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 إتهامات شديدة في قضية سامي أ 

وجهت برانتس، رئيسة المحكمة اإلدارية، أعلى قاضية في والية نوردراين فيستفاليا، 

سامي أ. وقالت في مقابلة إعالمية إن السياسيين  إتهامات شديدة للسياسيين تتعلق بقضية 

يطرح تساؤالت حول ألغوا على ما يبدو حدود دولة القانون فيما يتعلق بقضية سامي أ. وهذا 

الديمقراطية ودولة القانون، ال سيما بالنسبة لتوزيع السلطات. وتنصح زمالءها بعدم الثقة 

بتعهدات السلطات السياسية. وأضافت أن معلومات حجبت عن قصد عن المحكمة اإلدارية 

في مدينة غيلزنكيرشن. وترى المحكمة اإلدارية العليا أن ترحيل سامي أ إلى تونس كان 

عمال غير قانوني. وتطالب المحكمة اليوم المسؤولين في بلدية بوخوم بإرجاع سامي أ إلى 

 ألمانيا

 

ماوس تؤيد مبادرة غونتر –فيدمان   

ماوس، التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، مفوضة الحكومة  –أعربت أنيته فيدمان 

رفضت طلبات لجوئهم للبقاء  األلمانية لشؤون اإلندماج، عن تأييدها لتوفير فرصة أمام من

في ألمانيا. وقالت إن الالجئين المسموح لهم بالبقاء، وهم مندمجون جيدا، ولديهم عمل، ينبغي 

منحهم فرصة البقاء في ألمانيا. وهذا أيضا مهم بالنسبة لإلقتصاد األلماني. وبذلك تؤيد 

هولشتاين الذي دعا إلى  –المبادرة التي تقدم بها دانيل غونتر، رئيس وزراء والية شليسفيغ 

منح طالبي اللجوء الذين أنهوا تدريبهم المهني فرصة البقاء في ألمانيا حتى في حال رفض 

طلباتهم. ويرفض الحزب المسيحي اإلجتماعي هذه المبادرة ألن هذا من شأنه أن يشجع 

 الهجرة إلى ألمانيا، حسب رأي هيرمان، وزير الداخلية في والية بافاريا

 

 

 



رد على أوزل: ال عنصرية لدى إتحاد كرة القدم األلمانيكروس ي  

أعلن توني كروس، العب الوسط في المنتخب الوطني األلماني لكرة القدم، أنه سيواصل 

العمل في المنتخب األلماني بعد الضجة التي أثيرت بعد المونديال األخير حتى عام ألفين 

سعود أوزل من المنتخب الوطني األلماني وانتقد في الوقت نفسه طريقة إستقالة م  وعشرين.

 .لكرة القدم. وقال إن أوزل يعلم أن ال عنصرية داخل المنتخب الوطني األلماني لكرة القدم

 

  تراجع عدد المتطوعين للعمل مع الالجئين

قالت كريستين يونغا، مديرة دائرة العمل التطوعي في كنيسة الشمال إن العمل التطوعي من 

قد تراجع بشكل ملموس في مؤسسات الكنيسة البروتستانتية. ودار األمر في أجل الالجئين 

البداية حول طهي القهوة، وتصنيف المالبس. والمطلوب اآلن هو كفاءات أخرى مثل مرافقة 

الالجئين عند الدوائر الرسمية. وأشارت إلى أنه تم إعداد برامج جيدة للمتطوعين كي ال 

ة الحماس األولى. وعلينا أن نعرف أننا ال نستطيع إنقاذ العالم يشعروا بالملل بعد إنتهاء فتر

  وحدنا

 

 أسقفة: مع كل الجىء غريق، تتنكر أوروبا لقيمها

طالبت إلزه يونكرمان، أسقفة الكنيسة البروتستانتية في وسط ألمانيا باتخاذ إجراءات أوروبية 

أساسي للعقيدة. وهذا يعني أنه مشتركة في التعامل مع الالجئين. وقالت إن العدالة هي مبدأ 

يتعين على أوروبا توزيع األعباء بين دولها. وهذا لم تصل إليه أوروبا بعد. ومع كل الجىء 

ميت في البحر المتوسط، تخسر القارة األوروبية قيمها اإلنسانية. وعلى صعيد ألمانيا فإننا 

 بد من الحفا  على مبدأ حق بحاجة إلى قانون للهجرة ألننا بحاجة إلى خبراء مؤهلين. كما ال

 اللجوء

 

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) 

      


