
1 
 

 

  21.02.2017 

 تفادي االنتخابات  شتاينماير يبذل جهوداً من أجل

يبذل الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير مساعيه من أجل تفادي إجراء انتخابات جديدة 

لمجلس النواب االتحادي، حيث يجري مباحثات اليوم مع رئيسي حزب الخضر بيتر 

هناك فرصة من أجل تشكيل التحالف المزمع. ثم يعتزم  توأوزدمير حول ما إذا كان

اليوم.  ظهر   بعد شتاينماير إجراء مشاورات مع كريستيان رئيس الحزب الديمقراطي الحر 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر قد انسحب من مفاوضات االتئالف متعلال 

بالذكر أن الرئيس األلماني قد دعا  بعدم وجود قواسم مشتركة وقاعدة كافية للثقة. جدير

 األحزاب أمس إلى تقصي توفر إمكانية تشكيل االئتالف

 

 البرلمان األلماني يناقش تمديد عدد من المهمات العسكرية في الخارج

على مناقشة إمكانية تمديد عدد من المهمات العسكرية  اليوم ب االتحاديمجلس النوا يعكف

ي في الخارج، يبلغ مجموعها سبع مهمات، من بينها واحدة في التي يقوم بها الجيش األلمان

أفغانستان وأخرى في العراق. ومن المزمع أن يتم تمديد هذه المهمات لفترة ثالثة شهور فقط، 

على أن يتم التصويت مرة أخرى بعد تشكيل حكومة جديدة. يشار إلى أن المهمة العسكرية 

، علما  بأنها تقتصر حاليا  على مهام تدريبية فقط. كما تتواجد في أفغانستان منذ ستة عشر عاما  

تشمل المشاورات المشاركة األلمانية في الحرب على تنظيم داعش اإلرهابي في كل من 

التي يقوم بها حلف الناتو في البحر األبيض  "سي غارديان"سوريا والعراق من خالل عملية 

 المتوسط 

 

 

 



2 
 

 بوتين يرى فرصة قربية إلنهاء العمليات العسكرية في سوريا 

عاجلة،  بصفة  أعرب الرئيس الروسي بوتين عن أمله في إنهاء المهمة العسكرية في سوريا 

وذلك بعد لقاء جمعه مع الرئيس السوري بشار األسد في منتجع سوتشي. وأكد بوتين على 

جل التوصل فعليا  إلى إنهاء العمليات ضرورة الشروع في اتخاذ إجراءات سياسية من أ

العسكرية. وأضاف أنه قد تم تحرير العديد من المناطق من اإلرهابيين، األمر الذي يتيح 

 عودة المدنيين الفارين

 

 من هاييتي ىً الواليات المتحدة تعيد إرسال نحو ستين ألف الج

جىء من هاييتي إلى تعتزم الواليات المتحدة إعادة إرسال حوالي تسعة وخمسين ألف ال

ية عشر شهرا  للعودة إلى وطنهم. ومنحت الحكومة األمريكية هؤالء الالجئين فترة ثمان

موطنهم، أو السعي من أجل الحصول على إقامة أمريكية أو أي حق إقامة في الواليات 

 المتحدة. يشار إلى أن أمريكا قد استقبلت هؤالء الالجئين بعد أن تعرضت هاييتي إلى زلزال

 . جدير بالذكر أن األوضاع في هاييتي قد طرأ عليها تحسن كبير 2010في العام 

 

 األمين العام لألمم المتحدة مستاء إزاء تقرير حول االتجار بالبشر في ليبيا

أعرب األمين العام لألمم المتحدة غوتيريس عن استيائه الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن 

األمريكية قد بثت   CNNئين األفارقة في ليبيا. وكانت محطة االتجار بالعبيد من الالج

برنامجا  مصورا  عبر الكاميرا الخفية يظهر بيع الجئين من نيجيريا في ليبيا مقابل بضعة 

مئات من الدوالرات األمريكية. وكانت أنباء قد ترددت منذ بداية العام الحالي حول احتجاز 

ر بالبشر والميليشيات. وطالب غوتيريس الجهات وبيع مهاجرين من قبل عصابات االتجا

المختصة بضرورة التدخل بصفة عاجلة لتقصي مثل هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين 

عنها. وقال إن ظاهرة استعباد البشر لم يعد لها مكان في عالم اليوم. يشار إلى أن ليبيا تعتبر 

 والسنغال ومالي والنيجرها المهاجرون القادمون من غينيا عبردولة يمر 
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 مداهمات بحق مجموعة من المشتبه بهم

اليوم عدد من المداهمات بحق مجموعة من المشتبه في ضلوعهم  نفذت السلطات األلمانية 

باإلرهاب، حيث أسفرت عن اعتقال ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش اإلرهابي. 

كسونيا السفلى وهيسن ونورد راين فيستفاليا وذكر المصدر أنه تمت مداهمة ست شقق في سا

وساكسونيا. كما تمت مصادرة أجهزة حواسيب محمولة وهواتف نقالة. وأفاد المصدر أن من 

تم اعتقالهم سوريون تتراوح أعمارهم ما بين عشرين وثمانية وعشرين عاما . وتشتبه 

في ألمانيا. وكان  السلطات األلمانية في أن هؤالء األشخاص قد خططوا الرتكاب هجمات

الجئون قد أوصلوا هذه المعلومات عن المشتبه بهم وأنهم كانوا سبق أن قاتلوا مع داعش في 

سوريا. واستنتج المحققون أن ثمة شبكة من التواصل تربط ما بين هؤالء األشخاص وأنهم 

 ة مزورة وقدموا أنفسهم على أنهم الجئون من الحرب األهلي أوراقجاءوا إلى ألمانيا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


