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                                                                                                                 11.02.2020 

 

 الرئيس الفلسطيني يلقي اليوم كلمة أمام مجلس األمن

ئيس الفلسطيني، اليوم كلمة أمام مجلس األمن الدولي حول خطة يلقي محمود عباس، الر

الشرق األوسط التي تقدم بها ترامبـ،، الرئيس األمريكي. وسبق لعباس أن رفض هذه الخطة 

ألنها تمنح إسرائيل فقط كل المزايا. وسحب الجانب الفلسطيني مطالبته بإصدار قرار ضد 

الواليات المتحدة مارست ضغوطا هائلة على  دي بي إيه" أن“ خطة ترامب. وذكرت وكالة 

بلدان أعضاء في مجلس األمن. وأعلن أن مشروع القرار مجمد اآلن. وتدعو خطة ترامب 

إلى أن القدس عاصمة إسرائيل الموحدة واألبدية، وإلى ضم غور األردن والمستوطنات 

سطينية المستقبليةاإلسرائيلية إلى إسرائيل. وتنص خطة ترامب على نزع سالح الدولة الفل   

 

  تركيا وسوريا تهددان بالتصعيد

تتأزم األوضاع في شمال غرب سوريا إثر تقدم القوات السورية النظامية، وتعزيز القوات 

التركية في منطقة إدلب. وأسفر القصف الجوي لطائرات روسية عن مقتل تسعة مدنيين على 

مصرعهم جراء القصف المدفعي  األقل، من بينهم ستة أطفال. ولقي خمسة جنود أتراك

السوري. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية إنتقمت لمقتل الجنود األتراك، 

وقتلت عددا من الجنود السوريين، ودمرت عددا من األليات العسكرية السورية. وصرح 

ب بيانات الرئيس السوري بشار األيد بأنه مصمم على استرجاع كامل التراب السوري. وحس

األمم المتحدة لقي في منطقة إدلب منذ أبريل الماضي ألف وخمسمائة مدني على األقل 

  مصرعهم، وأن مئات األلوف يفرون نحو الحدود التركية
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 أألسقف إسيان يطالب بفترة هدوء في لبنان

، قال األسقف إسيان، المبعوث الرسولي، في بيروت في حديث مع وكالة األنباء الكاثوليكية

إن لبنان بحاجة ماسة إلى فترة من الهدوء نظرا لألزمات والتحديات الكثيرة. ومن بين 

التحديات هي النتائج التي ستسفر عنها الحرب على سوريا. كما أن عدد الالجئين السوريين 

يعادل ربع السكان األصليين في لبنان. ونظرا لآلزمة اإلقتصادية المتفاقمة فإنه من غير 

تصل حواالت بالعمالت األجنبية إلى أيادي سورية في لبنان، بينما يعاني المعقول أن 

للحصول على أموال من المصارف. وعلى المسؤولين في  اللبنانيون من صعوبات شديدة 

لبنان أن يجدوا إجابات على كيف اندلعت الحرب األهلية واإلنقسامات والفساد من أجل إعادة 

رات في لبنان ، طالما بقي اللبنانيون غير مستعدين ليكونوا البناء اإلقتصادي, ولن تحدث تغي

المسؤولون عن ذلك هم   

 

 مصر تريد تشديد قوانين اإلرهاب

تريد السلطات المصرية تشديد قوانين اإلرهاب التي هي شديدة بطبيعة الحال. وفي المستقبل 

رت وكالة األنباء ستتضمن القوانين عقوبة السجن المؤبد واإلعدام لمن يمول اإلرهاب. وذك

المصرية أن بعد التصويت على مشاريع القوانين في مجلس األمة المصري، سيوقع الرئيس 

  المصري السيسي علبها. وتم تشريع القوانين السابقة في أغسطس عام ألفين وخمسة عشر

 

مفوض اإلتحاد األوروبي للشؤون الخارجية ينفي وجود صلة بين مهمة اإلنقاذ "صوفيا" 

د عدد الالجئينوتزاي  

صلة بين المهمة   مفوض اإلتحاد األوروبي للشؤون الخارجية، أن تكون هناك نفى بوريل، 

البحرية "صوفيا" في البحر المتوسط وبين الهجرة إلى أوروبا. وقال إنه يتفهم إعتراضات 

سة النمسا ودول أخرى، وإنه ال توجد أدلة على ذلك، أو ما يثبت صحتها. وفي عام ألفين وخم

عشر بلغ عدد المهاجرين عبر ليبيا مائة وأربعين ألفا، وفي عام ألفين وستة عشر إرتفع العدد 

إلى مائة وأربعة وستين ألفا. وفي عام ألفين وسبعة عشر تراجع العدد إلى مئة وخمسة آالف 

مهاجر، وفي عام ألفين وثمانية عشر إلى سبعة وعشرين ألفا. ولم يلق أي من الهاجرين 

في البحر المتوسط بسبب المهمة البحرية. وتراحعت نسبة الوفيات من أكثر من مصرعه 

 ثالثة آالف عام ألفين وخمسة عشر، إلى ألف وثالثمائة مهاجر عام الفين وثمانية عشر
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  اليونان تبدأ في مارس القادم ببناء مخيمات محصنة

خيمات محصنة في خمس جزر أعلنت السلطات اليونانية أنها ستبدأ في الشهر القادم ببناء م

في بحر إيجة الستقبال عشرين ألف طالب لجوء لمدة أقصاها ثالثة أشهر. ولن يسمح   يونانية

للمهاجرين بمغادرة المخيمات متى شاؤوا، كما كان الحال عليه في السابق. وسينتهي البناء 

  في الصيف القادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)   


