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 الحل الذي تم التوصل إليه بشأن ماسنالحزب االشتراكي الديمقراطي راٍض عن 

أعرب ساسة من الحزب االشتراكي الديمقراطي عن رضاهم بشأن الحل الوسط الذي تم التوصل 

ائبة نإليه فيما يخص هانس غيورغ ماسن رئيس جهاز االستخبارات الداخلية المقال، حيث وصفت 

رئيس الحزب شفيزيش األمر بأنه حل متعقل يناسب االنتقادات المبررة من قبل الرأي العام. من 

عيدة للتوصل س اجانبها غردت كونين رئيسة الحزب في والية بافاريا على حسابها في موقع تويتر بأنه

حسوبة فليسنبورغ الم إلى إقالة ماسن رئيساً لهيئة االستخبارات وعدم ترقيته. أما النغه عمدة بلدية

على تيار اليسار في الحزب فقد قالت بأنه كان من الواجب اتخاذ مثل هذا القرار منذ البداية، مشيرة 

إلى أن الثقة في االئتالف الكبير قد تضررت كثيراً جراء التطورات األخيرة وأنه بات من المطلوب 

وكان قادة كل من الحزب المسيحي  اآلن العمل على ترجمة القضايا الجوهرية على أرض الواقع.

ن سالديمقراطي واالشتراكي الديمقراطي والمسيحي االجتماعي قد اتفقوا مساء أمس على تعيين ما

 .الداخلية، على أساس الراتب نفسه مستشاراً خاصاً في وزارة

  

   
   

 سحب ترخيص سفية أكفاريوس

" التي 2اريوس ة "أكفوصياذ الخصسحبت هيئة تسيير السفن باناماس الترخيص الممنوح لسفينة اإلنق

فينة لم طاقم السعمدت مؤخراً إلى استقبال الجئين قبالة السواحل الليبية، حيث تضمن التعليل أن 

اإلغاثية وأطباء بال حدود اللتان استخدمتا  SOSيراِع التعليمات القانونية المعمول بها. وكانت منظمة 

ا اإلجراء. وأفادتا بأن هذا القرار قد جاء تحت ضغط السفينة تحت راية بانامس قد احتجتا على هذ

قاذ ناقتصادي وسياسي من جانب الحكومة اإليطالية. يشار إلى أن إيطاليا ترفض السماح لسفن إ

 . خصوصية بأن ترسو في موانيها
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وزير داخلية والية ساكسونيا السفلى يعتزم ممارسة الضغط على الدول "العاصية" فيما يخص 

 الالجئين مسألة ترحيل

صرح بوريس بيستوريوس وزير الداخلية في والية ساكسونيا السفلى بأنه ينوي ممارسة ضغط على 

الدول التي ال تتعاون مع ألمانيا فيما يخص ترحيل الالجئين. وقال إن ألمانيا سترفض على سبيل 

ون مجدية وفعالة المثال منح مواطني مثل هذه الدول تأشيرات سفر إليها. وأضاف إن هذه األداة ستك

وسائل الضغط واالتفاقيات. كما أعرب الوزير في الوقت كافة للغاية. وقال إنه على ألمانيا استخدام 

وأضاف ينبغي التوصل إلى مرحلة ترحب فيها دول نفسه عن تأييده لمسألة الترحيل بشكل جماعي. 

حيل المرحلين، حيث يصبح باإلمكان ترالمنشأ بالطائرات المستأجرة التي تحمل على متنها الالجئين 

 مئة الجىء دفعة واحدة.

 

 
   

 في برلين مشاورات بشأن الجريمة المنظمة

تعكف لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس النواب في والية برلين حالياً على مناقشة مخاطر الجريمة 

. وتم توجيه دعوة إلى المنظمة، حيث يتم االستماع إلى عدد من الخبراء المختصين في هذا المجال

عدد من المدعين العامين وممثل عن مكتب الجنايات االتحادي وممثل عن منظمة "مافيا ال شكرا، 

كولن. ومن بين القضايا الهامة التي تناقشها اللجنة مافيا العشائر ي باإلضافة إلى عمدة برلين نو

و وسرقة وعنف استحوذت على اهتمام التي قام أفراد منها خالل األعوام الماضية بأعمال سطالعربية 

الرأي العام. يشار إلى أن أحد أفراد هذه العائالت الكبرى قد قتل أوائل سبتمبر الحالي على قارعة 

 .نوي كولن –الطريق في برلين 

  

   
   

 قضية أبو والء مسؤول داعش في ألمانيا ال تزال قيد النظر

تنظيم داعش في ألمانيا ، يبدو أن ال نهاية  المسؤول عن -بعد مرور عام على بدء محاكمة أبو والء 

إزاء  تتلوح في األفق. ونظراً ألن أبو والء العراقي الجنسية وأربعة متهمين آخرين يلتزمون الصم

التهم الموجهة إليهم فإن المحاكمة ال تزال تستند إلى أقوال الشهود فقط. ومن المقرر تحديد مواعيد 

لشهود حتى عيد الميالد. وجدير بالذكر أن المتهمين الخمسة أخرى لالستماع إلى أقوال هؤالء ا

يمثلون أمام المحكمة منذ نهاية شهر سبتمبر الفائت بتهمة تقديم الدعم لداعش والعضوية فيه. كما 

المناطق  وإرسالهم إلىيتهمون بتحريض شباب يافعين في منطقتي الرور وهيلديزهايم على التطرف 

 .شالتي يقاتل فيها تنظيم داع
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 منح جوائز نوبل البديلة في العاصمة السويدية

 

يعلن قبل ظهر اليوم في العاصمة السويدية ستوكهولم عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل البديلة، وذلك 

قبل اإلعالن عن جوائز نوبل. ويطلق على الجائزة رسمياً اسم " رايت اليف هود أوارد" ، حيث يتم 

لجوائز ر أن هذه اسنوياً تكريم مناضلين في مجال حقوق اإلنسان وحماية البيئة والسالم. جدير بالذك

 تمول من تبرعات خاصة ويتقاسم الفائزون  فيها مبلغاً مالياً بقيمة تسعين ألف يورو. عالوة على ذلك

 .يتم منح جائزة فخرية غير مالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


