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14.12.2017 

الالجئين حصص حول خالف – أوروبية قمة  

 صصلح األوروبي النظام عن تخلى ألنه األوروبي، المجلس رئيس ،"توسك" لـ إنتقادا اليونان وجهت

 لن إنه اليوناني، اءالوزر رئيس تسيبراس، قال بروكسل في اليوم األوروبية القمة افتتاح وقبيل . الالجئين

 خطاب يف توسك وقال. األعضاء الدول بين لألعباء متناسب توزيع إلى يدعو ال بيان أي على يوافق

 وأثار. يركب بقدر اإلنقسام وتثير فعالة، غير األعضاء للدول الالجئين من الملزمة الحصص إن الدعوة

 أجل من ئينالالج توزيع بنظام تتمسك ألمانيا وكذلك. األوروبية المفوضية قبل من قوية معارضة بذلك

الالجئين تجاه اسيالسي النهج األوروبية القمة وتناقش. تستقبلهم التي الرئيسية الدول عن األعباء تخفيف   

 

بالعامري لها عالقة ال مداهمة  

 ضد هةموج ليست برلين في اإلسالمويين من عدد مداهمة أن أمينة مصادر من" بي بي إر" تلفزيون علم

 ادرالمص بعض تحدثت أن بعد برلين، في الميالد عيد سوق هاجم الذي مري بالعا عالقة لهم أشخاص

 أن امةالع النيابة وأعلنت. اليوم هذا صباح فجر منذ التحقيقات وتجري  .به صلة وجود عن اإلعالمية

 وجود عدم" يب بي إر" تلفزيون معلومات وتفيد. اإلسالمية الدولة تنظيم إلى برحالت يتعلق التحقيق

 ريبق منزل تفتيش أن كما. برلين في" نويكولن" حي على المداهة وتتركز. رهابي‘ هجوم ألي مخطط

عادية أنها وتبين بها، مشتبه ظهر حقيبة تفتيش عن أسفر الميالد عيد سوق مكان من   

 

المسلمين إلى تصل ال الهولوكوست  توعية: منصور اإلسالمي الخبير  

 حديث يف وقال. ألمانيا في السامية معاداة تقوية من اإلسالمي، والخبير النفساني منصور، أحمد يحذر

 عن عبيرللت أقل هواجس ولديهم. صوتا وأقوى بالنفس، ثقة أكثر أصبحوا للسامية المعادين إن: "إذاعي

 فاعلونيت مهاجرة، خلفية ذوي ألشخاض العليا الكلمة تكون برلين أحياء بعض في أنه وأضاف". ذلك

 نصورم وطالب. عليه السكوت لنا يجوز ال أمر وهذا. بمهاجمتهم يترددون وال اليهود، مع قوية بحساسية

 ولكن. الهولوكوست حول كثيرة دراسية فصول وهناك. السامية معاداة ضد وطنية إستراتيجية بوضع

 يمكن ال وبهذا. ألمانيا من جزئيا وهم ويلماز، وأحمد علي  لى‘ تصل ال األفكار هذه أن في تكمن المشكلة

تربوية إجراءات اتخاذ قطعيا يجب ولذلك. مسلمين تالميذ إلى الوصول  
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الليبية السواحل قبالة الغرق من شخص مائة حوالي تنقذ األلمانية البحرية  

 األلمانية عالدفا وزارة وأعلنت. الليبية السواحل قبالة ومهاجر الجىء مائة حوالي األلمانية البحرية أنقذت

 وخمسة نإمراتا بينهم من الغرق، من شخص مائة حوالي أمس أنقذت األلمانية البحرية أن برلين في اليوم

 مليةع بداية ومنذ. البحرية للمالحة عقبة شكل ألنه المطاطي القارب تدمير وتم. ورضيع طفال عشر

ألفا عشرينو إثنين حوالي األلمانية البحرية أنقذت عشر، وخمسة ألفين عام مايو في البحرية" صوفيا"  

 

والمدارس الالجئين سياسة حول مشاورات الوالية برلمان يجري  

 راكياإلشت الحزب وطالب. والمدارس الالجئين سياسة حول مشاوراته اليوم كيل في البرلمان يواصل

 وجاء. العام مناأل ومهددي الجناة باستثناء الشتاء، فصل في الترحيل بوقف إنسانية ألسباب الديمقراطي

 وال. خطرلل واألطفال العائالت رعاية تعرض والبطالة المناسبة، غير السكن ظروف أن الحزب طلب في

 ىاألخر األحزاب تدعو مثلما حدة، على حالة كل فحص بل تماما، الترحيل وقف الوالية حكومة تريد

 متحاناتإ أداء من للتمكن اليوم، هذا ظهر المدارس قانون تعديل أيضا تريد التي اإلئتالف في المشاركة

الدراسة من التاسعة السنة في الثانوية الشهادة   

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 

 


