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 السماح لأللماني المحتجز في تركيا بمغادرة البالد

 

تركيا  تجز فيقضت محكمة تركية في إسطنبول صباح اليوم برفع الحظر المفروض على األلماني المح

منذ عامين تقريباً، لتعارض بذلك الطلب المقدم من قبل النيابة العامة. يشار إلى أن السلطات التركية 

وجهت إلى أللماني المختص بعلم االجتماع تهمة الترويج لإلرهاب، علماً بأن محاكمته ستستأنف في 

جامعة "فان" شرقي تركيا. جدير  شهر فبراير المقبل. وكان قد وقع على عريضة سالم أثناء عمله في

 بالذكر أن السلطات التركية تدين ما يزيد عن ألف أكاديمي وقعوا على نفس العريضة

 
 تناقص أعداد الالجئين المهاجرين عبر البحر المتوسط

 

ذكرت منظمة األمم المتحدة لشؤون الهجرة بأن أعداد الالجئين الذين يهاجرون إلى أوروبا عبر البحر 

االستعانة بقوارب آخذة في التناقص. حيث بلغ عدد هؤالء خالل العام الحالي مئة وثمانية المتوسط ب

وستين ألفاً، في حين وصلت أعدادهم العام الماضي إلى أكثر من الضعف. وأضاف المصدر أن أعداد 

ما تم نالغرقى تناقصت أيضاً، حيث بلغ عدد الغرقى في هذا العام ما يزيد عن ثالثة آالف ومئة شخص، بي

العام الماضي تسجيل نحو خمسة آالف غريق. وأفاد المصدر أن ما يزيد عن سبعين في المئة من 

الالجئين الذين قدموا عبر البحر المتوسط وصلوا إلى إيطاليا، في حين توزع الباقون على اليونان 

 وقبرص وإسبانيا

 
 إلغاء أوامر باعتقال إسالمويين

 

ين برفع األوامر الصادرة باعتقال ثالثة أشخاص مشتبه بهم، نظراً قضت المحكمة المحلية بوالية برل

لطول مدة الحبس االحترازي قبل افتتاح القضية الرئيسية. وذكر المصدر أن أحدهم قد أطلق سراحه 

حالياً. يشار إلى أن أوامر االعتقال لم تصدر بتهمة الخطر اإلسالموي وإنما الضلوع في جرائم 

أن اثنين من األشخاص الثالثة سيبقيان في الحبس االحترازي نظراً ألن النيابة مخدرات. جدير بالذكر 

 العامة تتخذ إجراءات قضائية بحقهما

 
 

 

 

 

 



2 

 

 استمرار الطلب المكثف على الخط الساخن بشأن التطرف

 

ال يزال الطلب على القسم الخاص باالستشارة في مسائل التطرف في الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة 

كبيراً، حيث تلقى موظفو القسم المنتشر في شتى أنحاء ألمانيا ما يزيد عن سبعمائة مكالمة  والالجئين

على الخط الساخن، نجم عنها مئة وثمانون استشارة، وذلك بحسب إفادة الناطق الرسمي باسم الدائرة 

إلشراف على ما ال االتحادية، مضيفاً أن هذا العدد بلغ العام الماضي حوالي ألف مكالمة، مضيفاً أنه تم ا

يقل عن ألفي حالة بالتعاون مع القنوات المباشرة األخرى على المستوى االتحادي. وذكر المصدر أن 

، قام من خاللها الخبراء 2012الخط الساخن قد تلقى ثالثة آالف وتسعمائة اتصاالً منذ إنشائه في عام 

ين سياسية بتقديم العون والمساعدة للمتصلالنفسيون واالجتماعيون والمختصون في العلوم اإلسالمية وال

بلغات عدة. يشار إلى أن هذا الخط الساخن مخصص لالستشارات في حال القلق على أحد األقارب أو 

األصدقاء والمعارف من خطر االنزالق إلى االسالموية. وأضاف المصدر أن فئة المتصلين ال تقتصر 

 يون اجتماعيون وأرباب عمل بشكل يوميعلى األهالي وإنما يتصل أيضاً معلمون وأخصائ

 
 الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين اطلعت على آالف من وسائط البيانات

  

قامت الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين منذ سبتمبر الماضي باالطالع على بيانات خمسة آالف 

ف على هوياتهم الشخصية. وأشار هاتف جوال ووسائط تواصل أخرى تخص الجئين، من أجل التعر

الناطق باسم الدائرة بأن هذا اإلجراء لم يتخذ إال في حال عدم وجود جواز سفر أو أوراق ثبوتية أخرى 

أو في حال التشكك من صحة هذه المستندات. وأضاف أنه تم االحتفاظ بهذه البيانات في مستودع خاص، 

الستجواب. يشار إلى أن اإلمكانية القانونية باالطالع على حيث يستعان بها حين الحاجة لتقييمها  أثناء ا

هواتف نقالة أو أي وسائط أخرى تعتبر مثار جدل ألسباب تتعلق بحماية البيانات. جدير بالذكر أن عدد 

الالجئين الوافدين إلى ألمانيا يبلغ حوالي خمسة عشر ألف شخص شهرياً، في حين تقدر الجهات 

 بنحو مئتي ألف الجىء 2017ماالً في عام المختصة عدد الالجئين إج

 
 يحق لالجئين في مدينة أوزنابروك التدرب مجاناً في في النوادي الرياضية

 

يحق لالجئين في مدينة أوزنابروك مستقبالً التدرب في النوادي الرياضية مجاناً  دون حيازة حق 

ضية االستفادة من غرفة اللياقة العضوية في هذه النوادي. وفي مقابل ذلك يحق ألعضاء النوادي الريا

البدنية الممولة من مؤسسة تيل شفايغر المقامة على أرضية مخيم الالجئين. ومن المقرر أن يوقع وزير 

 داخلية الوالية بوريس بيستوريوس اليوم األربعاء على هذا االتفاق

 

 

 

 

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) 
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