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02.11.2018 

   

  ترامب يهدد المهاجرين بالقوة

 

هدد الرئيس األمريكي ترامب بشكل غير مباشر المهاجرين بإطالق النار عليهم عند الحدود 

إذا تقبل بذلك، واألمريكية. وقال إنهم قذقوا الشرطة المكسيكية بالحجارة، وإن أمريكيا لن 

قذقوا الجنود األمركيين بالحجارة، فسيردون عليهم بالرصاص. وقال إنه قال للجنود 

  هو إعتداء عليكم بالبندقية األمريكيين إن اإلعتداء عليكم بالحجارة، 

 
 أسلبورن يطالب ميركل بالتحرك

 

د طالب أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، المستشارة األلمانية ميركل، بتأيي

اإلصالحات المزمع إدخالها على هيكلية اإلتحاد األوروبي. وقال إن المقترحات التي تقدم 

والمفوضية األوروبية مطروحة على الطاولة. وقد حان  بها الرئيس الفرنسي ماكرون، 

الوقت للتفاعل معها. وإذا لم يحدث شيء حتى نهاية العام الجاري، فسيكون هذا خطأ 

والمفوضية األوربية قد اقترحا وضع ميزانية خاصة بمنطقة اليورو. ألماني. وكان ماكرون 

 ولم تتفاعل ميركل مع ذلك حتى اآلن

 
 

 الحكومة األلمانية تدافع عن إتفاقية الهجرة لألمم المتحدة

  

حذرت الحكومة األلمانية ممن يحذرون من اتفاقية الهجرة لألمم المتحدة. وأعلن المتحدث 

لمانية أن هناك من ينشر معلومات خاطئة لتحريض الرأي باسم وزارة الخارجية األ

ضد هذه اإلتفاقية. وفي المستقبل ستواجه السلطات األلمانية مثل هذه المعلومات  العام 

الخاطئة التي ينشرها جزب البديل من أجل ألمانيا. وكانت األمم المتحدة قد اتفقت في يوليو 

ام. وستشكل اإلتفاقية هذه أساسا عالميا للتعامل الماضي على إتفاقية هجرة توفر األمن والنظ

مع الهجرة. ويعتبر اليمينيون المتطرفون والشعبويون المتطرفون هذه المعاهدة تدخال في 

  السيادة الوطنية
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 الحزب المسيحي الديمقراطي من اإلنزالق نحو اليمين الشيت يحذر 

 

ي الذي ينتمي للحزب المسيح حذر الشيت، رئيس الوزراء في والية نوردراين فيستفاليا،

الديمقراطي، من إنزالق الحزب نحو التطرف اليميني. وقال إنه مقتنع بأن مثل هذه التحول 

خطأ كبير، وإنه سيجعل الحزب يحافظ على النهج الوسطي. وقال إن الداعي إلى هذه 

. بالتصريحات هو الجدل الراهن الدائر بين صفوف الحزب حول الوجهة المستقبلية للحز

وبعد أن إنسحبت ميركل من رئاسة الحزب، سيترشح خلفاء محتملون لرئاسة الحزب، 

ومنهم شبان، وزير الصحة، وميرتس، رئيس الكتلة البرلمانية األسبق وكالهما ينتقدان النهج 

  الذي تتبعه ميركل. والشيت لن يترشح للفوز برئاسة الحزب

 
 لى كوبااألمم المتحدة تطالب بإنهاء الحصار المفروض ع

 

أدانت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية ساحقة الحصار اإلقتصادي الذي تفرضه 

الواليات المتحدة على كوبا. وطالبت مئة وتسع وثمانون دولة الرئيس األمريكي ترامب 

بإنهاء الحصار اإلقتصادي المفروض على كوبا. وكانت إسرائيل والواليات المتحدة 

قط اللتين صوتتا ضد هذا القرار. ولم تمتنع أية دولة عن التصويت. الدولتين اإلثنتين ف

وقالت هيلي، المندوبة األمريكية، إن األمم المتحدة خذلت سكان كوبا. وصوتت الواليات 

المتحدة للمرة السادسة والعشرين ضد هذا القرار. وامتنعت عام ألفين وستة عشر إبان حكم 

  أوباما فجأة عن االتصويت

 
 البرازيلي يريد نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدسالرئيس 

  

كتب الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف في موقعه على تويتر إنه ينوي، مثلما أعلن أثناء 

الحملة اإلنتخابية، نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، ال سيما أن إسرائيل دولة 

أعرب نتنياهو عن إرتياحه لهذا اإلعالن البرازيلي. وبذلك ذات سيادة، ويجب إحترام ذلك. و

تتبع البرازيل خطوة أمريكا عندما إعترف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل مثيرا بذلك 

 خالفات عالمية. وكذلك الفلسطينيون يعتبرون القدس عاصمة لهم

 

 

 

 

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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