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 البدء في تشييع أول جثامين ضحايا االعتداءتتشدد في قوانين السالح ونيوزيالندا 

 

السالح إثر الهجوم الذي راح  حيازة مشددة فيما يخص قوانين تدابيراتخذت نيوزيالندا 

ضحيته خمسون مسلماً في كريست تشيرش، حيث أجرى مجلس الوزراء في العاصمة 

البدء في كريست  اليوم دا آردرن. كما سيتمويلنغتون مشاورات برئاسة رئيسة الوزراء جاكين

أولى الضحايا إلى األهالي بعد مضي  تشيرش بأول تشييع جثامين الضحايا، حيث تم تسليم

 ثالثة أيام على الحادث. 

 
 

 

 زيهوفر ينفي وجود مناخ ُمعاٍد لإلسالم في ألمانيا

 

وأضاف في  إلسالم.صرح وزير الداخلية هورست زيهوفر بأن المناخ في ألمانيا غير معاد ل

تصريح لصحيفة بيلد تسايتنونغ بعد حادث االعتداء على مسجدين في نيوزيالندا رداً على 

في  يعيشونتسود في ألمانيا بأن معظم الناس  أجواء معادية لألجانبسؤال عما إذا كانت 

ن يمنعنا منه وجود متطرفون ينزعو ال ألمانيا على اساس من التعايش السلمي، األمر الذي

 على حرية ممارسة األديان. كثيراً إلى العنف. وقال إن الحكومة األلمانية تعول 

 
 

 

 قسم من الجنود األمريكيين سيبقى مرابطاً في سوريا

 

حوالي ألف جندي الحكومة األمريكية ستبقي على ذكرت صحيفة  وول ستريت جورنال بأن 

يعمل ث أن الجيش األمريكي في سوريا، وذلك استناداً لتصريحات ممثل حكومي، حيمرابطاً 

على تنفيذ خطة من هذا القبيل، رغم التصريحات التي تفيد بانسحاب الجنود األمريكيين من 

سوريا. وكان الرئيس ترامب قد صرح في شهر ديسمبر الماضي بأن القوات األمريكية البالغ 

مية هنا.. ثم عددها ألفي جندي ستنسحب من سوريا، بعد أن تمت هزيمة تنظيم الدولة اإلسال

، وبعد ذلك أربعمائة جندي من  جندي تحدث البيت األبيض عن نيته اإلبقاء على مئتي

 المفترض أن يبقون في سوريا.
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 تناقص عدد الالجئين ذوي الوضعيات القانونية غير المستقرة

 

نشرت صحيفة )زود دويتشه تسايتونغ( بأن عدد الالجئين المقيمين في ألمانيا ممن يحملون 

عية غير مستقرة  اي بواقع ثالثين ألفاً عن العام الماضي. ويصنف هؤالء على أن وض

معامالت إجراءات لجوئهم لم تنجز بعد أو تم توقيف ترحيلهم بشمل مؤقت، استناداً إلى 

بيانات تم استقاؤها من السجل االتحادي المركزي. وأفاد المصدر أن عدد الالجئين بلغ في 

اليين الجىء، أي بواقع زيادة قدرها مئة ألف الجىء عن العام م 1.65حوالي  2018عام 

بوضعية حماية وإقامة ثابتة. وأفاد المصدر أن حوالي ستمائة  معظمهميتمتع الماضي. 

وأربعة وخمسين ألفاً من الالجئين يعيشون في ألمانيا رغم رفض طلبات لجوئهم. من جانبها 

يزيد عن ثالثة أرباع من رفضت طلبات لجوئهم نوهت الكتلة النيابية لحزب اليسار بأن ما 

 يتمتعون بوضعية إقامة قانونية. 
 

 

 

 محاكمة بتهمة القتل في كيمنتس

 

تشهد مدينة دريزدن اليوم محاكمة بشأن قضية مقتل رجل بلغ من العمر خمسة وثالثين عاماً 

عاماً،  في كيمنيتس قبل سبعة شهور، أدين بها الجىء سوري يبلغ من العمر ثالثة وعشرين

في حين ال يزال البحث جارياً عن شخص عراقي ضالع في الجريمة. يشار إلى أن 

. ومن المقرر أن يمثل الحادث تصامات تدعو للعداء لألجانب ومظاهرات مضادة تلتاع

المتهم أمام القضاة في كيمنتس بسبب القتل الجماعي واالعتداء الجسدي الخطير، غير أن 

نظراً لوجود قاعة محاكمات مزودة بمعايير حراسة أمنية  المحاكمة تجرى في دريزدن

 مشددة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


