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  المحققون: هجوم إلباسو إرهاب داخلي

 

خلي. هذا الهجوم الذي وقع على مركز تجاري في مدينة إلباسو األمريكية إنه إرهاب دايقول المحققون في 

ع دعوى ما قاله جون باش، النائب العام/ في األمس. ومن المحتمل أن تفضي التحقيقات الجارية إلى رف

ال عقوبة أنه سيطالب بإنز  بسبب جريمة الكراهية واستعمال األسلحة النارية. واعلن نائب عام المحافظة

قا، بعد أن اإلعدام بالجاني، األمريكي األبيض، البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة، والذي سلم نفسه الح

مدينة إن قتل عشرين شخصا، وأصاب سبعة وعشرين آخرين في مركز تجاري. وقال قائد الشرطة في ال

هجوم هو رد ديه، ويتضمن أن البيانا إلكترونيا نشره الجاني في موقع إلكتروني يعكس نزعة الكراهية ل

 على الغزو اإلسباني لوالية تكساس

 

  "برنامج "ريبورت" ميونخ: إتهامات ضد "فرونتكس

 

فة "غارديان" يفيد تقرير مشترك أعدته مجلة "ريبورت ميونخ" في القناة التلفزيونية األولى، وصحي

غض الطرف ماية الحدود األوروبية تالبريطانية، وشبكة األخبار "كورتكتيف"، أن منظمة "فرونتكس" لح

منظمة، على ما يبدو عن إنتهاكات حقوق اإلنسان. وتم التدقيق في مئات الوثائق السرية الخاصة بال

الكالب، واستخالص النتائج منها. وتم التحقق من حدوث إنتهاكات مثل سوء معاملة الالجئين، والمطاردة ب

حدود في بلغاريا والمجر واليونان، دون أن تحرك واإلعتداء برشاشات غازية من قبل موظفي ال

الالجئين أثناء  "فرونتكس" ساكنا. وأعلن أن موظفي "فرونتكس" نفسها يقومون بترحيل األطفال، وتخدير

  ترحيلهم
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  إردوغان يعلن حملة عسكرية في شمال سوريا

 

كية ستقوم ات المسلحة الترأعلن الرئيس التركي إردوغان في األمس في مدية بورصة غرب تركيا أن القو

ندخل إلى بحملة عسكرية في شمال سوريا. وتطرق إلى الحمالت العسكرية التركية السابقة قائال إننا س

اطق التي ىشرق الفرات، بعد أن أبلغنا روسيا وأمريكا بذلك. وقال إن صبر تركيا قد نفد. وقي هذه المن

م نقل المتحدة، يعيش أكراد. وفي األيام األخيرة ت تحميها قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الواليات

شاء منطقة تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى المنطقة. وفي نهاية يوليو تم اإلتفاق مع أمريكا على إن

 عازلة في شمال سوريا، دون تنفيذ هذا اإلتفاق. وأعلن إردوغان إن تركيا مصممة على تدمير ممر

  اإلرهاب شرق الفرات

 

اإلتحادية ال ترى مشاكل في القسم األعظم من دورات اإلندماج اإلدارة  

 

ناك قبوال ترى اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين بعد التحقيقات التي قامت بها في العام الماضي أن ه

وم بتنظيم ألكثر من كل ثاني دورة لإلندماج، وأن خمسين إلى ستين في المئة من المؤسسات المسؤولة تق

شودة. إلندماج دون عقبات، بينما تقوم مؤسسات أخرى بإجراءات ترمي إلى تحقيق األهداف المندورات ا

عين وحدة، وفي العام الماضي قامت اإلدارة بتفقد األوضاع التدريسية في أربعة آالف ومئة وثمانية وأرب

يس التدرأي ما يعادل حوالي تسعين في المئة من جميع المؤسسات. وتشمل اإلجراءات فحص قاعات 

  والكتب والمواد التعليمية في هذه المؤسسات

 

 دراسة: حزب البديل من أجل ألمانيا يحرض على الخوف من المهاجرين

 

 أظهرت دراسة أعدها باحثون إعالميون في هامبورغ واليبزغ أن حزب البديل من أجل ألمانيا يحرض

تين واثنين الباحثون في تحليلهم على مائبطريقة منهجية على الخوف من المهاجرين اإلجراميين. ويعتمد 

حتى  وأربعين منشورا إعالميا حول انتشار الجريمة لهذا الحزب على صعيد ألمانيا كلها من أول يناير

رائم ثالثين أكتوبر من العام الماضي. وفي خمس وتسعين في المئة من المناشير يدور األمر حول ج

ن خمسة تفيد إحصائيات الشرطة لعام ألفين وثمانية عشر أ إرتكبها المهاجرون، وليس األلمان. بينما

ة وثالثين وستين فاصلة خمسة في المئة من الجناة المزعومين يحملون جوازات سفر ألمانية، وفقط أربع

 فاصلة خمسة في المئة هم من األجانب

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) 


