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 ميركل تستقبل الرئيس الجديد لمنظمة الهجرة العالمية

 

 و في الجديد لمنظمة الهجرة العالمية فيتورينتستقبل المستشارة األلمانية ميركل اليوم الرئيس 

مكتب المستشارية في برلين. وكان البرتغالي فيتورينو أحد مفوضي اإلتحاد األوروبي. 

وتقلد منصبه الجديد إعتبارا من أول الشهر الجاري. وفي يونيو الماضي فاز أثناء تصويت 

ز ينتخب للمرة األولى منذ تاريخي على مرشح الرئيس األمريكي لهذا المنصب. وبهذا الفو

خمسين سنة رئيس غير أمريكي لهذه المنظمة العالمية. ويمكن له أن يلعب دورا حاسما في 

الجهود التي تبذلها الدول األوروبية للتوصل إلى موقف مشترك في سياسة الهجرة. ومن 

 للمهاجرين  شأن هذه المنظمة أن تبرز الفوائد التي تعود على الدول المستقبلة

 
 دي تلغراف": ولي العهد السعودي يتصرف كالمتهور"

 

كتبت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية حول اإلختفاء الغامض للصحفي السعودي جمال 

خاشوقجي يوم الخميس تقول: ما الذي دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يرسل 

في الواليات عصابة إجرامية إلى بلد عضو في حلف سمال األطلسي لقتل رجل يقيم 

لقد إنتقد خاشوقجي سياسة النظام في الرياض، ولكنه لم يخطط للقضاء عليه. كما   المتحدة؟

أن ولي العهد السعودي الذي حذرت المخابرات األلمانية قبل سنين من تصرفاته الهوجائية، 

يتصرف كالمتهور. فهوم يخوض حربا دموية في اليمن ، ويقطع العالقات الدبلوماسية مع 

ندا، ويختطف رئيس الوزراء اللبناني الحريري لفترة من الزمن، ويتخذ إجراءات وحشية ك

  ضد المعارضين والنشطاء داخل السعودية. ويكمن هدفه األعلى في ترسيخ سلطته الذانية

 
 المتطرفون اليمينيون قد يتخذون من كيمنيتس مثاال لمزيد من األعمال

 

طرفين اليمينيين قد يتخذوا من أحداث كيمنيتس األخيرة يرى ممثلو الحكومة األلمانية أن المت

مثاال لمزيد من األعمال في مدن أخرى. وقد يحاول متطرفون يمينيون ومناهضون 

للمهاجرين إستغالل بعض المخالفات التي يشارك فيها مهاجرون، لتنظيم المهرجانات 
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مدينة كيمنيتس والفعاليات المعادية لألجانب. . وفي أواخر أغسطس الماضي شهدت 

  .إضطرابات وتظاهرات بسبب مقتل رجل ألماني

 
 فحص الهواتف النقالة ال يؤدي دائما إلى التحقق من بيانات طالبي اللجوء

 

يفيد تقرير أن فحص الهواتف النقالة قلما يؤدي إلى التحقق من البيانات التي يقدمها طالبو 

فقط التحقق من إثنين في المئة من  اللجوء. ومن يناير إلى يوليو من العام الحالي أمكن

البيانات. وذكرت صحيفة "زود دويتشه" أنه تم تقييم ألفي حالة فقط من أصل سبعة آالف 

حالة. وتبين أن واحدا وأربعين من طالبي اللجوء تقدموا ببيانات زائفة، بينما ثبتت صحة 

  معلومات مؤكدةبيانات كل ثالث حالة. وفي حوالي ثلثي الحاالت لم يتم التوصل إلى 

 
 124مليون إنسان يعانون من الجوع في العالم

 

يفيد تقرير قدمته منظمة مقاومة الجوع األلمانية أن حوالي مائة وأربعة وعشرين مليون 

إنسان يعانون من الجوع. وهذا إرتفاع حاد مقابل ثمانين مليونا قبل سنتين. وما زال األطفال 

الجوع وسوء التغذية. ويعاني حوالي مائة وواحد هم الذين يعانون بالدرجة األولى من 

وخمسين مليون طفل من نقص في النمو ومن ضعف شديد. ورغم التقدم في مكافحة الجوع 

 منذ بداية القرن الحالي، مازالت 

 
 إتفاقية تدريب مع تونس

 

أعلن مولر، وزير التنمية األلماني، إنطالق إتفاقية تدريب مع الحكومة التونسية لتحسين 

لفرص لدى الشباب التونسي، وتقليل الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. ووقع أثناء زيارته ا

إلى تونس عددا من اإلتفاقات مع شركات ألمانية. ومن خالل ذلك سيتم توفير حوالي سبعة 

آالف وخمسمائة وظيفة عمل لدى شركات السيارات وحدها. وستتوفر فرص لدى التونسيين 

 يا. ويعاني كل ثالث شاب تونسي من البطالة العائدين من ألمان

 

 

 

 

 

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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