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 "فوسيليت" موقع تمسح ال فيسبوك

 

 كما .برلين في المحظور "فوسيليت" مسجد موقع مسح "فيسبوك" اإلجتماعي التواصل شبكة ترفض

 متحدث وقال .أسابيع منذ الموقع بمسح تطالب التي برلين والية في الداخلية وزارة طلب تلبية ترفض

 بتاريخ حظر الذي الموقع بمسح المطالبة ستواصل الوزارة وإن بذلك، القبول يمكن ال إنه الوزارة باسم

 فيسبوك" اإلجتماعي التواصل شبكة في الموقع بمسح أيضا وأمرت .الماضي فبراير شهر من الثامن

  

   
   

 المهربين قضية في فيردن في حكم صدور المتوقع من

   

 إلى السوريين الالجئين تهريب عصابة في الرئيسي العنصر سنة وأربعين إحدى العمر من البالغ يعتبر

 .فيردن مدينة في اإلقليمية المحكمة أمام الماضي يناير منذ الرجل ويمثل .كبيرة مبالغ مقابل ألمانيا

 البشر لتهريب عصابات تشكيل بسبب أشهر وثمانية سنوات أربع بالسجن العامة النييابة وطالبت

 وتسليمه لندن، في اعتقاله يتم أن قبل إسطنبول من التهريب يمارس المتهم وكان .تجارية ألغراض

 ألف عشر وأحد آالف تسعة بين تتراوح مبالغ الالجئين من يتقاضون المهربون وكان .األلمانية للسلطات

 أيضا تضم العصابة وكانت .شينغن اتفاقية من أخرى بلدان إلى أو ألمانيا،  إلى تهريبهم  مقابل  يورو

 اإلشتراك بسبب إدانتهما وتمت .سنة وثالثين سبعا العمر من البالغ وابنه سنة، وستون ثالث عمره تركيا

 عشر وأربعة ألفين عام تهريب عمليات في

   

   
   

 الالجئين دمج في بالتريث تطالب بفالس راينالند والية وزراء رئيسة

  

 العمل سوق قي الالجئين دمج في التريث ينبغي أنه بفالس، راينالند والية وزراء رئيسة دراير، مالو ترى

 في فيها مبالعا كان التوقعات بأن أحيانا، إنطباع المرء لدى يتكون" :صحفي  حديث في وقالت .األلمانية

 عام وفي .الالجئين دمج في للمساهمة استعدادها األلمانية الشركات وأعلنت .الالجئين دمج بشأن البداية

 .المئة في وثالثين خمسة إلى بفالس راينالند والية في العاملين الالجئين نسبة ارتفعت عشر وستة ألفين

 بلغت الخدمات قطاع وفي المئة، في وخمسين ست إلى الالجئين نسبة ارتفعت األلمانية المصانع وفي

 الجىء، ألف عشر ستة حوالي بفالس راينالند والية استقبلت عشر وستة ألفين عام وفي .المئة في ثالثين

 الجىء ألف وخمسن ثالثة سبقة الذي العام وفي
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 الالجئين سياسة في لها األوروبي اإلتحاد ابتزاز من تشكو "فيزيغراد" مجموعة

 

 

 وقال .الالجئين سياسة في بابتزازها األوروبية المفوضية وسلوفينيا والتشيك والمجر بولندا من كل إتهمت

 في األخرى الثالث البلدان من نظرائه مع لقاء أثناء وارسو في المجري، الوزراء رئيس أوربان، فكتور

 إن وقال .سيئة فكرة الالجئين، بسياسة األوروبي اإلتحاد أموال توزيع ربط إن ،"فيزيغراد" مجموعة

 دول إن البولندي، الوزراء رئيس سيدلو، وقال .األوروبية المفوضية أمام تستسلم لن المجموعة هذه دول

 مجال في معا المجموعة هذه دول وتتعاون .بيةاألورو بالشروط أو اإلبتزاز، بهذا أبدا تقبل لن المجموعة

 األوروبي اإلتحاد بلدان على توزيعهم أو استقبالهم وترفض الالجئين، سياسة

  

   
   

 الالجئين توزيع في استثنائية معاملة النمسا منح ترفض األوروبية المفوضيةا

 

   

 وقالت .الالجئين  سياسة  في  المدى طويلة استثنائية معاملة النمسا منح األوروبية المفوضية رفضت

 توزيع وإن التضامن، على تعتمد األوروبية الهجرة سياسة إن األوروبية المفوضية باسم المتحدثة

 من الخروج يمكن وال بالتزاماتها، تفي أن األعضاء الدول على ويتعين .لذلك جوهري عنصر الالجئين

 مئة توزيع على عشر وخمسة ألفين عام سبتمبر في اتفقوا قد الداخلية وزراء وكان .التوزيع برنامج

 كيرن النمساوي المستشار واقترح .األوروبية الدول بقية على وإيطاليا اليونان من الجى ألف وستين

 الخاصة الشروط أن األوروبية المفوضية وترى .الالجئين توزيع عملية من طويلة لمدة النمسا استثناء

 عمليا انتهت قد للنمسا

  

   

 

 

 

 

 

 

 

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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