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 اتهامات متبادلة بين الواليات المتحدة وروسيا في مجلس األمن

 

حذرت روسيا الواليات المتحدة من مغبة القيام بردة فعل على الهجوم بالغازات السامة الذي قام به الجيش 

 السوري ضد ثوار سوريين، حيث صرح المندوب الروسي لدى األمم المتحدة بأنه تم إبالغ اإلدارة

األمريكية بأن أي هجوم عسكري أمريكي ستكون له عواقب وخيمة. من جانبه صرح الرئيس األمريكي 

ترامب بأنه سيتخذ  قرار  عاجل  بشان  القيام  برد  عسكري، واصفاً الهجوم باألسلحة الكيميائية بالفظيع 

حول هذا الهجوم، حيث  والمرعب. جدير بالذكر أن الجلسة الطارئة لمجلس األمن أمس شهدت جدالً كبيراً 

 تنفي روسيا وقوع هكذا هجوم

 
 

  دافوس في العالمي اإلقتصادي المنتدى أمام كلمة تلقي ميركل

 

, دافوس في الميالع اإلقتصادي للمنتدى الثاني اليوم في الرئيسية الكلمة األلمانية، المستشارة ميركل، تلقي

 مأدبة في وتشارك اإلصطناعي، الذكاء موضوع حول بلدان عدة من أعمال رجال مع محادثات وتجري

 الحزب رئيسة كارنباور، وكرامب الوزراء، من عدد ويرافقها. األوروبية الشؤون حول بكلمة عشاء

. دىالمنت في المشاركة الوفود بين المحادثات على المناخ تغير قضية وهيمنت. الديمقراطي المسيحي

 يتطلع أنه ىعل نفسه الوقت في وشدد. والتنمية المناخ بين بالجمع البرازيلي، الرئيس بولسونارو، وطالب

  أقوى إقتصادية بطريقة المطرية الغابات استغالل إلى

 
 

 الهجرة تقرير يقدم زيهوفر

 

 ذروة في عليه الحال كان مما لجوء طلبات والالجئين المهاجرين من أقل عدد الماضية األعوام في قدم

 فر،زيهو يريد الذي الجديد اإلحصائي التقرير في ورد كما عشر، وستة/ عشر وخمسة ألفين عامي األزمة

 أقل ىإل عشر وستة ألفين عام لجوء طلب ألف سبعمائة من العدد وتراجع اليوم هذا تقديمه الداخلية، وزير

 فينأل عام وفي. عشر وسبعة عشر، وستة ألفين لعامي الهجرة تقرير زيهوفر يقدم كما. ألف مائتي من

 يوف. السابقة األعوام من بكثير أقل أي الجىء ألف وخمسون وخمسة مليون ألمانيا إلى جاء عشر وسبعة

  الجىء ألف وثالثون وسبعة مليون ألمانيا غادر عشر وستة ألفين عام
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 "صوفيا" إنسحاب تنتقد المعارضة

 

 البحر في األوروبية" صوفيا" مهمة من النسحابها األلمانية القوات ألمان سياسيون معارضون إنتقد

 دةشها اإلنسحاب هذا إن الدفاعية الشؤون في الحر الديمقراطي الحزب باسم المتحدثة وقالت. المتوسط

. مدنية همةبم البحرية" صوفيا" مهمة باستبدال اليساري، السياسي ليبيش، وطالب. األوروبية للدول عجز

 مهمة وتنتهي الليبية السواحل أمام المهمة في األلمانية السفن تشارك لن القادم الشهر من واعتبارا

 هذه وأنقذت. والنفط واألسلحة البشر تهريب شبكات مكافحة إلى وتهدف. القادم آذار نهاية في" صوفيا"

  شخص ألف خمسين حوالي اآلن حتى المهمة

 
 

 الغرق من إنقاذهم يتم من باستقبال تطالب" أسيل برو" منظمة

 

 للجوءا طالبي عدد لتراجع نظرا البحار في الغرق من إنقاذهم يتم من باستقبال" أسيل برو" منظمة تطالب

 لدولا على متزايدة ضغوطا تمارس األلمانية السلطات أن إال واضح، بشكل العدد تراجع ورغم. ألمانيا في

 ومةالحك" أسيل برو" منظمة تطالب ولذلك. ألمانيا من الترحيل إجراءات مستوى رفع خالل من األوروبية

 يف الموجودين من أو الغرق من إنقاذهم يتم من استقبال خالل من األوربية الدول مع بالتضامن األلمانية

  بالالجئين المكتظة اليونانية الجزر

 
 

 الجئين أطفال إختفاء

 

 مما لأق وهذا. اإلتحادي الجنايات مكتب لدى ومفقود قاصر الجىء ومائتي آالف ثالثة من أكثر تسجيل تم

 الرتفاع ظران بالغ بقلق القاصرين الالجئين عن المسؤولة الرابطة تشعر ذلك ورغم. سنتين قبل عليه كان

 هو وما أصال؟ يختفون لماذا. مدة منذ ألمانيا في الموجودين الالجئين األحداث من المفقودين عدد

 أجلهم؟ من السياسيون يفعل وماذا مصيرهم؟

 
 

 كوتبوس مدينة في المراقبة تحت ألمانيا أجل من البديل للحزب ينتمي سياسي

 

. وتبوسك مدينة في قصيرة غير فترة منذ للمراقبة ألمانيا أجل من البديل للحزب ينتمي سياسي يخضع

 مع عاطفيت آلنه المراقبة تستحق واقعة السياسي هذا الدستورتعتبر حماية هيئة أن إعالمي تقرير ويفيد

 أجل من البديل للحزب مراقبتها عن أخيرا الداخلية المخابرات وأعلنت متطرفة يمينية وحركات تيارات

 بشدة القرار هذا انتقد الذي ألمانيا

 

 

 

 

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) 


