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 في ذوي ضحايا االعتداء االرهابي على سوق عيد الميالدميركل تلت

 

تلتقي المستشارة أنغيال ميركل بعد ظهر اليوم في ديوان المستشارية أقرباء ضحايا الهجوم 

اإلرهابي الذي وقع على ساحة سوق عيد الميالد في برلين، وذلك بمناسبة مرور عام على 

من المزمع أن يقام يوم غد الثالثاء العديد من الفعاليات التذكارية في ساحة  الحادث. كما

برايتشايد بالتس التي وقع فيها االعتداء. ومن المقرر أن يشارك في الفعالية الرئيسية 

المستشارة ميركل ورئيس الدولة شتاينماير وعدد من الوزراء. وكان أهالي الضحايا قد 

 تقديمها العزاء خطياً فقط حتى اآلنوجهوا اللوم لميركل بسبب 

   
   

 توخي الدقة في تصنيف األشخاص الخطيرين ومحاربتهم

 

نشرت مجموعة من وسائل اإلعالم أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة ومكاتب الجنايات في 

عدد من الواليات األلمانية قد أسفرت عن وجود ما ال يقل عن ثمانين شخصاً إسالموياً على 

الخطورة. وأفاد المصدر أن مكتب الجنايات االتحادي قد استعان ببرامج سوفت  قدر كبير من

بغية تقصي ما ال يقل عن مئتي شخص تم رصدهم كخطرين، حيث تم تحليل  وير خاصة

سلسلة من الخصائص كالعالقات األسرية والموقف إزاء العنف واالندماج والعمل، ما أسفر 

خصاً يندرجون تحت فئة "الخطر الشديد" ، في حين عن نتيجة تفيد بوجود حوالي ثمانين ش

شار يخمن. ي يكان مما أقل  بأنهم   علماً  "، الخطورة   تم تصنيف النصف على أنهم "معتدلي

إلى أن السلطات األمنية في ألمانيا رصدت حالياً وجود قرابة سبعمائة وعشرين شخصاً ممن 

 يصنفون تحت فئة الخطر

   

   
   

 على مساعدته بوتين يشكر ترامب شخصيا  

 

 للرئيس األمريكي دونالد ترامب شخصياً  هشكرعن أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

. ووفقاً لمصادر في الكرملن فإن إرهابي على إسهام السلطات األمريكية في إحباط هجوم
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وأضاف المصدر الروسي أن جهاز االستخبارات األمريكية الرئيسين أجريا اتصاالً هاتفياً. 

CIA  قد زود الجانب الروسي بمعلومات أدت إلى إلقاء القبض على الفاعلين المحتملين

الذين ينتمون إلى تنظيم داعش اإلرهابي، حيث كان يخطط لشن هجوم على كاتدرائية في 

سانكت بيترسبورغ. وكان البيت األبيض قد أكد هذه األنباء مشيراً إلى أنه تم إنقاذ أرواح 

 المتحدة كثيرة بمساعدة الواليات

 

 

 
   

 فرص ضئيلة لألجانب ممن ال يمتلكون جوازات سفر ألمانية

 

أفادت دراسة نشرتها مؤسسة "بيرتلسمن" بأن نصف الشباب األجانب ممن ال يمتلكون 

جواز سفر ال يحصلون على مكان في التدريب المهني. وأضاف المصدر أن هذه المعلومات 

 و  2007 تستند إلى الوضع التعليمي في كافة الواليات األلمانية خالل الفترة ما بين 

ريغر رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيرتلسمن على ضرورة . من جانبه أكد يورغ د2016

اندماج الالجئين من أجل تحقيق فرص أفضل في التعليم، مضيفاً أن الواليات األلمانية أل 

 البرامج والدورات التعليمية لالجئينتألوا جهداً من أجل توفير 

  

   
   

 إلقاء القبض على مئات من طالبي اللجوء على الحدود

 

انية القبض على مئات من طالبي اللجوء على الحدود، من أجل إعادتهم تلقي السلطات األلم

إلى دول أخرى من االتحاد األوروبي، حيث قضت المحاكم االبتدائية خالل الفترة ما بين 

باعتقال ثالثمائة وأربعة وأربعين شخص من أجل تسليمهم إلى  2017فبراير إلى نهاية يوليو 

نات في إطار رد تقدمت به الحكومة االتحادية على استفسار الدول المختصة. وتأتي هذه البيا

قدم من قبل الكتلة البرلمانية لحزب اليسار. وتعمد ألمانيا إلى إعادة الالجئين إلى أول دولة 

أوروبية دخلوا إليها باعتبارها المختصة عنهم بموجب اتفاقية دبلين. وكانت الشرطة االتحادية 

حالة، رفض عشرون  وستين  وأربعة   ثالثمائة  بشأن  باتطل  قد قدمت خالل هذه الفترة

طلب منها. يشار إلى أن هذه اإلجراءات ليس لها عالقة بسجن الترحيل المخصص للحاالت 

 تمهيداً للترحيل إلى البلد المنشأ التي رفضت فيها طلبات اللجوء
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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) 

 


