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21.04.2017 

 

 منفذ عملية باريس ينتمي على ما يبدو إلى تنظيم داعش

لقي شرطي مصرعه وأصيب آخران في الهجوم الذي وقع على الشانزيليزيه في باريس. 

ومن ثم لقي منفذ العملية حتفه برصاص رجال األمن. تنظيم داعش اإلرهابي أعلن أن منفذ 

سعة تالعملية ينتمي إلى مقاتليه. وسائل اإلعالم الفرنسية أفادت بأن المنفذ البالغ من العمر 

قيم في ضواحي باريس. كذلك فإن السلطات الفرنسية تنطلق من وقوع هجوم عاماً ي وثالثين

ل تشير إلى خلفية إرهابية، ثم دعا إلى عقد لقاء عاجل ئإرهابي. من جانبه تحدث عن دال

مساء أمس لبحث مالبسات األمر. يشار إلى أن فرنسا قد أعلنت حالة الطوارىء في البالد 

صف. كما عمدت السلطات الفرنسية إلى مزيد من تشديد الهجمات منذ عام ونبعد سلسلة من 

 اإلجراءت األمنية مع قرب موعد االنتخابات الرئاسية األحد المقبل

 

 الهجوم على فريق دورتموندب له صلة تقال رجلاع

اعتقل شخص إثر حادث االعتداء الذي تعرض له منتخب فريق بروسيا دورتموند لكرة 

كدتها النيابة االتحادية العامة ومكتب الجنايات االتحادي. ويتوقع القدم، استناداً إلى معلومات أ

أن يتم نشر معلومات مفصلة حول التحقيقات من خالل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر 

اليوم. يشار إلى أن االعتداء وقع بالقرب من مدينة توبنغن في بادن فورتمبيرغ. يشار إلى أن 

عاماً وأنه تصرف من واقع الجشع،  ثمانية وعشرينالعمر اعتقاله يبلغ من الرجل الذي تم 

والتكسب بماليين اليوروهات  حيث أراد التسبب في إسقاط قيمة أسهم فريق بروسيا دورتموند

 من خالل رهانات البورصة على السعر المتدني
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بوسباخ يطالب بتوخي اعتراضات سلمية على المؤتمر االتحادي لحزب "بديل من أجل 

 ألمانيا

طالب فولغانغ بوسباخ الخبير في شؤون السياسة الداخلية من الحزب المسيحي الديمقراطي 

القائيمن على المظاهرة المضادة للمؤتمر االتحادي العام لحزب "بديل من أجل ألمانيا" في 

كولونيا  بالحرص على السلمية وضبط النفس. وأضاف بأنه من شأن الفوضى والعنف نفع 

ألمانيا" وليس اإلضرار به. وشدد على األهمية العظمى التي توليها حزب "بديل من أجل 

حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم ألمانيا كدولة ديمقراطية ل

تبرير العنف والسماح به، لذا فإنه من الضروري التعامل بسرعة وحزم في حال حدوث أي 

     وأعمال الشغب شكل من أشكال الممارسات العنيفة

يشار إلى أن الشرطة االتحادية عمدت إلى تشديد إجراءات التفتيش على الحدود، وأن 

السلطات األلمانية نسقت هذه اإلجراءات مع الدول المجاورة على خلفية الخشية من احتمال 

قدوم متظاهرين ينزعون إلى العنف من هولندا أو بلجيكا. وتقدر الشرطة عدد المتظاهرين 

يوم السبت بنحو خمسين ألفاً، ولذلك فسيتم حشد حوالي أربعة آالف من رجال الشرطة من 

كافة مناطق والية نورد راين فيستفاليا ومن مناطق أخرى لتأمين المظاهرات. وتخشى 

 السلطات قدوم آالف من متطرفي اليسار، يصنف مئات منهم بالميل إلى العنف

 

تة ينتقد استغالل اليمين المتطرف لرموز الدين المشرف األعلى للكنيسة البروتستاني

 المسيحي

لمشرف األعلى للكنيسة البروتستانيتة رالف دومنينغ سوء استغالل الرموز المسيحية ا انتقد

من قبل الشعبويين اليمينيين، وذلك قبيل المظاهرة التي سيقوم بها حزب "بديل من أجل 

تادوا على توظيف رموز الدين المسيحي ألمانيا" في كولونيا. وأضاف أن الشعبويين اع

والحديث عن بالد الغرب المسيحي، في محاولة منهم إلقصاء الالجئين والتحريض ضد 

اإلسالم. وقال إن هذا األمر يثير غضبنا وحفيظتنا ألن كثيراً من أبناء الطائفة ناشطون في 

لكنائس سيشاركون في المجال االجتماعي ومساعدة الالجئين. وجدير بالذكر أن ممثلين عن ا

 المظاهرة المضادة لمناهضة حزب "بديل من أجل ألمانيا
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 اليونان ترحل مجدداً الجئين إلى تركيا

حيث تم نقلهم على متن قارب تحت إشراف  الجئاً إلى تركيا ستينقامت اليونان بترحيل 

ميناء ديكيلي من جزيرة ليسبوس اليونانية إلى  وكالة حماية الحدود األوروبية "فرونتيكس

التركي، بحسب إفادة الشرطة اليونانية. وذكر المصدر أن معظم المهاجرين ينحدرون من 

باكستان. وكانت طلبات لجوء هؤالء المهاجرين قد ُرفضت خالل األيام الماضية، في حين 

سحب البعض طلباتهم. وأفاد المصدر أن إجراءات الترحيل جاءت في إطار إتفاقية تتعلق 

 ن بين االتحاد األوروبي وتركيابالالجئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


