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 ترامب متمسك بالتحالف مع الرياض 

 

أعرب الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن تمسكه بالتحالف الوثيق مع المملكة العربية السعودية، حتى لو 

كان ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان على علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب بيان 

الرئاسة األمريكية. وقال ترامب إن الواليات المتحدة ستبقى حليفاً ال يتزعزع مع السعودية ليس صدر عن 

فقط ألسباب اقتصادية. وأضاف أنه يعتبر مسألة علم محمد بن سلمان بالجريمة أمراً ممكناً إال أنه غير مثبت. 

ن. كما رفض ترامب مطالب ووصف ترامب السعودية بأنها شريك رائع فيما يخص الصراع الدائر مع إيرا

أعضاء الكونغرس األمريكي سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بفرض عقوبات صارمة على السعودية 

 كحظر تصدير األسلحة.

 
 

 تقرير لوزارة الخارجية األلمانية. العائدون السوريون يتعرضون للتعذيب والقتل

 

األمنية وحقوق اإلنسان في سوريا بالمأساوية وصف تقرير صدر عن وزارة الخارجية األلمانية األوضاع 

والقاتمة. وأفاد التقرير أن النظام السوري ال يتورع عن تعذيب المواطنين وحتى األطفال منهم. وأضاف أنه 

تم توثيق حاالت ال تعد وال تحصى يقوم النظام السوري فيها بسجن وتعذيب أقارب ومنهم  نساء وأطفال، 

قاربهم، التي يعتبرها النظام مناوئة له. ويفيد التقرير أنه تم إحصاء ما ال يقل بجريرة أنشطة وممارسات أ

. وذكر التقرير أن أعمال االغتصاب 2011عن ثالثة عشر ألف حالة وفاة حدثت جراء التعذيب منذ عام 

 والتعذيب والعنف الممنهج بحق النساء تتم في بعض األحيان على يد أفراد من الجيش السوري وجماعات

موالية له على نقاط التفيتش والمعابر الحدودية والسجون. كما أن التجنيد القسري لألطفال آخذ في االزدياد 

 . يشار إلى أن منع الترحيل إلى سوريا ينتهي سريان مفعوله أواخر ديسمبر القادم.2014منذ عام 

 
 

 إسرائيل تمتنع عن التوقيع على ميثاق الهجرة المنبثق عن األمم المتحدة

 

 

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بالده ال تعتزم االنضمام إلى الميثاق العالمي للهجرة 

المنبثق عن األمم المتحدة وأنها ستستمر في غلق حدودها أمام المهاجرين غير الشرعيين. وبهذا القرار 

مريكي عن هذا الميثاق، من بينهم الرئيس األينضم نتنياهو إلى سلسلة من الساسة البارزين الذين نأوا بأنفسهم 

ترامب. وقال نتنياهو "لقد أوعزت إلى وزارة الخارجية لتصرح بأن إسرائيل لن تشارك في ميثاق الهجرة 

ولن توقع عليه". وأضاف "علينا أن نلتزم بمكافحة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حدود بالدنا، األمر 
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في عمله". ومن المزمع المصادقة على الميثاق في العاشر والحادي عشر  الذي دأبنا على عمله وسنستمر

من ديسمبر. يشار إلى أن عدد الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة يبلغ مئة وثالثة وتسعين دولة. تأتي 

تصريحات نتنياهو بعد وقت وجيز فقط مضى على تنفيذ الجيش اإلسرائيلي أكبر اعتداء عسكري على قطاع 

 ، مما أدى إلى مصرع ثمانية عشر فلسطينياً.2014منذ  غزة

 
 

 انتقادات لقانون الهجرة الجديد

 

وجهت األمينة العامة للحزب الديمقراطي الحر بير انتقادات شديدة لقانون الهجرة المتعلق بالكوادر الفنية 

ي أو تغيير جذري ف المتخصصة. وقالت إنها ال تفهم لماذا ال يتضمن القانون الجديد منظومة نقاط واضحة

نهج الحكومة. وقالت إن خطر ترحيل طالبي اللجوء من المؤهلين علمياً ال يزال قائماً، وفي الوقت نفسه 

تقوم الحكومة األلمانية بكسب كوادر فنية ومهنية من الخارج. موقف مماثل صدر عن رئيسة الكتلة النيابية 

ألمانيا فقد حذر من مزيد من الهجرة. يشار إلى أن لحزب الخضر غورينغ إيكارت. أما حزب بديل من أجل 

 االئتالف الكبير ينوي المصادقة على قانون الهجرة في ديسمبر المقبل.

 
 

 بون –تدريبات عسكرية لمكافحة اإلرهاب في مطار كولونيا 

 

 كولونيا ، حيث قامت قوات الشرطة بتدريب عسكري –جرت مناورة عسكرية الليلة الماضية في مطار بون 

على مكافحة اإلرهاب، بعد أن  تمت محاكاة هجوم إرهابي إسالموي في المطار، قام خالله منفذو الهجوم 

المدججون بالسالح بإطالق النار على المسافرين وإشعال مواد متفجرة. وشارك في التدريب العسكري نحو 

هذا السياق أعلن رئيس  ألف من رجال الشرطة التابعين للشرطة االتحادية وشرطة مدينة كولونيا. وفي

الشرطة االتحادية في سانكت أوغستين، فولغانغ فورم، إنه من األهمية بمكان أخذ الحيطة والحذر والتدابير 

 األمنية الالزمة، حتى لو لم تكن هناك أي مؤشرات محددة.

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


