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 تقدم في التحقيقات الجارية بخصوص قتل نضال ر

حققت الشرطة األلمانية تقدما ملموسا في التحقيق في الطلقات النارية التي قتلت نضال ر 

يتمثل في العثور على السيارة التي استخدمها الجناة يوم األحد، وفروا بها بعد إطالق النار. 

محروقة. وتعتزم الحكومة في برلين  وهي من طراز "غولف فولكسفاغن" التي عثر عليها

زيادة الضغط على أفراد العائلة العربية الكبيرة اإلجرامية، من خالل القيام بمزيد من 

اإلجراءات التفتيشية واإلعتقاالت بين صفوف المشتبه فيهم. كما تتعاون الدوائر المختلفة في 

سنؤلم العائلة اإلجرامية الكبيرة  المدينة في هذا الصدد في المستقبل. وقال أحد المحققين إننا

  في المكان المناسب وهو مكان المال

 

  زيهوفر: إبرام إتفاقية مع إيطاليا أيضا

أعلن زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، أثناء مناقشة ميزانية وزارته، أنه تم إبرام إتفاقية مع 

ووصف اإلتفاقية بأنها نجاح  إيطاليا أيضا. وسيوقع مع وزير الداخلية اإليطالي عليها قريبا.

كبير. وسبق أن تم إبرام اتفقيات مشابهة مع إسبانيا واليونان. وبموجب هذه اإلتفاقية تستطيع 

السلطات األلمانية إرجاع الالجئين عند الحدود النمساوية إلى تلك البلدان التي قدموا فيها 

  طلبات للجوء

 

 

 

 

 



 حضور ماسن يقسم أحزاب اإلئتالف

أحزاب اإلئتالف الحاكم تجاه إستجواب ماسن، رئيس المخابرات الداخلية. تختلف مواقف 

وأعرب ليشكا، خبير الشؤون الدالخلية لدى الحزب اإلشتراكي الديمقراطي، عن خيبة أمله 

ألن ماسن أدلى بأقواله حيال أحداث مدينة كيمنيتس، وعاد وخففها، بيد أنه لم يقدم حقائق. 

باستقالة ماسن من منصبه ألنه ال يشكل خطرا على اإلئتالف  ومع ذلك ال يؤيد مطالب حزبه

الحاكم. أما كونرت، رئيس الشبيبة اإلشتراكية، فقال إن اإلئتالف الحاكم في خطر، إذا بقي 

ماسن في منصبه. وأعلن زيهوفر، وزير الداخلية، أمس إنه متمسك بماسن في منصبه. كما 

خلية لدى الحزب المسيحي اإلجتماعي، عن ثقتها أعربت ليندهولتس، الخبيرة في الشؤون الدا

  الكاملة بماسن

 

  من طالبي اللجوء ال يستطيعون إثبات هوياتهم الشخصية % 60

وسعت اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين طاقاتها البشرية والتقنية منذ اكتشاف قضية 

الربع األول من العام فرانكو آ، السوري المزور، في فبراير عام ألفين وسبعة عشر. وفي 

بيترمان،   وقالت مزورة.  شخصية   وثيقة وسبعين   وإحدى  ألف  اكتشاف الحالي تم 

المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إن هذا يعود إلى ثالث مراحل من اإلجراءات يتم خاللها 

 التحقق من الحاالت المشبوهة. ومما يزيد األمر صعوبة هو أن معظم طالبي اللجوء ليس

لديهم أورواق ثبوتية. وفي نهاية سبتمبر عام ألفين وستة عشر قدم حوالي أربعين في المئة 

  فقط من الالجئين أوراقا ثبوتية

 

 شولتس يتمنى لــ غاوالند أن يكون في مزبلة التاريخ

أن يكون  أثناء النقاش أمام البرلمان األلماني تمنى شولتس، رئيس الحزب اإلشتراكي السابق،  

في مزبلة التاريخ، واتهمه بأنه  ند، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، غاوال

يستخدم وسائل فاشية في خطاباته. وكان غاوالند، أثناء منافشة ميزانية مكتب المستشارية، أمام 

البرلمان األلماني، قد تحدث عن الجرائم التي يرتكبها طالبو اللجوء والالجؤون. وحمل 

لمستشارة ميركل مسؤولية اإلستقطاب في ألمانيا بسبب سياستها تجاه الالجئين. وقال شولتس ا

إن كالم غاوالند يذكرنا بأيام النازية. وطالب شولتس جميع القوى الديمقراطية في ألمانيا 

  بالوقوف ضد هذه التيارات المتطرفة

 

 



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) 

 

 

  


