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نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي يؤيد تدخل األمم المتحدة في 

 ليبيا

حزب المسيحي الديمقراطي في مجلس ناشد يوهان فاديفول نائب رئيس الكتلة البرلمانية لل

النواب االتحادي األمم المتحدة بضرورة التدخل في ليبيا إلحالل االستقرار فيها بعد تزايد 

مجلس األمن الدولي حالياً أخذ ل رئيسةالمعارك مؤخراً. وقال إنه يتوجب على ألمانيا بوصفها 

وأضاف أنه يتوجب على هذه زمام المبادرة والمشاركة بقوات ألمانية ضمن مهمة دولية. 

المهمة العسكرية أن تكون قادرة على بث الهدوء والنظام ونزع السالح من المقاتلين. يشار 

إلى أن قوات اللواء االنفصالي المتقاعد خليفة حفتر ما فتأت منذ الخميس الماضي تتقدم نحو 

مقرها. وكان العاصمة طرابلس، حيث تتخذ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً 

ر بوقف التوغل نحو تصدور بيان عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يطالب ميليشيا حف

 العاصمة طرابلس باء بالفشل بسبب معارضة المندوب الروسي

 

 مستوطنات الضفة الغربية انتقادات لخطط نتنياهو ضم

ضي بضم مستوطنات وجهت القيادة الفلسطينية انتقادات للتصريحات اإلسرائيلية التي تق

وصرح رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بأن بنيامين إسرائيلية في الضفة الغربية. 

نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيواجه مشكلة حقيقية في حال قام بتطبيق خطته بهذا 

الشأن، مشيراً إلى أن هذه التصريحات ترمي إلى تحقيق أهداف انتخابية وتشكيل قاعدة 

عريضة تدعم سياسته. موقف مماثل صدر أيضاً عن الحكومة التركية، حيث وصف كافوش 

هذه الخطط بأنها عديمة المسؤولية. وكان نتنياهو قد أعلن وزير الخارجية التركي أوغلو 

 إسرائيل أمس عن عزمه ضم المستوطنات اإلسرائيلية التي تقع في الضفة الغربية إلى

 

 

 



  الجيش في الخرطومتظاهرات أمام مركز قيادة 

اتخذت القوات األمنية السودانية في العاصمة الخرطوم تدابير صارمة مجدداً ضد آالف 

المتظاهرين، حيث أفادت مصادر إعالمية أن قوات األمن أطلقت قنابل مسيلة للدموع صباح 

إلى  ذلك على بعد عدة كيلومترات. تجدر اإلشارةنين، إلى درجة أن السكان شعروا باليوم االث

أن خصوم الرئيس عمر البشير يحاصرون منذ السبت الماضي مركز قيادة الجيش في 

الخرطوم، المجاور لقصر الرئيس ومقر وزارة الدفاع. يشار إلى أن السودان يشهد 

أواسط ديسمبر، تركزت في المقام األول ضد الغالء الفاحش في أسعار منذ احتجاجات كبيرة 

هرات احتجاجاً على سياسة الرئيس البشير. وكان البشير قد الخبز. كما اتسعت هذه المظا

ع، لتضييق الخناق على التظاهرات فرض حالة الطوارىء وأصدر قرارات تقيد حق التجم

التي ال تزال مستمرة رغم ذلك. يشار إلى أن البشير وصل إلى السلطة بعد أن قام بانقالب 

 يزال يحكم منذ ثالثة عقود. جدير وال 1989عسكري مدعوم من التيار اإلسالمي في عام 

بالذكر أن البشير مطلوب لمحكمة العدل الدولية في الهاي بتهمة ارتكابه جرائم حرب 

 إلبادة الجماعية في إقليم دارفوروا

 

 لقاء للشعبويين اليمينيين في ميالنو

مينة من كافة تشهد مدينة ميالنو اإليطالية اليوم لقاءاً يجمع ممثلين عن األحزاب الشعبوية الي

أنحاء القارة األوروبية، بدعوة من وزير الداخلية اإليطالي سالفيني في مستهل الحملة 

االنتخابية على مستوى أوروبا. وأعرب سالفيني عن أمله في تحقيق تعاون مثمر على 

 FPÖمستوى القارة األوروبية. يشار إلى أن حزب ليغا الذي يتزعمه سالفيني وحزب 

التجمع الوطني الفرنسية قاموا بتشكيل جبهة موحدة. جدير بالذكر أن  النمساوي وحركة

 أعلن عن نيته المشاركة في اللقاءرئيس حزب بديل من أجل ألمانيا قد 

 

 

 

 

 

 

 

 



كوبلييف تقديراً على إسهاماتها في إنقاذ  -منظمة "ميسيون اليف الين" تنال جائزة ليو

 الالجئين

. للسالم وحقوق اإلنسان -يفكوبلي -ة ليوين" على جائزف الحصلت منظمة "ميسيون الي

وصرح وزير خارجية لوكسمبورغ آسيلبورن في كلمته االحتفالية بأن مهمة القبطان رايش 

ينبغي أن تكون قدوة يحتذى بها وليس قضية أمام القضاء. يشار إلى أن إجراءات قضائية 

ين بالخطـأ. جدير بالذكر تتخذ حالياً بحق رايش في مالطة، حيث يتهم بتسجيل سفينة ال يف ال

أن السفينة تجثو في مالطة منذ عدة شهور. وكانت السفينة قد أسهمت في إنقاذ مئات من 

الالجئين في البحر األبيض المتوسط من الغرق. وأضاف أسليبورن بأن االتحاد األوروبي قد 

لى أن هذه يشار إ  فيما يخص أحقيته في جانب اإلنسانية والتضامن. الهجرةفشل في سياسة 

فكار الكاتب عمل وفقاً ألتإلى أشخاص ومنظمات  2001الجائزة غير النقدية تسلم منذ عام 

 الروسي ليو كوبلييف

 

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) 

 


