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 ترامب يريد االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

يعتزم الرئيس األمريكي ترامب تحقيق منعطف كبير في السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط، 

حيث سيعترف اليوم بالقدس عاصمة إلسرائيل، وفقاً لما ورد عن مصادر حكومية. كما ينوي 

خالل كلمته التي سيلقيها إعالن نيته نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس.  الرئيس ترامب

يشار إلى أن ترامب تحدث بهذا الصدد مع الرئيس الفلسطيني عباس أمس. عباس وممثلو دول 

عربية حذروا من مغبة تبعات خطيرة لهذه الخطوة. من جانبها أعربت الحكومة األلمانية عن قلقها 

األمر، حيث صرح منسق العالقات مع الواليات المتحدة هاردت بأن األجواء في المنطقة  إزاء هذا

ستشهد مزيداً من التأزم في حال عمدت الواليات المتحدة إلى االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 

 رمشيراً إلى أنه من شأنه مثل هذه الخطوة تقوية القوى اإلسالمية المتطرفة في المنطقة وإضعاف دو

الواليات المتحدة كوسيط في المنطقة. وأكد هاردت على أنه ال سبيل إلى البت بشأن وضعية القدس 

 إال في إطار اتفاقية سالم بين إسرائيل والفلسطينيين 

 
 

 برو أزول تطالب بوقف ترحيل الالجئين إلى أفغانستان

ب ى أفغانستان وذلك بسبطالبت منظمة "برو أزول" لدعم الالجئين مجدداً بوقف ترحيل الالجئين إل

قرب ترحيل مجموعة جديدة منهم. وقال غونتر بوركهاردت المدير التنفيذي للمنظمة إن دوامة الال 

إنسانية يجب أن تتوقف. وكانت مجلة "شبيغل" قد نشرت أن يوم األربعاء سيشهد ترحيل نحو ثمانين 

ئياً على خطط الترحيل بشكل مسبق. أفغانياً. يشار إلى أن وزارة الداخلية االتحادية ال تؤكد مبد

البدء  2016وكانت ألمانيا قد أبرمت العام الماضي اتفاقية ترحيل مع أفغانستان، حيث تم في ديسمبر 

بأولى الترحيالت الجماعية. جدير بالذكر أن الترحيل إلى أفغانستان يعتبر مثار جدل بسبب 

األلمانية قد قلصت مسألة الترحيل إلى أفغانستان األوضاع األمنية السائدة في البالد. وكانت الحكومة 

على خلفية التفجير الذي حدث بالقرب من السفارة األلمانية في كابول نهاية مايو الماضي. أما حالياً 

فتعتزم الحكومة األلمانية ترحيل الجناة والخطيرين ومن أدلوا ببيانات مزيفة عن شخصياتهم من 

 ي ستعده وزارةسيتبع من إجراءات على ضوء التقرير القادم الذ األفغان. ومن المقرر البت فيما

 الخارجية األلمانية
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 انتقادات لضوابط الحكومة األلمانية فيما يخص جمع الشمل

وجه المعهد األلماني لحقوق اإلنسان انتقادات للترتيبات التي ستنتهجها الحكومة األلمانية والتي من 

الالجئين القصر. وأفاد المعهد من خالل تقريره السنوي الثاني شأنها تعسير مسألة جمع شمل أقارب 

بأن وزارة الخارجية قدمت سلسلة من الضوابط لجميع الممثليات األلمانية في الخارج تنص على 

إمكانية منح تأشيرة سفر لألخوة فقط في حال توفر مسكن كاٍف وإمكانية لتغطية نفقات المعيشة، 

كين األبوين من الحصول على تأشيرة دون األخوة. األمر الذي سيدفع وهذا ما يؤدي عملياً إلى تم

األبوين إلى إما التنازل عن جمع الشمل مع أبنائهم أو ترك األطفال الصغار لدى األقارب، حتى 

 يتسنى لهم تقديم طلب جمع شمل بأنفسهم

 
 

 تزايد الدور التركي في ألمانيا

ية ترى بأن نفود تركيا على الجالية التركية في نشرت صحيفة " دي فيلت" بأن الحكومة األلمان

ألمانيا آخذ في التعاظم. وتحتفظ الصحيفة بالرد الذي ورد على استفسار تقدم بها حزب اليسار. 

وترى الوثيقة أن الحكومة التركية قد عززت من مساعيها للتأثير على الروابط العاملة في ألمانيا منذ 

لروابط تمت تسمية منظمة ديتيب اإلسالمية واتحاد الديمقراطيين االنقالب الفاشل. ومن بين هذه ا

األوروبيين األتراك. كما أن الحكومة التركية تستعين بكافة الوسائل والقنوات التقليدية ووسائط 

 اإلعالم

 
 

 جرحي ومصابون جراء حادث تصادم قطار في نورد راين فيستفاليا

ي منطقة ميربوش في والية نورد راين أصيب نحو سبعة واربعين شخصاً في حادث قطار ف

فيستفاليا، ثالثة منهم في حالة شديدة. وكان رجال اإلنقاذ قد هرعوا إلى مكان الحادث إلخراج 

الركاب من القطار حتى ساعة متأخرة من الليل. ووفقاً لبيانات هيئة السكة الحديدية فإن الحادث قد 

يث اصطدم قطار محلي تابع لشركة نقل خاصة وقع على المسافة الفاصلة بين كريفلد ونويس، ح

يحمل ما يزيد عن مئة وستين راكباً مع قطار بضائع كان واقفاً، غير أن الهيئة لم تعط تفاصيل عن 

 أسباب الحادث

 
 

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) 


