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 مجلس األمن الدولي يناقش الحملة العسكرية التركية في سوريا

 

أعلن جان لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، عبر تويتر، أن مجلس األمن الدولي سيناقش 

وكانت فرنسا هي التي طلبت عقد هذه الجلسة  اليوم الحملة العسكرية التركية في سوريا. 

غابرييل، وزير الخارجية األلماني، من العواقب غير القابلة اإلستثنائية. وفي غضون ذلك حذر 

للحسبان لهذه المواجهة العسكرية. وكذلك واشنطن ناشدت الحكومة التركية ضبط النفس. 

وأعلنت السلطات التركية أن الحملة العسكرية هي ضد الميليشيا الكردية في شمال سوريا التي 

ويتحدث المراقبون عن مقتل عشرات المدنيين حتى  تعتبرها تابعة لحزب العمال الكردستاني.

  اآلن
 

   
   

 نائب الرئيس األمريكي، بنس، في زيارة إلى إسرائيل

 

وصل مايك بنس، نائب الرئيس األمريكي، إلى إسرائيل حيث يجتمع اليوم إلى نتانياهو، رئيس  

عرب لنواب الالوزراء اإلسرائيلي، ويلقي كلمة أمام البرلمان اإلسرائيلي في القدس. وأعلن ا

أنهم سيقاطعون الكلمة من على خلفية قرار الرئيس األمريكي ترامب إعالن القدس عاصمة 

إلسرائيل وحدها، ونقل السفارة األمريكية إليها. وتعتبر القدس نقطة الخالف الرئيسية بين 

 إسرايل والفلسطينيين الذين يعتبرون شرق القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة. أما

  إسرائيل فترى أن القدس بكاملها هي عاصمة إسرائيل
   

   
   

 عباس يجتمع اليوم في بروكسل إلى وزراء خارجية دول اإلتحاد األوروبي

 

يجتمع الرئيس الفلسطيني عباس اليوم إلى وزراء خارجية دول اإلتحاد األوروبي في بروكسل. 

ا ام دولة فلسطينية مستقلة. ولهذوينوي وزراء الخارجية أن يتعهدوا له بانهم مازالوا يؤيدون قي

لن يسيروا في النهج المتنازع عليه للرئيس األمريكي ترامب الذي اعترف أخيرا بأن القدس 

  ووجه اإلتحاد األوروبي مرارا إنتقادات شديدة لقرار الرئيس  عاصمة إسرائيل وحدها.

ات اصلة المفاوضبالقدس، ألنه يخشى من أن يشجع إسرائيل على رفض مو  الخاص األمريكي 

  حول حل الدولتين الذي يعتبره اإلتجاد األوروبي الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع سلميا
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 اإلئتالف الكبير: شتيغنر يؤكد مطلب الحزب اإلشتراكي الديمقراطي

 

أكد سياسيون بارزون من الحزب اإلشتراكي الديمقراطي على إدخال تعديالت أثناء 

مع الحزبين المسيحيين حول تشكيل ائتالف حكومي. وقال شتيغنر، المفاوضات التي سيجرونها 

نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، في حديث إذاعي، إنه يجب إدخال بعض التعديالت، إذا 

قدر ألعضاء الحزب أن يوافقوا في النهاية على تشكيل اإلئتالف. وبالتحديد طالب بتعديالت 

ئين. ورفض عدد من قادة الحزبين المسيحيين إدخال في سياسة سوق العمل والصحة والالج

ة، آلتماير، رئيس مكتب المستشاري  أية تعديالت على نتائج المشاورات اإلستطالعية. وكذلك

رفض إدخال تعديالت ألنه تمت مناقشة بعض النقاط بشكل مستفيض حتى اآلن، والبعض 

  اآلخر بحاجة إلى تدقيق فقط
 

   
   

 سإحتجاجات واشتباكات في تون

 

تظاهر مجددا عدد كبير من المواطنين في تونس ضد سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة 

التونسية، وضد ارتفاع نسبة البطالة. وفي بعض المدن وقعت اشتباكات بين الشرطة 

والمتظاهرين الذي أغلقوا الشوارع، وأشعلوا النار في إطارات السيارات. واستخدمت الشرطة 

لتفريق المتظاهرين. وتشهد البالد منذ مطلع العام تظاهرات ضد ارتفاع  الغاز المسيل للدموع

 األسعار والضرائب
 

   
 

 إجراءات قضائية بعد حريق في مركز لالجئين

 

يمثل اليوم في مدينة براونشفايغ، في والية سكسونيا السفلى، أمام المحكمة اإلقليمية، شاب يبلغ 

لنار بقوة في مأوى لالجئين. وكان الشاب وقت من العمر إثنين وعشرين سنة، بسبب إشعال ا

الحادث يعمل لدى مؤسسة أمنية. وتوجه إليه تهمة إلقاء منشفة يد مشتعلة في إحدى الشقق، ما 

أثار انتباه أحد الساكنين الشتعال النار، وحال دون تمددها إلى الشقق المجاورة. وأصيب نفسه 

 اعتقاله جزئيا بإشعال الناربجروح طفيفة نتيجة لذلك. واعترف المتهم بعد 
 

 

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) 


