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11.12.2017 

اإلسالمية الدولة لتنظيم التابعة والء أبو شبكة قبل من العامري تجنيد  

 قبل نم مقصود بشكل برلين في الميالد عيد سوق مهاجم العامري، اختيار تم قد أنه يبدو

 تلفزيون لدى المتوفرة المعلومات تبينه ما هذا. والء أبو  الواعظ بزعامة الدولة تنظيم شبكة

 والية في الجنايات مكتب من والمستقاة البرلينية،" بوست مورغن" وصحيفة" بي بي آر"

 بي آر" اتبيان وحسب. العامري مع وثيقة عالقة على والء أبو وكان  .فيستفاليا نوردراين

 أصل من الواعظ ويعتبر. ساعة نصف لمدة والء أبو مع خاص لقاء العامري منح" بي

 مدينة في ةالمحكم أمام اليوم ويمثل. ألمانيا في اإلسالمية الدولة لتنظيم القيادي الرمز عراقي

  (( سيلي

 

األعالم بحرق يندد وزير  

 في تظاهرات أثاء اإلسرائيلية األعالم بحرق األلماني، الداخلية وزير ،"ميزيير دي" ندد

 وال. اليهود وجميع إسرائيل مع وثيقة صلة على ألمانيا ن: " ‘صحفي حديث في وقال. برلين

 والرأي رالتعبي حرية تمارس أن ويجب. لإلهانة إسرائيل دولة أو اليهود يتعرض بأن نقبل

 شابهة،م بثصريحات ماس العدل ووزير غابرييل، الخارجية وزير وأدلى". سلمية بطريقة

 اصمةع بالقدس اإلعتراف ترامب، األمريكي الرئيس قرار على برلين تظاهرات على ردا

اإلسرائيلية األعالم حرق تم برلين تظاهرات وفي. إلسرائيل  
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األوروبي اإلتحاد دول خارجية وزراء اليوم يلتقي نتنياهو  

 يريد لذيا نتنياهو مع األوروبي اإلتحاد دول خارجية وزراء بروكسل في اليوم صباح يجتمع

 هدفب األخيرة، التطورات رغم الفلسطينيين، مع السالم محادثات مواصلة على يحثهم أن

 القدس نتكو أن في المتمثل األوروبي اإلتحاد دول رأي حسب الدولتين، حل تسوية نحقيق

 رائيلإلس عاصمة بالقدس اإلعتراف ترامب قرار هو اللقاء هذا خلفية وإن. للطرفين عاصمة

 .وحدها

 

الكنائس إلى اللجوء حول للتفاوض حاجة هناك أن يرى ميزيير دي  

 إلى اللجوء حول للتفاوض حاجة هناك أن األلماني، الداخلية وزير ميزيير، دي يرى

 ينوب. المتوقع من أكبر الكنائس إلى اللجوء عدد إن صحفي حديث في وقال. الكنائس

 ستمائةو أف تسجيل تم عشر، وسبعة ألفين عام وأكتوبر عشر، وستة ألفين عام أغسطس

 الواليات على ويجب. اإلتحادية والالجئين الهجرة دائرة لدى كنسي، لجوء حالة ألف وتسعين

 بأنها ميزيير دي وصفها التي المسألة هذه حول الكنائس مع التفاوض اإلتحادية والحكومة

 يجب الدولة مابين رحيمة، تكون أن يمكن الكنيسة:كالتالي التوتر حالة ووصف. للغاية حساسة

 هذا في اإلتفاق وتم. ةاألخير  الوسيلة يكون أن يجب الكنيسة إلى واللجوء. عادلة تكون أن

 لألسف يتم ال وهذا. حالة كل على الحكومية الدوائر تطلع أن عليها التي الكنيسة مع الشأن

 رسميةال اإلجراءات ولكن. اإلنسانية مسؤوليتها وفق تتصرف الكنائس أن واعترف. دائما

اإلعتبار بعين اإلنسانسة الجوانب أيضا تأخذ   

 

برلين في عمل عن يبحثون الجىء ألف وعشرون ثمانية  

 أكتوبر يةنها وفي. عمل مكان وجود في صعوبة برلين في بهم المعترف اللجوء طالبو يواجه

 هممن الجىء وسبعمائة ألفا وعشرون خمسة ويتلقى. ألفا وعشرين ثمانية عددهم بلغ

 المائة يف وثالثون أربع ويعتبر. اإلتحادية العمل وكالة بيانات حسب ،"4 هارتس" مساعدات

 استعدادا ةتدريبي دورات في فيشاركون الباقون، أما. العمل من عاطلين عمل عن الباحثين من

 مالياإلج الرقم من المهاجرين نسبة وتبلغ. ولغوية مهنية دورات ومنها العمل، سوق لدخول

المائة في ثالثة فاصلة ثمانية برلين في عمل عن للباحثين  
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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) 

 


