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 استمرار موجة من االنتقادات بحق رائد صالح

بوالية برلين ال تزال موجة االنتقادات مستمرة بحق رئيس الكتلة النيابية للحزب االشتراكي الديمقراطي 

رائد صالح قبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب، حيث صرخ غيورغي رئيس الدائرة االنتخابية للحزب 

كرويتسبيرغ بأنه يرى أن صالح لم يعد يتمتع بشعبية  –االشتراكي الديمقراطي في حي فريدريشسهاين 

ين طلب منه أعضاء كخليفة لعمدة المدينة مولر. كما انتقد غيورغي صالح كونه لم يساند مولر في أزمته ح

الحزب االستقالة من منصبه. األمر الذي اتهم به صالح عبر خطاب وجه له من قبل نصف أعضاء الكتلة 

 سليم بين الكتلة النيابية والحزبالنيابية تقريباً. كما انتقص هؤالء األعضاء عدم التعاون بشكل 

 

 سيلجنة تحقيقات خاصة في لوس أنجلوس بشأن اتهامات بالتحرش الجن

لالتهامات الموجهة لبعض رموز صناعة بحملة تقصي في الواليات المتحدة تقوم وحدة تحقيقات خاصة 

وذكر المصدر أن الوحدة أنجلوس.   لوس ة في والية ماألفالم باالستغالل الجنسي، وفقاً إلفادة النيابة العا

تتكون من مجموعة من المحققين المختصين في الجنح الجنسية. يشار إلى أن صحيفة نيو يورك تايمز قد 

كشفت النقاب قبل شهر عن أن المنتج في هوليوود هارفي فاينشتاين قد تحرش جنسياً بالعديد من النسوة، 

تهام إلى عدد من المشاهير في قطا  األفالم من وفي هذه األثناء توجه أصابع اال بل وقام باغتصابهن. 

 ن سباسي الحائز على جائزة أوسكاربينهم كيفي
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 اجتماع جديد للجنة تقصي الحقائق بشأن عمري 

أعمال لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأنيس عمري منفذ  مجدداً  تلتئم في مجلس النواب بوالية برلين اليوم

من قبل  المستجوبينفي برلين العام الماضي، حيث سيكون من ضمن  عملية الهجوم على سوق عيد الميالد

يشار إلى أن يوست قد تقدم في أكتوبر الماضي  أعضاء اللجنة يوست المفوض الخاص لحكومة برلين.

بتقرير اتهم فيه السلطات المختصة بالتقاعس الشديد في التحريات. كما تستجوب اللجنة وكيل وزارة 

ني عشر شخصاً وإصابة ر. يشار إلى أن حادث االعتداء قد أسفر عن مصر  اثالداخلية السابق كروم

  سبعين آخرين

 

 ماج الالجئيندبعض الدوائر الحكومة تعرقل مسار ان

سعت الحكومة االتحادية العام الفائت إلى خفض مستوى المعيقات التي تعترض طريق تأهيل الالجئين. 

ما تتجاهل الضوابط الجديدة، حتى لو كان على حساب  غير أن السلطات والدوائر المختصة غالباً 

الشركات والمصانع المعنية. غير أن الرابطة المركزية للحرف اليدوية األلمانية ضاقت بذلك ذرعاً. فقد 

أفاد خبراء اللجوء أن الدوائر الحكومية في والية بافاريا تعرقل مسار عملية االندماج. فقد ذكرت بربارة 

تصاريح العمل لشبيبة الالجئين" أنها على علم بأربعين حالة رفضت فيها إدارات شؤون باخ من مبادرة "

ح العمل يعد شرطا أساسياً ياألجانب منح تصاريح عمل رغم توفر عقود عمل لالجئين، علماً بأن تصر

لهم وتتوقع باخ أن وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بخفض عدد الالجئين ممن تتاح للتأهيل المهني. 

الحزب المسيحي االجتماعي المستمرة لالجئين قدر اإلمكان، وذلك رغم مطالبة  هنيفرص التأهيل الم

 حياتهم بأنفسهم، على حد قول باخ بضرورة االبتعاد عن ارتكاب الجرائم وتعلم اللغة األلمانية وكسب قوت

 

 منظمات حقوقية وإنسانية تناشد الحكومة الجديدة حماية الالجئين

ناشدت الروابط الخيرية ومنظمات حقوق اإلنسان األحزاب المعنية بتشكيل ائتالف حكومي تكريس 

وأفادت العريضة التي تم نشرها في برلين اليوم الجهود من أجل حماية الالجئين في أوروبا بشكل فعال. 

فيتعين على قادة كل  الجمعة أنه يجب على أوروبا المشاركة في تحديد معايير حق اللجوء في المستقبل، لذا

من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي االجتماعي والحزب الديمقراطي الحر والخضر دفع 

الحكومة المستقبلية من أجل اإلبقاء على المعايير الخاصة بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان والقضاء 

ل من منظمة العفو الدولية واالتحاد الخيري األوروبي. يشار إلى أنه قد تم التوقيع على العريضة من قبل ك

 لرابطة الجديدة للقضاة وبرو أزولالرابطة اليسوعية لخدمة الالجئين واللعمال والدياكونية األلمانية و

 

 

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) 


