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اإليراني الخارجية وزير على عقوبات تفرض األمريكية اإلدارة  

 دتجمي تشمل اإليراني، الخارجية وزير ظريف، جواد محمد على عقوبات األمريكية اإلدارة فرضت

 ألفين عام وماي في إيران مع النووي اإلتفاق من ترمب األمريكي الرئيس خروج ومنذ. أمريكا في تهممتلكا

 نإ ظريف وقال. إيران على الجديدة العقوبات من سلسلة األمريكية اإلدارة فرضت عشر، وثمانية

ريكاأم في لعائلته وال له ممتلكات ال وإنه اإلطالق، على لها معنى ال األمريكية العقوبات   

 

المجتمع في الالسامية حول بحوار يطالب برلين في السامية معاداة مفوض   

 يمكن ال إنه وقال. المجتمع في الالسامية حول بحوار برلين، في السامية معاداة مفوض كورغل، يطالب

 ،عربيةال القومية هناك المتطرف، اليمين جانب فإلى. المجتمع من معينة فئة في السامية معاداة حصر

 يحملون لشبابفا. للدولة عقيدة السامية معاداة تشكل اإلسالمية البلدان من كثير وفي. اإلسالموية والحوافز

 إعتداء هي والخلفية. صريح بشكل ومعالجته مناقشته يجب وهذا. ألمانيا إلى نمطية نماذج هناك من معهم

فيلمرسدوف في حاخام على العربية يتكلمان شابين   

 

طفيف بنجاح التجميع مراكز على سنة مرور  

: مصيرهم يقرر نأ إلى الجدد الالجئين تجميع فيها يتم مراكز وسكسونيا بافاريا واليتي في أقيمت سنة منذ

 هوفر،زي وضعه الذي الهجرة لمشروع الرئيسية النقاط إحدى المراكز هذه وشكلت. المغادرة أو البقاء إما

 لدى فاتالموظ وتنتقد. المراكز هذه إنشاء في األخرى األلمانية الواليات وترددت. األلماني الداخلية وزير

 مراكزال هذه في اإلجراءات أن طويلة فترة منذ التجميع مراكز في العامالت الدينية" كاريتاس" منظمة

 ىالدعاو إجراءات أن كما. التنظيم من المطلوب بالقدر الالجئين تهيئة لعدم نظرا قيمة ذات ليست

 جراءاتاإل بتنفيذ الموظفات تطالب ولذا. اإلدارية المحاكم أمام لتكدسها نظرا ويالط وقتا تستسغرق

 حكومة أما .القضاء أمام بحق تستأنف القرارات من كثيرا أن سيما ال صحيح، وبشكل بسرعة القانونية

 لمراكزا ذهه إنشاء نتيجة فتعتبر اإلجتماعي، المسيحي الحزب يترأسها التي الداخلية ووزارة بافاريا،

; الم لهذه إيجابيا جانبا هناك أن الموظفات وترى. بسرعة تتم اللجوء إجراءات ألن إيجابية،  في يتمثل اكز

الحياتية الظروف تحسين   



العمل سوق في ودمجهم الالجؤون  

 ويشكك. اعباإلرتف آخذ العدد هذا وإن. ألفا وأربعين أربعة ألمانيا في الالجئين من المتدربين عدد يبلغ

 من يهربون ال نالالجئي أن هو األول: لسببين القول هذا في اليبزغ في الحرفيين لغرفة التنفيذي لمديرا

 عاتمجمو حول يدور ال األمر أن هو والثاني. ألمانيا في لهم تدريب مكان على الحصول في طمعا بالدهم

 وتواجه ، والتجاري مهنيال التأهيل مواصلة عن توقفت بل عشر، الحادي أو العاشر الصف أكملت كبيرة

األلماني العمل سوق دخول في كبيرة صعوبات  

 

مبكر وقت في الالجئين تشجيع  

 تحقيق إلى يهدف الذي األجانب تشغيل تشجيع قانون مفعول يسري الحالي الشهر من األول من إعتبارا

. مهني دريبت مكان على الحصول تسهيل أيضا وينبغي. اللغة لتعليم ندوات في والمشاركة أسرع، إندماج

 اإلقامة نم أشهر تسعة وبعد. المجتمع مع بسرعة للبقاء فرصة لديهم الذين اللجوء طالبي دمج هو والهدف

 إذا اللغة، عليملت دورة في أو لألندماج دورة في المشاركة بالبقاء لهم المسموح األجانب بستطيع ألمانيا، في

 سوريا نم الالجؤون" للبقاء جيدة فرص" بتعبير وصفوي. اإلتحادية العمل وكالة لدى مسجلين كانوا

 العمل، وقس من بالقريبين إليهم فيرمز والصومال، والعراق وإيران أفغانستان من الالجؤون أما. وإرترية

واضحة غير بقاء بفرص ولكن  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)   


