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 مجلس النواب االتحادي يشكل لجنة تقصي حقائق بشأن االعتداء على سوق عيد الميالد ببرلين

يعتزم مجلس النواب االتحادي اليوم االستعانة بلجنة تقصي حقائق خاصة بحادثة الهجوم على سوق عيد الميالد بساحة 

اللجنة مساء اليوم جلسة مغلقة. وستعكف اللجنة على مناقشة تقصير كنيسة الذكرى في برلين قبل عام، حيث ستعقد 

وأخطاء الدوائر الحكومية في التعامل مع أنيس عمري منفذ الهجوم. كما ستسلط اللجنة الضوء على آليات أداء األجهزة 

لجنة تقصي حقائق بهذا  االستخباراتية. جدير بالذكر أن برلمان كل من والية نورد راين فيستفاليا وبرلين سبق أن شكال

نها في التعامل يالشأن. وتوصلت هاتان اللجنتان إلى أن الدوئر الحكومية وأجهزة االستخبارات قد أخفقت في التنسيق فيما ب

 مع منفذ الهجوم

 

 

 الحكم بالسجن مدى الحياة على منفذ عملية الطعن في هامبورغ

بالسجن لمدى الحياة على منفذ عملية الطعن بالسكين في حي  المحكمة المحلية العليا في والية هامبورغ حكما   تأصدر

ل والشروع في القتل واالعتداء الجسدي الخطير في ست حاالت. تهامبورغ بارمبيك أحمد أ. الفلسطيني الجنسية، بتهمة الق

عشر عاما  كما ثبت لدى هيئة قضاة المحكمة مدى فظاعة الجريمة، وبذلك يكون اإلفراج عن المتهم بعد مضي خمسة 

ممكنا  من الناحية القانونية، إال أنه مستبعد عمليا . وكان منفذ الجريمة الذي تم رفض طلب لجوئه قد اعترف أثناء المحاكمة 

  ومن ثم الشروع في جرح ستة آخرين ألسباب دينية ، 2017يوليو  28بتاريخ  (إي دي كا)بقيامه بطعن زبون في محل 

 

 

 وعهما في اإلرهابمحاكمة سوريين لالشتباه بضل

أمام المحكمة في برلين، حيث يتهمان بانضمامهما إلى تنظيم إرهابي يمثل اليوم سوريان مشتبهان بضلوعها في االرهاب 

تحت  2012في الخارج. كما يتهمان بالمشاركة في الحرب في سوريا. ويفترض أن يكون أكبرهما سنا  قد انضم في عام 

لينتقل  2014فروع تنظيم القاعدة، حيث تمت ترقيته ليصبح قائد قوات، ثم انشق في عام لواء تنظيم "جبهة النصرة" أحد 

بسبب خالفات في وجهات النظر ليأتي متخفيا  كالجىء إلى ألمانيا.  2015، غير أنه انشق مجددا  في عام داعشإلى تنظيم 

 القبض على المتهمين في ماغديبورغ وبرلين أما المتهم األصغر فكان أحد مقاتلي جبهة النصرة". يشار إلى أنه قد ألقي
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 تعليق معامالت جمع الشمل الخاصة بالحاصلين على حق إقامة ثانوية ينتهك حقوق اإلنسان

أفاد تقرير تقييمي أعدته هيئة إغاثة األطفال األلمانية بأن تمديد تعليق إجراءات جمع الشمل الخاصة بالحاصلين على حق 

عن  2018فبراير  1حقوق اإلنسان، وعليه فإن القرار الصادر بتاريخ  عديدة من الدستور ومن جوانبإقامة ثانوية ينتهك 

من معاهدة  10و 3من معاهدة حقوق اإلنسان والمادة  8، والمادة من الدستور  6مجلس النواب االتحادي ينتهك المادة 

 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 

 

 إيطاليا الهشة اقتصاديا االتحاد األوروبي يخشى من حدوث شلل في

أفاد استطالع للرأي بأن تحالفا  يمينيا  يلتف حول رئيس الوزراء األسبق سيلفيو بارلسكوني يمتلك حظا  جيدا  إلحراز نسبة 

في المئة من األصوات في االنتخابات التي ستجرى األحد المقبل بل وتشكيل حكومة أغلبية. وينتمي إلى  40قد تصل إلى 

"حركة الخمس نجوم" الذي أسسه ممثل . أما لحزب اليميني المتطرف "فراتيليد ايتاليا"احزب ليغا العنصري و هذا التحالف

الحزب المنفرد األقوى. يشار إلى أن مرشحه األبرز هو لويغي مايو قد عمد في اآلونة الكوميديا بيبه غريلو، فقد يكون 

فضا  فيما يخص سياسة اللجوء. كما كانت الحركة ترفض في السابق وبدا أقل ر لليورو األخيرة إلى إضعاف النهج المعادي

 ل ائتالف سياسي، إال أنها أصبحت حاليا  ال تستبعد التعاون مع أحزاب أخرييتشك

 

 

 RBBندوة نقاش عن مدينة كوتبوس عبر 

في الساعة السابعة مساء  تحت شعار "كوتبوس  من مدينة كوتبوس فعالية ميدانية كبرىاليوم  RBBتقيم محطة إذاعة 

لمناقشة األوضاع المتوترة في المدينة، حيث تستضيف اإلذاعة ممثلين عن جميع األطراف المعنية، من بينهم  المتميزة

ممثلون عن المدينة والوالية ومنظمي مظاهرة " مستقبل الوطن"  وحزب "بديل من أجل ألمانيا". يشار إلى أن مدينة 

مضادة، نظرا  لنشوب اشتباكات بين ألمان والجئين. وستبث  ومظاهرات   وس شهدت في األسابيع الماضية مظاهرات  كوتب

 للتلفزة وقائع الفعالية كاملة اعتبارا  من الساعة التاسعة مساء   RBBمحطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 

 


