
1 

 

 
30.08.2019 

 

 أفغانستان من األمريكية القوات عدد يخفض ترامب

 واقعب أفغانستان في المرابطة قواته عدد خفض يعتزم بأنه ترامب األمريكي الرئيس صرح

 مل أنه غير. جندي وستمائة ألف ثمانمائة إلى العدد ليصل أي جندي، وأربعمائة آالف خمسة

 الح في حتى هناك من بالكامل جنوده سحب ينوي ال إنه وقال. قواته لسحب موعد إلى يتطرق

 يكيةاألمر القوات أن يُذكر. طالبان وتنظيم األفغانية الحكومة مع سالم معاهدة على االتفاق تم

 وتنظيم طالبان محاربة بهدف ،2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث منذ أفغانستان في ترابط

 .الحين ذلك منذ سقطوا أمريكي جندي وأربعمائة ألفين عن يزيد ما أن إلى يشار. القاعدة

 

 

 

 جزئيا   ولو البر إلى بالعبور لالجئين تسمحان وأسبانيا إيطاليا

 أن عدفب أخرى، إنقاذية سفينة متن على كانوا ومرضى وأطفال نساء بعبور إيطاليا سمحت

 مرتأ القاسية، البحرية األحوال رغم اإليطالية المياه إلى" جونيو ماري" سفينة عبور رفض

 لسفينةا متن على للبقاء األمر بداية في الرجال اضطر حيث الجزئي، باإلخالء الداخلية وزارة

. لليبيةا السواحل قبالة المهاجرين من مئة أنقذ قد السفينة طاقم وكان. المبيدوزا جزيرة قبالة

 ة،الهجر سياسة حول مشاورات والبريطاني الفرنسي الداخلية وزيرا أجرى األثناء هذه وفي

 لبالدا يدخلون الذين المهاجرين إزاء صارما نهجا   الجديد البريطاني الوزراء رئيس أبدى حيث

 قد يابريطان إلى فرنسا من الوصل يحاولون الذين الالجئين عدد وكان. شرعية غير بطريقة

 يالماض يناير شهر في تفاهما قد البلدان وكان. مرة من أكثر األخيرة اآلونة خالل تضاعف

 لالجئينا إيواء إلى السلطات عمدت فقد أسبانيا في أما. السواحل على مشددة مراقبة فرض على

 يف الالجئين تدفق تنامي على فعل كردة أنشىء قد المركز وكان. ماالغا في جديد مركز في

 مجموعات وكانت. الداخلية وزارة إفادة بحسب المتوسط، األبيض البحر من الغربي الجزء

 .اعتقال لمركز تمويه بأنه الجديد المركز وصفت قد اإلنسان حقوق

 

 

 ابيةإيج أكثر بشكل لالجئين ينظرون ألمانيا في الشاب الجيل بأن يفيد للرأي استطالع

 وند هم ممن الجديد الجيل بأن بيرتلسمان مؤسسة من بتفويض أُجري للرأي استطالع أفاد

 يعتبر يثح سنا ، أكبر هم ممن بكثير أكثر إيجابي بشكل للوافدين ينظرون العمر من الثالثين
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 نأ االستطالع أظهر كما. طبيعيا   أمرا   يعد التعددية مع والتعامل التواصل أن الشاب الجيل

 جهد بذلو األلمانية اللغة تعلم في واالجتهاد الجد المهاجرين من يرتقبون استثناء بال الجميع

 أجل من آليات تفعيل الدولة على بأنه المئة في 87 ويرى. سليم تعايش إلى التوصل أجل من

 نالتضام من مزيدا   االستطالع معهم أُجري من معظم يتمنى كما. لالجئين عمل فرص توفير

 المهاجرين عدد أن فيرون المئة في 52 حوالي أما. الالجئين استقبال يخص فيما أوروبا في

 عهابوس يعد لم لذلك اإلجهاد، حد إلى وصلت قد ألمانيا أن المئة في 49 يَعتبر حين في جدا ، كثير  

 للمزيد ألمانيا استقبال بضرورة المئة في 37 حوالي طالب بينما الالجئين، من المزيد استقبال

 نتقدي ألمانيا من الشرقي الشطر أن االستطالع وأظهر. اإلنساني للجانب مراعاة الالجئين، من

 .الغربي الشطر من أكثر الهجرة مسألة

 

 

 الصاروخي برنامجها تطوير في هللا حزب بمساعدة إيران تتهم إسرائيل

 يثح الصواريخ، بتصنيع الخاص برنامجه تطوير في هللا حزب بدعم إيران إسرائيل اتهمت

 عمد إلى ترمي طهران جهود إن اإلسرائيلي الجيش باسم المتحدث كونريكوس يوناتان صرح

 بشرية سائرخ وإيقاع إسرائيل ضرب في بها يستعين الدقة، بالغة صواريخ تطوير في هللا حزب

 . فيها جسيمة ومادية

 

 

 

 برلين يزور عباس

 للرئيس لدعما تقدم أنها إال كدولة، بفلسطين تعترف ال تزال ال ألمانيا أن البروتوكول من يتضح

 حياة على ولالحص في حق للفلسطينيين إن ميركل المستشارة وقالت. عباس محمود الفلسطيني

 مبنى امأم الخميس أمس رفرف الفلسطيني العلم أن بالذكر جدير. واجتماعيا   اقتصاديا   كريمة

 زيارة ثناءأ وذلك األوروبي، االتحاد وعلم األلماني العلم جانب إلى برلين في المستشارية ديوان

 يواند أروقة في مطلعة مصادر وأفادت. ميركل للمستشارة عباس محمود الفلسطيني الرئيس

 التي لىاألو الزيارة كمثل مثلها رسمية، زيارة وليست عمل زيارة تعد الزيارة بأن المستشارية

 ،الشرف حرس من ثُلة قبل من الدول رؤساء استقبال يتم ما وعادة. 2010 عام في عباس بها قام

 قاتعال تقيم أنها إال كدولة، بفلسطين تعترف ال ألمانيا أن إذ. آنذاك يحدث لم األمر هذا لكن

 .منخفص مستوى على الفلسطينية السلطة مع دبلوماسية

 

 

 

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) 


