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 في التحقيقات بشأن سقوط الطائرة األوكرانية إيران تشرك خبراء أجانب

األوكرانية تعتزم إيران إشراك خبراء أمريكيين في التحقيقات بشأن حادثة تحطم الطائرة 

بالقرب من طهران مؤخراً، حيث أفادت هيئة المالحة الجوية األمريكية بتلقيها دعوة بهذا 

الصدد. عالوة على ذلك يعتزم خبراء من كندا وفرنسا المشاركة في هذه التحقيقات في 

بصواريخ إيرانية  غضون ذلك تنطلق عدد من الدول الغربية من قصف الطائرة األوكرانية

يشار إلى أن حادثة تحطم الطائرة أسفرت عن الخطأ، األمر الذي تنفيه طهران. عن طريق 

 مصرع جميع أفراد ركابها البالغ عددهم مئة وستة وسبيعن

 

 

 لبحث األزمات الملحة لقاء بين وزراء خارجية االتحاد األوروبي

سل مناقشة يتناول وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في لقائهم الذي يعقد اليوم في بروك

قضايا األوضاع الراهنة في الشرق األوسط والحرب األهلية في ليبيا. وكانت المخاوف قد 

ازدادت األسبوع الماضي من مغبة نشوء حرب في الشرق األوسط بعد مقتل الجنرال 

سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني على يد قوات تابعة للجيش األمريكي 

ما أن المعارك ال تزال دائرة في محيط العاصمة طرابلس بين الجيش الحكومي في العراق. ك

وقوات الجنرال االنفصالي حفتر، حيث تتلقى كل جهة الدعم من دول خارجية. يشار إلى أن 

 ألمانيا تسعى إلى القيام بدور الوساطة وتخطط لعقد مؤتمر في برلين مع األطراف الفاعلة

 

 

 

 

 



 مهمة إغاثة ثالثة ماليين سوري مجلس األمن يخفق في تمديد

أخفق مجلس األمن الدولي في تمرير قرار ينص على تمديد مهمة األمم المتحدة الخاصة 

بإغاثة ثالثة ماليين شخص يعاني من البؤس والتشرد في سوريا، إذ أن مدة المهمة تنتهي هذا 

ية عبر أربعة معابر المساء. وكانت هذه المهمة تكفل لمجلس األمن إمكانية إيصال مواد إغاث

حدودية. وقال متحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة غوتيريس بأن نهاية هذه المهمة 

ستضع مجلس األمن والدول المعنية باإلغاثة اإلنسانية في موقف حرج يتعذر معه الوصول 

سية وبحسب لتصريحات دبلوماإلى ماليين البشر ممن يتكبدون الخسائر والمعاناة في سوريا. 

 فإن روسيا الحليفة لنظام األسد ترفض تمديد هذه المهمة وفقاً لنفس الشروط المعمول بها

 

 

 مهاجراً آخر في عرض البحر المتوسط 59تنقذ  3سي ووتش 

مهاجراً آخر في عرض البحر المتوسط. وكان ستون  59من إنقاذ 3تمكنت سيفنة سي ووتش 

عة وعشرين ميالً قبالة السواحل الليبية، ثم تم الخميس على بعد أرب أمس مهاجراً قد انتشلوا

صباح الجمعة. جدير بالذكر أن هذه السفينة  42أخرين مساء الخميس و 17التمكن من إنقاذ 

استأنفت عملها االنقاذي منذ ديسمبر الماضي. يشار إلى أن السفينة قد احتجزت يونيو 

ة كاروال راكيته على الرسو في الماضي من قبل السلطات اإليطالية بعد أن تجرأت القبطان

 ميناء المبيدوزا دون تصريح مسبق. وكانت محكمة إيطالية قد ألغت قرار االحتجاز قبيل 

 احتفاالت عيد الميالد.

 

 

 فساد في هيئة االغاثة الدولية التابعة لألمم المتحدة

م المتحدة قد ذكرت مجلة شتيرن بأن موظفين تابعين لهئية اغاثة الالجئين الدولية التابعة لألم

تقاضوا أمواالً مقابل نقل الجئين أفارقة إلى مناطق في الغرب. وأفاد المصدر بأن هؤالء 

الموظفين أصدروا مستندات مزورة تمكن األفارقة من الحصول على مزايا على حساب 

غيرهم. وفي هذا اإلطار تتيح بلدان غربية منها ألمانيا لمن يستحق الحماية فرصا لمستقبل 

في الدول الغربية ومنها ألمانيا إلى  ي بلدهم. وتصل أعداد هؤالء المسحتقين للحمايةآمن ف

 ً  نحو ستين ألفا

 

 



 ثلث األلمان يرون بضرورة التوصل إلى حل سريع بمشاكل اللجوء واالندماج

األلمانية للتلفزة بأن ثلث المواطنين األلمان يرون   ARDأفاد استطالع للرأي أجرته محطة 

لحل المشاكل المتعلقة بسياسة اللجوء واالندماج. وجاء في المرتبة الثانية حل  ضرورة ملحة

مشاكل تتعلق بحماية البيئة والتغيرات المناخية ومن ثم المواضيع التي تمس السياسة 

االجتماعية، حيث أعرب من أجري معهم االستطالع عن قلقهم إزاء مسألتي التعليم وتنامي 

االجتماعية. ويفيد من أجري معهم االستطالع بأن األحزاب عدم اإلنصاف بين الطبقات 

الحكومية تعاني من عجز في الثقة فيما يخص حل مشاكل البيئة والهجرة والتطور الرقمي. 

وفي المقابل ثمة ثقة كبرى فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية واألسرة واالقتصاد واألمن 

 الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


