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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 

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

ظيع فالهجوم باألسلحة الكيميائية بال واصفا  عسكري،  برد   القيام بشان   عاجل  قرار ترامب بأنه سيتخذ 

مرعب. جدير بالذكر أن الجلسة الطارئة لمجلس األمن أمس شهدت جدال  كبيرا  حول هذا الهجوم، حيث الو

 تنفي روسيا وقوع هكذا هجوم

 
 

 األردن مولر يزور جنوداً ألمان في

 

ن مولر صباح اليوم ثلة من الجنود األلمان المرابطين في قاعدة األزرق العسكرية  شمالي يلتفقد عمدة بر

يشاركون في  األردن.  يشار إلى أن هذه القاعدة تضم نحو ثالثمائمة من جنود سالح الجيش األلماني

اإلرهابي. ويعتزم مولر ظهر اليوم الطلعات االستكشافية في إطار المهمة الدولية لمحاربة تنظيم داعش 

مليون الجىء سوري وحوالي  1.2زيارة أحد مخيمات الالجئين. جدير بالذكر أن األردن تستضيف نحو 

ثالثمائة ألف الجىء عراقي. يشار إلى أن مولر يزور األردن لمدة أربعة أيام بصفته رئيسا  لمجلس 

اسية في عمان دور األردن كركيزة استقرار في المنطقة، الواليات. وكان مولر قد ثمن أثناء مباحثاته السي

 مشددا  على أنه من مصلحة ألمانيا االستمرار في دعم األردن

 
 

 محكمة تقضي بقانونية إعادة الجئين إلى إيطاليا

 

عودة الالجئين إلى إيطاليا في حال  بقانونيةقرارا  يقضي نشرت المحكمة اإلدارية العليا في لونيبورغ 

كانت أول دولة أوروبية تطأها أقدامهم في االتحاد األوروبي من أجل تقديم طلب اللجوء. جدير بالذكر أن 

مدعين ومحاكم أخرى قد أثبتت وجود نواقص في التعامل مع الالجئين في إيطاليا.  غير أن المحكمة 

اليا حاليا  بصدد االرتقاء بظروف مبيت الالجئين. كما أن قضت بشيء مغاير. وأضافت المحكمة أن إيط

 يعد مبررا  للبقاء في ألمانيا، إ  أنه ليس من ح  انخفاض مستوى المخصصات االجتماعية في إيطاليا ال

 الالجئين التمتع بوضعية أفضل من أهل البالد
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 تزايد عدد الالجئين الذين ينخرطون في دورات تدريبية

 

لغ االرتفاع، حيث ب في  آخذ  وفنية  تدريبية  العمل بأن أعداد الالجئين الذين أنهوا دورات أفادت وكالة 

على مؤهل تدريبي من الالجئين حوالي ثمانية وعشرين ألف متدرب،  2017عدد من حصلوا خالل العام 

أي بواقع زيادة تصل إلى نحو خمسة عشرة ألفا  عن العام الذي سب  وحوالي واحد وعشريت ألفا  عن العام 

قد أدركوا معنى التأهيل المهني، كما أن  وتفيد الوكالة بأن هذا التطور يشير إلى أن الالجئين. 2015

 الشركات تستفيد بشكل كبير من مثل هذه الطاقات الشابة

 
 

 إطالق مشروع للمعلمين الالجئين في بوخوم

 

تم في جامعة بوخوم إطالق مشروع خاص بالكوادر التعليمية يعنى بالالجئين الذي كانوا يعملون كمعلمين 

م ديشار إلى أن نحو خمسمائة معلم الجىء قد تقمزاولة هذه المهنة.  ويعتزمون االستمرار في في أوطانهم

للمشاركة في هذا المشروع. جدير بالذكر أن خمسة وعشرين معلما  تمكنوا من الحصول على مؤهل 

بموجب إجراءات اختيارية، غير أن العقبة الكبرى تمثلت في صعوبة تعلم اللغة األلمانية. لذا فإن هؤالء 

سيلتحقون بدورات لتعلم اللغة األلمانية وندوات تربوية في جامعة بوخوم من أجل جمع خبرات المعلمين 

ة بهم في تدريس مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة االنجليزية تدريسية. ومن ثم ستتم االستعان

 واللغة الفرنسية في حال غياب المدرسين االعتياديين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


