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 السلطة عن ترامب عزل إمكانية يبحثون الديمقراطيون

 

 ،نياأوكرا فضيحة جراء السلطة عن ترامب الرئيس عزل األمريكي الديمقراطي الحزب يدرس

 بهذا يالتقص مجريات بدء عن يبيلوس نانسي الديمقراطية النواب مجلس يسةرئ أعلنت حيث

 فوق أحدا   ال أن إلى مشيرة األمر، هذا على الرئيس محاسبة بضرورة وصرحت الصدد،

 من والعشرين الخامس في اتصل قد ترامب الرئيس أن الفضيحة سياق من تضحإو. القانون

 ءإجرا منه طلب حيث زيلينسكي، فولودومير األوكراني الرئيس مع الماضي يوليو شهر

 أن تبوس واشنطن صحيفة وأفادت. بايدن جو الديمقراطي الرئاسة مرشح نجل ضد تحقيقات

 ياألوكران كمعونة مخصصة كانت دوالر ماليين أربعمائة بقيمة دفعة تجميد إلى دم  ع   ترامب

 .األقل على واحد بأسبوع الهاتفية المكالمة هذه قبل وذلك

 
 

 هناك قواته بقيي   األلماني والجيش أفغانستان من اإلنسحاب بخطط يرحب الناتو حلف

 

 على ظاللهب سيلقي مبكر بشكل وطالبان المتحدة الواليات بين المباحثات إنهاء فإن يبدو ما على

 ألنباءا وكالة أوردتها معلومات فبحسب. متوقعا   كان مما أكبر بشكل أفغانستان في األوضاع

 ابعينت جنود أيضا   وإنما فقط األمريكيين الجنود عدد خفض يتم ال أن المزمع من انك األلمانية

 لوالياتا متعز   فلو. طالبان تنظيم مع اتفاقية إبرام مع تزامنا   أيضا   الناتو حلف في لشركاء

 أخرى ودول ألمانيا ستحرص ة،المئ في 30 إلى المرابطين قواتها نسبة خفض على المتحدة

 مانياألل الجيش أن بالذكر جدير. أيضا   المعدل بنفس قواتها خفض على لفالح في شريكة

 يتضاءلس العدد هذا أن أي األفغاني، الجيش تدريب في جندي وثالثمائة ألف بنحو حاليا   يساهم

 اميةالر الخطط كانت إذا ما معلوم اآلن حتى يكن لم بأنه مراقبون وأفاد. جندي ألف من أقل إلى

 .ال مأ كليا   عنها سيتخلى المباحثات مسار ترامب الرئيس قطع جراء لقواتا أعداد خفض إلى

 
 

 عقالنية بالال اإليرانية الشروط تصف ميركل

 

 الرئيس مع مث ترامب دونالد األمريكي الرئيس مع بداية ميركل أنغيال األلمانية المستشارة التقت

 ملألم العمومية الجمعية شهام على وذلك الخليج أزمة حول للتشاور روحاني حسن اإليراني
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 وقالت. وروحاني ترامب بين ما مباشرة مباحثات إجراء إلى ذلك بعد ميركل ودعت. المتحدة

 لعقوباتا كافة بإلغاء اإليرانية المطالب وصفت أنها إال. نيويورك في حوار بهكذا سترحب إنها

 أبدى دق اإليراني لرئيسا وكان. عقالنيةبالال مباحثاتال هذه في للبدء أولي كشرط األمريكية

 النووي جبالبرنام الخاصة الدولية االتفاقية على البسيطة التعديالت بعض إلدخال استعداده

 .األمريكية العقوبات إلغاء دبع ولكن المتحدة، الواليات منه خرجت التي اإليراني

 
 

 سوريا في دستورية لجنة تشكيل أمام المجال إفساح

 األمم وثمبع زيارة بعد اختراق تسجيل عن غوتيريس أنتونيو متحدةال لألمم امالع األمين أعلن

 الذي غوتيرس وأضاف. دمشق السورية للعاصمة بيدرسون غاير السوري أنللش المتحدة

 وعاألسب في االجتماع إلى الدستورية اللجنة سيدعو الخاص المبعوث أن تفاؤله عن أعرب

 دايةب يشكل أن شأنه من سوريين من مكونة دستورية لجنة نشاءإ أن غوتيرس واعتبر. القادم

 ثمرةم مناقشات عن تحدث قد بيدرسون وكان. لألزمة حل إلى التوصل أجل من للطريق حقيقية

 المفاوضات لجنة رئيس مع المباحثات وصف كما. المعلم وليد السوري الخارجية وزير مع

 ةالخارجي تحدثت بنهاجا ومن. أيضا   بالجيدة الحريري نصر السورية للمعارضة التابعة

 قدف سوريا شرق شمالي الكردية الذاني الحكم إدارة أما. وبناءة إيجابية مباحثات عن السورية

 .اللجنة هذه مشاورات في إشراكها عدم انتقدت

 
 

 اجتماعية مساعدات يتقاضون السوريين الالجئين من كثير

 

 إجراءات من االنتهاء تم منم السوريين ئينجالال من المئة في 74.9 أي ثلثي نحو يزال ال

 المبذولة الجهود كافة رغم ،4 هارتس اسم عليها يطلق ما أو اجتماعية مساعدات يتلقى لجوئهم

 من المئة في 93.5 فإن إعالمية لمصادر ووفقا  . األلماني المجتمعي النسيج في دمجهم أجل من

 عدب األولى الفترة في الالجئون ويحصل. عمل في منخرطون العمل على القادرين األجانب

 خاصال االجتماعية المساعدات لقانون طبقا   ةالدول من مالية مخصصات على مانياأل إلى قدومهم

 شكلب سوريا من القادمين لدى اللجوء طلبات إتمام لسرعة ونظرا  . لجوء بطلبات بالمتقدمين

 يشةللمع ساسياأل التأمين منظومة في يدخلون فإنهم أخرى، بالد من المنحدرين غيرهم يفوق

 أجل من بديلال حزب من ورد استفسار على بناء   حكومية مصادر وأفادت. أيضا   أسرع بشكل

  وأضاف. 4 تسرها مخصصات على جزئيا   أو كليا   إما يعتمدون السوريين من 74.9 بأن 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) 


