغايةالحكومة المجرية بزعامة أوربان، اليمين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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