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 المخابرات األلمانية كانت تعلم بخطورة العامري 

كانت المخابرات األلمانية الخارجية على علم بخطورة أنيس العامري قبل تنفيذ الهجوم على 

في برلين. هذا ما ورد في وثائق إطلعت عليها هيئة التحرير في قناة "إر سوق عيد الميالد 

بي بي" التلفزيونية. وتبين هذه الوثائق أن المخابرات األلمانية الخارجية قد دققت في مطلع 

نوفمبر عام ألفين وستة عشر في مواقع العامري في "فيسبوك". وتبين لها أن عددا من 

مويين المتطرفين. كما حددت المخابرات األلمانية الخارجية أصدقاء العامري هم من اإلسال

موقع الجهاز الخلوي للعامري، وبالتالي مكان تواجده في برلين. وأسفر اإلعتداء بالشاحنة في 

  ديسمبر عام ألفين وستة عشر عن مقتل أحد عشر مواطنا

 

 موتي إثر غرق سفينة أمام الساحل الموريتاني

للهجرة أن سبعة وخمسين الجئا على األقل، من بينهم أطفال ونساء،  أعلنت المنظمة الدولية

لقوا مصرعهم جراء غرق سفينة أمام السواحل الموريتانية. وتم إنقاذ ثالثة وثمانين الجئا. 

  ويتم البحث عن مفقودين. وجاءت السفينة من غامبيا، وعلى متنها حوالي مئة وخمسين راكبا

 

دانواشنطن ترسل سفيرا إلى السو  

قبل نحو ستة أشهر تمت اإلطاحة بالحاكم المستديم في السودان عمر البشير. وهذه إشارة 

إيجابية بالنسبة لواشنطن التي أرسلت اآلن منذ سنوات خلت سفيرا جديدا إلى الخرطوم من 

أجل تعزيز العالقات الثنائية ودعم الحكومة اإلنتقالية في تطبيق اإلصالحات الداخلية. وقبل 

وعشرين سنة كان هناك سفير أمريكي في الخرطوم. وال يظهر نهج التفارب بين ثالث 

الطرفين عبر إيفاد سفير أمريكي جديد فحسب، بل أيضا من خالل الزيارة التي قام بها عبدهللا 

أخيرا إلى واشنطن حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين   حمدوك، رئيس الحكومة اإلنتقالية،

  هناك



المحادثات مع طالبانواشنطن تستأنف    

بعد توقف دام ثالثة أشهر قررت اإلدارة األمريكية استئناف المحادثات مع حركة طالبان . 

د، المبعوث األمريكي الخاص إلى أفغانستان، مع ممثلي الحكومة في وسيلتقي زلمان خليل زا

بين الطرفين. كابل في األسبوع األول من الشهر الحالي/ لبحث كيفية تعزيز محادثات السالم 

ومن ثم يتوجه إلى الدوحة لإلجتماع إلى ممثلي حركة طالبان ليبحث معهم اإلجراءات الكفيلة 

بإحالل السالم في أفغانستان. وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية أن الهدف هو إعالن الهدنة. 

  ويرابط اآلن حوالي ثالثة عشر ألف جندي أمريكي في أفغانستان

 

قاذ بالرسو في موانىء إيطاليةالسماح لسفن إن  

نزل واحد وستون الجئا من سفينة "أالن كردي" في ميناء ميسينا اإليطالي، ونزل ستون 

آخرون من سفينة "أوشيان فايكنغ" في ميناء بوتسالو اإليطالي. وأعلنت وزارة الداخلية 

وفرنسا عن  اإليطالية أن المفوضية األوروبية ستتولى توزيع الالجئين. وأعلنت ألمانيا

  اسعدادهما الستقبال الجئين. وتم إنقاذهم من الغرق أمام السواحل الليبية

 

 الالجؤون والجنايات: بيستوريوس يطالب بالشفافية والوضوح

طالب بيستوريوس، وزير الداخلية في والية سكسونيا السفلى، بإعداد إحصائيات دقيقة 

هم. وقال إن المعايير األلمانية السلبقة للجنايات التي يرتكيها الالجؤونن أو ترتكب ضد

وإمكانيات التقييم ال بد من أن تخضع مجددا للتدقيق الصارم. وإننا كواليات ألمانية تدار من 

قبل الحزب اإلشتراكي الديمقراطي، نرى أنه من األهمية بمكان أال تتوفر أدنى الشكوك أو 

تفع فيه قوة المتطرفين الشعبويين. وقال إحتماالت التفسير. وهذا في غاية األهمية في وقت تر

إنه من المؤسف أن الدوائر األمنية األلمانية لم تتوصل حتى اآلن إلى تعريف قانوني كامل 

 "لمصطلح "الحىء

 

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) 

 


