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 22/11/2017أخبار يوم 

 بشأن تشكيل الحكومة  تالحزب االشتراكي الديمقراطي يجري مشاورا

ثمة جدال داخل أروقة الحزب االشتراكي الديمقراطي بعد فشل األحزاب المعنية في تشكيل 

االئتالف الحكومي. فقد طالب رئيس الرابطة االتحادية للشبيبة االشتراكيين المعين كونرت 

الحزب بضرورة اإلصرار على رفض المشاركة في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن األزمة 

زب االشتراكي الديمقراطي تتعلق بالمصداقية. لذا فعلي الحزب التمسك التي يمر بها الح

 بموقفه لكي يستعيد مصداقيته وثقته لدى المواطنين. 

 

 وزير الداخلية: خطر اإلرهاب في ألمانيا ال يزال كبيرا  

وصف وزير الداخلية توماس دي ميزيير األوضاع األمنية في ألمانيا بأنها ال تزال خطيرة 

وقع حدوث هجمات إرهابية، مضيفاً أن السلطات األلمانية تعي أن هناك إرهابيين من حيث ت

يختبئون بين الالجئين. وقال بأن السلطات األمنية تبذل قصارى جهدها من أجل التغلب على 

هذه األوضاع والحيلولة دون وقوع اعتداءات، األمر الذي نجحت فيه السلطات مراراً في 

تبعاد هذا األمر مطلقاً. يشار إلى أن السلطات األمنية ألقت أمس لكن ال يمكن اسالماضي. 

الثالثاء القبض على ستة سوريين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من خالل مداهمات جرت 

 في أربع واليات ألمانية. 
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 استكمال محاكمة شتويدنر في تركيا

تستكمل اليوم في تركيا محاكمة الناشط في حقوق اإلنسان البرليني بيتر شتويتنر، رغم 

إال أن المحاكمة بحقه وبحق إطالق سراحه قبل حوالي أربعة أسابيع وعودته إلى برلين. 

عشرة آخرين من الناشطين في مجال حقوق اإلنسان ال تزال مستمرة. وتتهم السلطات 

االنتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وتقديم الدعم لإلرهاب، حيث قد التركية هؤالء الناشطين ب

تصل العقوبة إلى السجن لمدد تبلغ خمسة عشر عاماً. يشار إلى أن شتويدنر قد شارك في 

 ندوة في تركيا حول حقوق اإلنسان.

 

 الحريري يعود إلى بيروت

بعد ثالثة أسابيع من استقالته سعد الحريري إلى بيروت المستقيل عاد رئيس الوزراء اللبناني 

المفاجئة التي أثارت أزمة سياسية في المنطقة، األمر أثار المخاوف من احتمال اندالع 

صراع بالوكالة في لبنان بين السعودية وإيران. يشار إلى أن السعودية تعتبر الحليف السني 

 األقوى للحريري، في حين تساند إيران ميلشيا حزب هللا. 

 

 عى إلى تأمين ممر آمن للسوريينبلجيكا تس

سورياً  150، حيث سيتم استقبال 2018تسعى بلجيكا إلى إنشاء ممر آمن للسوريين في العام 

ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية. وذكر المصدر أن وكيل وزارة اللجوء والهجرة تيو 

عن هذه  نثليفرانكن يعتزم بعد ظهر اليوم التوقيع على بيان بهذا الصدد بمشاركة مم

جماعة سانت إيدييغو الكاثوليكة هي التي بادرت إلى تنفيذ هذا  الطوائف الدينية. يشار إلى أن

المشروع. ويتضمن المشروع تمكين السوريين من الحصول على تأشيرة سفر إنسانسة 

والسفر عبر تركيا أو لبنان، على غرار الممرات اآلمنة التي أنشأت في كل من إيطاليا 

 خاصة. وفرنسا، على أن يتم تمويل هذا المشروع من صناديق
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 كوبيكي: الديمقراطيون األحرار ال يتالعبون بقيم مناهضة للديمقرطية أو عنصرية

التهامات القائلة عن رفضه ل أعرب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر فولفغانغ كوبيكي

بان حزبه اتخذ مواقف يمينية شعبوية، وقال إنه ال يجوز بحال من األحوال أن يتالعب 

رار بأمور مناهضة  للديمقراطية أو عنصرية. تأتي هذه التصريحات رداً الديمقراطيون األح

على االتهامات التي وجهت للحزب الديمقراطي الحر بأنه ينتهج مسلكاً أكثر صرامة من 

 ة اللجوء. موقف الحزب المسيحي االجتماعي فيما يخص سياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


