Schneider: Terör Allah tanımaz | Muhabirce

1 von 5

http://www.muhabirce.de/2015-07-04/schneider-teroer-allah-tanimaz

Anasayfa / Toplum- Gesellschaft

Avrupa ve
Yunanistan 'Artık vakit

Uyum Bakanı Guntram Schneider, "Terörist

kaybetmeyelim' dedi

faaliyetleri İslam`a yamamaya çalışanlara
fırsat vermeyelim" dedi.

Hollanda AKP yanlısı
rektörün kovulmasını

İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin (VİKZ)

istiyor

düzenlediği iftar programına katılan ve bir

AB Yunanistan'ın son

konuşma yapan Kuzey Ren Vestfalya (KRV)

reform paketini reddetti

Eyaleti Çalışma ve Uyum Bakanı Guntram

Tel Abyad'dan
Türkiye ve Kobani'ye
kaçış
Mısır'da Karnak

Schneider, teröristlerin Allah tanımadıklarını ifade etti.
Çocuklarınıza dilinizi öğretin
Gels

Tapınağı'na bombalı
saldırı
Devamı

Bakan Schneider, Almanya`da 1,4 milyon

Gels

Müslümanın yaşadığını ve İslam`ın

düze

Almanya`ya ait olduğunu yineledi. "Paris gibi

güze

yerlerde yapılan terör saldırılarıyla prim yapmaya
çalışanlara fırsat vermemeliyiz. O tür olayları
yapanların İslam ile ilgisi olamaz, terör Allah`ı
tanımaz. İslam düşmanlığını ve camilere yapılan
saldırıları kınıyorum“ dedi.
KRV Uyum Bakanı Guntram Schneider
Schneider, Almanya`da yaşayan herkesin kendi dini ve kültürüne göre defnedilmesi gerektiğinin
önemini vurgulayıp, Müslüman mezarlıklarının olması için çaba gösterdiğini belirtti. "Her insanın
yaşadığı ülkede kendi dilini konuşma, dinini ve kültürünü yaşama hakkı var. Çocuklarınıza özellikle
dilinizi öğretmeyi ihmal etmeyin, çocuğunuzun iyi bir geleceği için bu çok önemli" dedi.
Schneider konuşmasının devamında, Ramazan ayının Müslümanlığı anlatma, anlama adına iyi bir
fırsat olduğunu belirterek "Değişik insanları tanıma fırsatı verdikleri için, tüm emeği geçenlere
teşekkürler ederim" sözleriyle davetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
İftar sofraları mültecilere açılıyor
İslam Kültür Merkezleri (İKM -VİKZ) Başkanı
Mehmet Duran`ın ev sahipliğindeki programa
farkli dinlerin temsilcileri, STK temsilcileri, Türkiye
Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ufuk Gezer,
T.C Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan
Ilıkkan, Herten ve Recklinghausen şehirlerinin
kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.
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Varoufakis:
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İKM(VİKZ) Başkanı Mehmet Duran, Kur’an’ı

İslam Kültür Merkezleri Başkanı Mehmet

Kerim Tilavetini müteakiben yaptığı konuşmada

Duran, ramayan ayının fayiletlerini anlattı.

"İki önemli konuda hizmeti hedef olarak

Alacaklılar
Yunanistan'a terör

belirledik; birincisi dini hizmetler, diğeri ise sosyal faaliyetlerdir. Bizler de bu ayda ülkelerindeki

uyguluyor

savaş ortamından kaçarak Almanya`ya iltica etmiş, bir tas sıcak çorbaya bile ihtiyaçları olan
insanlara iftar sofralarımızı açıyor ve onlara yardım ediyoruz. Bu insanlığın bir gereğidir“ dedi.

Yunanistan
referandumu: 'Aklımız
evet, kalbimiz hayır

Duran, KRV Eyaleti Uyum Bakanı Guntram

diyor'

Schneider'e Müslüman mezarlıkları çalışmaları,
camilere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür

Varoufakis:
İmzalamaktansa

edip, müslüman dini cemaatlerin tanınması

kolumu keserim daha

konusunda da desteklerinin devam etmesi

iyi

temennisinde bulundu.

Yunanistan krizi:

T.C. Münster Başkonsolosu Ufuk Gezer,

Referanduma kadar
‘yeni müzakere olmaz’
Tsipras'tan 'daha iyi

T.C. Münster Başkonsolosu Ufuk Gezer

Türkiye`de 2 milyon mülteciye kapıların açıldığını

aynı şekilde Almanya`da da benzer durumun olduğunu belirtip, içinde bulunduğumuz ayda

bir anlaşma için' hayır

herkesin üzerine düşen görevi fazlasıyla yapması gerektiğini bunun sosyal bir sorumluluk

oyu çağrısı

olduğunu söyledi.
Devamı

Konuşmaların ardından ezan okunmasıyla birlikte iftar açıldı.
Murat Pehlivan/Herten

bi

Bu alana reklam
verebilirsiniz!
Hier könnte Ihre Werbung
stehen!

sa

bi
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