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 إنطالق اإلنتخابات الرئاسية في مصر

يتوجه نحو ستين مليون مصري اليوم إلى صناديق اإلقتراع النتخاب رئيس جديد لمصر. ويعتبر 

الرئيس الحالي الجنرال السابق عبدالفتاح السيسي المرشح المفضل للفور في اإلنتخابات. والمنافس 

الليبرالي، بينما انسحب المرشحون حزب "الغد"  من  الوحيد له هو موسى مصطفى موسى 

اآلخرون. وتم انتخاب السيسي للمرة األولى قبل أربع سنوات بحوالي سبعة وتسعين في المائة من 

 األصوات. وتستمر اإلنتخابات المصرية حتى يوم األربعاء القادم

 

 
 

 إسرائيل: ماس يجتمع إلى نتنياهو وعباس

ائيل يجتمع ماس، اليوم في القدس إلى نتنياهو، رئيس لى إسر‘في اليوم الثاني من زيارته اإلولى 

الوزراء اإلسرائيلي ليبحث معه نزاع الشرق األوسط المتعثر. ومن المقرر أن يزورالرئيس 

الفلسطيني عباس في رام هللا. ووضع في األمس في "ياد فاشيم"، النصب التذكاري للهولوكوست، 

ف كتب ماس مطالبا بمقاومة الالسامية والعنصرية إكليال لذكرى ضحايا النازية. وفي سجل الضيو

  بحزم

 
 

 فشل مهمات الترحيل في كثير من الحاالت

يتوقف ترحيل مزيد من الذين رفضت طلبات لجوئهم من ألمانيا نظرا لعدم توفر وثائق شخصية أو 

ة عام عدم توفر وثائق بديلة معهم من أوطانهم. وهذا ما حدث مع حوالي خمسة وستين ألفأ في نهاي

ألفين وسبعة عشر، ومع ثمانية وثالثين ألفا في عام ألفين وستة عشر. هذا ما ذكرته وسائل إعالمية 

إستنادا إلى بيانات وزارة الداخلية األلمانية. وهذا يعني ارتفاعا بأكثر من سبعين في المائة. وهذا 

طات األلمانية ترحيل من يسري بالدرجة األولى على الجئين من باكستان والهند. وال تستطيع السل

 رفضت طلباتهم إلى بعد توفر وثائق سفر معهم
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 "الحزبان المسيحيان يتراجعان بشكل واضح بعد "جدل اإلسالم

يبدو أن الخالف الدائر حول مدى كون اإلسالم جزءا من ألمانيا قد ألحق الضرر بشكل واضح 

على واحد وثالثين في المائة، حسب بالحزبين المسيحيين بمقدار ثالثة في المائة، ليحصال فقط 

استطالع "فورسا"، بعد أن حصال على إثنين وثالثين فاصلة تسعة في المائة في اإلنتخابات السابقة. 

بيد أن هذا الخالف لم يؤثر على سمعة المستشارة ميركل. ويبقى الفرق كبيرا بينها وبين أندريا 

ي الديمقراطي، وأوالف شولتس، وزير الماليةناليس، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اإلشتراك  

 
 

 وزير الداخلية في والية نوردراين فيستفاليا يرفض خطة زيهوفر لمراقبة الحدود

ترفض حكومة والية نوردراين فيستفاليا، التابعة للحزب المسيحي الديمقراطي، خطة زيهوفر، 

ن اإلتحاد األوروبي. وقال هيربرت وزير الداخلية األلماني، لتوسيع مدة مراقبة الحدود داخل بلدا

رويل، وزير الداخلية في الوالية، في حديث صحفي، إنه من الخطأ اإلعتقاد بأن الخالص يكمن في 

إغالق الحدود الداخلية بين الدول األعضاء في اتفاقية "شينغن". ويدعو رويل إلى تطبيق المراقبة 

وصرح زيهوفر يوم الجمعة أمام البرلمان  في مناسبات معينة، وحاالت اإلشتباه ببعض األشخاص.

األلماني بأنه طالما لم يتوفر األمن لحدود اإلتحاد األوروبي الخارجية، فال بد من مراقبة الحدود 

  الداخلية بين ألمانيا وجيرانها. كما طالب بإقامة مزيد من نقاط التفتيش الدائمة

 

 
 

 بلدية بيرماسينس تعلن وقف استقبال الجئين

ارا من اليوم تعلن بلدية بيرماسينس أنها لن تستقبل إال طالبي اللجوء المعترف بهم، والذين إعتب

وجدوا عمال في المدينة. وهي المدينة الوحيدة في والية راينالند بفالس التي تتخذ مثل هذا القرار. 

درة على توفير ويعيش فيها اآلن حوالي ألف وثالثمائة الجىء معترف بهم. وترى البلدية أنها غير قا

  بهذا  مرسوما  الماضي  الثالثاء يوم  الوالية   في  مستلزمات اإلندماج. ووزعت وزارة اإلندماج

  هي المدينة  في  الخاصة   الظروف  الصدد. وصرحت كريستينه روليدر، من حزب الخضر، بأن

القرار. ويسري هذا الوقف حتى نهاية مارس من العام القادم. وستقدم   هذا  إتخاذ فرضت  التي 

 البلدية تقريرا للوزارة بهذا الموضوع

 

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) 


