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 الحكم بالمؤبد بحق بيآته تشيبه

بعين سنة في قضية قضت المحكمة اإلقليمية العليا في ميونخ بالحكم المؤبد بحق المتهمة الرئيسية تشيبه البالغة من العمر ثالثا وأر

ملها المتهمة. المنظمة النازية السرية بتهمة ارتكاب جريمة قتل بحق عشرة أشخاص. وأقرت المحكمة أيضا شدة المسؤولية التي تتح

المحكمة  المحكمة إلى حد كبير طلب النيابة العامة. ولم تأمر المحكمة بوضعها تحت اإلقامة الجبرية. وقضت وبهذا القرار تبعت

يه بالسجن ثالث بالسجن عشر سنوات على المتهم اآلخر فولليبن بسبب المساهمة في تنفيذ جرائم القتل. أما كارستن إس، فحكم عل

ليها بذريعة أن تنظيم فعاليات في جميع أنحاء ألمانيا بهذه المناسبة، وينتقد القيمون عسنوات ألنه ما زال قاصرا. ومن المقرر اليوم 

 جرائم هذه المنظمة السرية لم تحل جميعها بعد

  

 ترامب يمارس مزيدا من الضغط على قمة الناتو

مخصصات في الحلف بسبب القبيل ساعات من انعقاد قمة الناتو، مارس الرئيس األمريكي ترامب مزيدا من الضغط على األعضاء 

ل األعضاء قليلة. الدفاعية. وأثناء رحلته بالطائرة إلى بروكسل إنتقد مجددا على موقع تويتر أن المخصصات الدفاعية لكثير من الدو

األولى على  الدرجةولذلك يجب عليها أن تعيد للواليات المتحدة ما دفعته لميزانية الحلف في األعوام الماضية. ويتركز إنتقاد ترامب ب

الدول األعضاء  ألمانيا. وتبلغ ميزانية الدفاع األلمانية في الوقت الحالي واحد فاصلة إثنين من إجمالي ناتج الدخل المحلي. واتفقت

فاق إلتزام بالدفع على رفع نسبة المخصصات الدفاعية إلى إثنين في المئة حتى عام ألفين وأربعة وعشرين. وال يترتب على هذا اإلت

ى الحلف أو إلى دولة عضو مثل الواليات المتحدةإل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إنتقادات لخطة زيهوفر تجاه الالجئين

  

ائبة رئيس الحزب، ينتقد الحزب اإلشتراكي الديمقراطي الخطة التي تقدم بها زيهوفر، وزير الداخلية، بشأن الالجئين. وقالت دراير، ن

ر اليوم أحزاب اإلئتالف الحاكم. وهذا أمر ال يمكن القبول به. وقدم زيهوف إن خطة زيهوفر ال تتطابق مع ما تم اإلتفاق عليه بين

ت" أحزاب اإلئتالف أخيرا. فالخطة ما زالت تستعمل مصطلح "مراكز الترانزي تفاصيل خطته التي ال تراعي ما تم التوافق عليه بين

لكتلة البرلمانية ف خطة زيهوفر بالقنبلة بالنسبة لالذي يرفضه الحزب اإلشتراكي الديمقراطي. وكذلك الحزب الديمقراطي الحر يص

  للحزبين المسيحيين. ويرى حزب البديل من أجل ألمانيا أن الخطة ال تمثل منعطفا في سياسة الهجرة

 

 زيهوفر يحتفل بترحيل تسعة وستين مهاجرا بمناسبة عيد ميالده

وص الهجرة يمقراطي وحزب الخضر. وأثناء تقديم خطته بخصأثارت تصريحات زيهوفر الغريبة الذهول لدى الحزب اإلشتراكي الد

أعرب الوترباخ، إلى ألمانيا، أعرب عن سروره بترحيل تسعة وستين مهاجرا إلى أفغانستان، بمناسبة عيد ميالده التاسع والستين. و

د ميالده، لبالد بمناسبة عيالنائب اإلشتراكي الديمقراطي، عن سخطه، وكتب في موقع تويتر يقول إن ممن أبعدهم زيهوفر عن ا

  ينتظرون الموت في أفغانستان. وهذا يبين مدى إنهياره المعنوي. وهذا ما ال يستحقه حتى الحزب المسيحي اإلجتماعي

 

 تضاؤل الفرص أمام طالبي اللجوء

بة ثالثا وأربعين غت النستتراجع الفرص أمام طالبي اللجوء في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا. ففي عام ألفين وسبعة عشر بل

بة إستمرت في في المئة، وفي الربع األول من العام الجاري تراجعت إلى إثنين وثالثين في المئة. وأعلنت وزارة الداخلية أن هذه النس

جح اري. ونالنصف األول من العام الجاري. وقضت المحاكم بتصحيح كل ثالث رفض لطلبات اللجوء في الربع األول من العام الج

  اإلفغان بحوالي ستين في المئة من هذه القضايا

 

 

 

 

 

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) 

 

 

  


