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 "قرار محكمة أمركية بشأن "برنامج دريمر

ن الشباب من يأوقف قاض أمريكي إتحادي قرار الرئيس األمريكي إلغاء برنامح لحماية المهاجر

قرار الرئيس األمريكي مؤقت. وقبيل ذلك وجاء في القرار الذي صدر في سان فرانسيسكو أن   الترحيل.

إلتقى الرئيس األمريكي مع قادة الحزبين في الكونجرس لبحث موضوع الهجرة. وكان قد قرر في 

سبتمبر الماضي إلغاء برنامج حماية المهاجرين الشباب. وكان الرئيس األمريكي السابق أوباما قد منح 

ين دخلوا البالد بطريقة غير قانونية، فرصة للبقاء والعمل حوالي ثمانمائة ألف من المهاجرين الشباب الذ

 في أمريكا

 
 حوار بين اإلتحاد األوروبي وبولندا

إستقبل جونكر، رئيس المفوضية األوروبية، في األمس مورافسكي، رئيس الوزراء البولندي، في 

الحوار للتوصل إلى  بروكسل. وأعلن بعد ذلك أنهما تبادال اآلراء في أجواء ودية، وأنهما سيواصالن

تسوية لألزمة التي تعود إلى اتخاذ اإلتحاد األوروبي إجراءات جنائية ضد بولندا بسبب اإلصالحات 

العدلية التي اتخذتها بولندا. ويرى اإلتحاد األوروبي أن قيما مثل قانونية الدولة وتقسيم السلطات مهددة. 

  ينوهناك خالفات أيضا بين الطرفين بسبب توزيع الالجئ

 
 رفع المساعدات المالية للمشردين

يدور مؤتمر في برلين اليوم حول أوضاع المشردين ومن ليس لديهم سكن. وسيبحث ممثلو الحكومة 

ومجالس األحياء والجمعيات الخيرية أفضل الوسائل لحل هذه المشكلة. وطالبت شفايغر، مديرة جمعية 

ل مزيد من الجهود المشتركة، ال سيما أن المساعدين "مالئكة الحماية من الصقيع" في حديث إذاعي، ببذ

اإلجتماعيين ال يستطيعون حل المشكلة وحدهم. ويتعين تقديم المساعدة للجميع، بما في ذلك مواطنو دول 

اإلتحاد األوروبي في ألمانيا. وال يمكن إحراز تفدم إال من خالل اإلندماج. وكان تزايد عدد المشردين في 

 تمام المسؤولين فيهابرلين قد أثار اه

 
 مركز استقبال جديد لالجئين في ستيندال

أنهالت. وأعلنت وزارة الداخلية أن  –سيفتتح مركز استقبال ثان جديد لالجئين في والية ساكسونيا 

المركز  سيقام  في  مدينة  ستيندال، ويتسع لحوالي ألف شخص. وقال وزير الداخلية في حديث صحفي 

بية للمراكز لن تستغل تماما. وهناك بعض األعراق التي يجب أن تسكن وحدها. إن الطاقات اإلستيعا

وسنحتاج إلى طاقات إحتياطية لمواجهة التذبذبات في أعداد الالجئين. وذكرت مصادر إعالمية أن 
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الحكومة اإلتحادية تتحمل حوالي واحد وعشرين مليون يورو، أي القسم األعظم، من النفقات. وتخطط 

 حتفاظ بمركزين فقط لالجئينالوالية لإل

 
 مفاوضو الحزب اإلشتراكي الديمقرطي: ال إتفاق حتى اآلن على لم شمل العائالت

لم يتوصل الحزبان المسيحيان، والحزب اإلشتراكي الديمقراطي، حتى اآلن إلى اتفاق على مسألة لم 

، أن المفاوضين اتفقوا شمل عائالت الالجئين. وذكرت مصادر إعالمية، إستنادا إلى بعض المفاوضين

على إبقاء لم شمل العائالت متوقفا بالنسبة لالجئين الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد. كما توصل الحزب 

اإلشتراكي الديمقراطي إلى ضرورة مراعاة أفضل للحاالت الشديدة. فطالبو اللجوء الذين يحصلون على 

. كما يحق لألطفال المعترف بهم، جلب أولياء حماية في ألمانيا، سيسمح لهم جلب أزواجهم وأطفالهم

 أمورهم

 
 خبراء ينتقدون الرسوم الدراسية لألجانب

ترفض الجامعات األلمانية خطط حكومة والية نوردراين فيستفاليا الرامية إلى فرض رسوم دراسية على 

ادات في مؤتمر الطالب القادمين من بلدان ال تنتمي لإلتحاد األوروبي. ويشارك عدد من ممثلي اإلتح

اللجنة االقتصادية التابعة للبرلمان. كما أن مؤتمر وكالء الجامعات يرفض فرض مثل هذه الرسوم. 

ويرى أن خطط التدويل التي وضعت في األعوام الماضية لمصلحة الطالب األجانب تتعرض للخطر. 

 لجامعات يرفض بشدةويدعو وكالء الجامعات إلى التقيد بالقيم اإلجتمتاعية. وكذلك مركز تطور ا
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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) 

 


