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 الواليات المتحدة األمريكية: المحكمة العليا تقر حظر السفر

 

المتحدة الذي فرضه الرئيس األمريكي ترامب  أقرت المحكمة األمريكية العليا حظر السفر إلى الواليات 

على إيران وتشاد وليبيا والصومال دول معظمها إسالمية . ويسري هذا الحظر على مواطني ست 

وسوريا واليمن. كما يتم تطبيق قيود على مواطني كوريا الشمالية وفنزويال. واعلنت المحكمة أن هذا 

القرار يسري لمدة مؤقتة إلى أن يتم اإلنتهاء من إجراءات اإلستئناف. وعللت إدارة ترامب حظر السفر 

 ن فيعتبرونه تمييزا عنصريا بحق المسلمينبالحماية من أخطار اإلرهاب. أما المعارضو

 

 
 

 غابرييل: من الضروري إتباع سياسة جديدة تجاه الواليات المتحدة

 

دعا غابرييل، وزير الخارجية األلماني، دول اإلتحاد األوروبي إلى أن تتبع نهجا سياسيا جديدا تجاه 

جية األلماني: إن الواليات الواليات المتحدة. واستندت صحيفة "زود دويتشه" إلى قول وزير الخار

المتحدة برئاسة ترامب تقوم بدورها كقوة ريادية في العالم بشكل ضعيف. ولذلك يتعين على ألمانيا أن 

 غابرييل العقوبات اإلقتصادية التي تراعي مصالحها بثقة أكبر في المستقبل. وكمثال على ذلك يذكر

قب سلبية على توفير الطاقة في ألمانيا ألنها تمس فرضتها أمريكيا على روسيا، والتي قد يكون لها عوا

 أنابيب الطاقة الروسية. وحذر غابرييل من إلغاء اإلتفاق النووي مع إيران

 

 
 

 وصول عشرات الالجئين إلى قبرص

 

تم صباح هذا اليوم إكتشاف ثمانية وثالثين الجئا أمام جزيرة قبرص. وقام خفر السوال بنقلهم إلى ميناء 

صغير. هذا ما نقلته اإلذاعة الرسمية إستنادا إلى بيانات األوساط األمنية. وتعتقد الشرطة كاتو بيرغوس ال

أن الالجئين الذين يدعون أنهم سوريون، إنطلقوا من تركيا إلى قبرص التي تيعد حوالي سبعين كيلومترا. 

 وكان بين الالجئين أربعة من القاصرين
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 ينتقد الحزب اإلشتراكي الديمقراطي سياسة الالجئين: الحزب المسيحي اإلجتماعي

 

قبل إجراء محادثات حول تشكيل ائتالف كبير في ألمانيا، يبدو أن هناك خالفات بين الحزب اإلشتراكي 

الديمقراطي والحزب المسيحي اإلجتماعي الذي قال رئيسه، زيهوفر، في حديث صحفي إن حزيه متمسك 

وضع حماية مقيد. وكذاك سودر، رئيس الوزراء المعين بوقف لم شمل عائالت الالجئين الذين يتمتعون ب

في والية بافاريا، صرح بأن الحزب يريد التمسك بنهج واضح. أما الحزب اإلشتراكي الديمقراطي 

فيطالب بالسماح لالجئين الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، بجلب أفراد عائالتهم. وسيقرر بعد غد 

شروط إجراء محادثات مع الحزبين المسيحيين حول تشكيل مؤتمر الحزب اإلشتراكي الديمقراطي 

 إئتالف حكومي

 

 
 

وزير اإلندماج في والية نوردراين فيستفاليا يرى أن شروط الترحيل إلى سوريا غير متوفرة، وأن 

  الوقت لم يحن بعد التخاذ قرار بهذا الشأن

 

 ي للحزب الديمفراطي الحر، أنيرى ستامب، وزير اإلندماج في والية نوردراين فيستفاليا، الذي ينمت

الوقت لم يحن بعد التخاذ قرار بشأن الترحيل إلى سوريا. وقال في حديث صحفي: " إننا متفقون على أنه 

إذا كانت هناك مناطق آمنة في سوريا تحت سيادة الدولة السورية، فيمكن الترحيل إليها. بيد أن هذا غير 

عطاء صورة أخرى. وهكذا ستصوت الوالية في مؤتمر متوفر في المستقبل المنظور. ومن الخطأ إ

وزراء الداخلية يوم الخميس والجمعة القادمين في اليبزغ. ودعا وزراء داخلية ينتمون للحزب المسيحي 

  الديمقراطي إلى دراسة إمكانية الترحيل إلى سوريا

 

 
 

 إستمرار البحث عن الشخص الذي يبتز مؤسسة البريد األلماني

 

عن الشخص الذي يبتز مؤسسة البريد األلماني. وتسلمت الشرطة  األلمانية  عشرات   يستمر البحث

البالغات  التي  تحقق  فيها  اآلن. وأعلنت الشرطة في والية براندنبورغ عدم وجود بالغ هام بينها. 

 نوتمت زيادة عدد الخبراء في لجنة التحقيق الخاصة إلى خمسين خبيرا. وسلم في األمس عدد كبير م

المواطنين طرودا مشبوهة دون أن تضطر الشرطة لمالحقتها بعد أن تبين مصدرها ومحتوياتها. ويطالب 

 المبتز مؤسسة البريد بدفع عدة ماليين من اليورهات، ويهدد بقنابل أخرى

 

 

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) 
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