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اإلسالموي التطرف ضد ضربة: شتروبل  

 المسيحي للحزب ينتمي الذي فيرتمبيرغ، – بادن والية في الداخلية وزير شتروبل، قال

 التطرف ضد ضربة يشكل كارلسروه في به مشتبه إرهابي اعتقال إن الديمقراطي،

 نتكا المعنية السلطات وإن جدي، تهديد لمواجهة بالمرصاد كانت اليقظة وإن اإلسالموي،

 من درويتح. باألمس اعتقل والذي سنة، وعشرين تسعا العمر من البالغ الرجل هذا تراقب

. لسروهكار في القصر ساحة في للتزلج ميدان على للهجوم يخطط وكان. فرايبورغ مدينة

اإلسالمية الدولة تنظيم مؤيدي من وهو   

 

العامة الجمعية في القدس على التصويت قبل الدول يهدد ترامب   

 قرارال ضد العامة الجمعية في اليوم تصوت قد التي الدول ترامب األمريكي الرئيس هدد

 هذا على الدول تصويت بدقة تراقب المتحدة الواليات إن وقال. القدس بشأن األمريكي

 تصوت يالت للدول المتحدة الواليات تقدمها التي المالية المساعدات كافة بوقف وهدد. القرار

 وذكر. إلسرائيل أبدية عاصمة بالقدس اإلعتراف إلى الداعي األمريكي القرار ضد

 جهتو الدولي، األمن مجلس في األمريكية المندوبة هيلي، أن نيويورك في دبلوماسيون

 نثنيناإل يوم المتحدة الواليات واستخدمت. الشأن هذا في أخرى دول لمندوبي تهديد رسائل

تقريبا نفسها بالصيغة مشروع ضد الدولي األمن مجلس في الفيتو/النقض حق . 

 

 " طواعية المغادرين عدد تراجع": فيلت دي  

 عدد أن ن،والالجئي للهجرة اإلتحادية اإلدارة بيانات إلى إستنادا ،"فيلت دي" صحيفة ذكرت

 لحكومةا تحقق لم وبهذا. بالتراجع آخذ طواعية ألمانيا ويغادرون لجوئهم، طلبات رفضت من

 تىح العدد وبلغ. الجاري العام في طواعية المغادرين عدد زيادة إلى الرامي هدفها األلمانية

و  سبعة لعدد ا  بلغ وبالتحديد. الماضي بالعام مقارنة تقريبا، النصف الماضي نوفيمر نهاية

السابق العام في تقريبا الضعف بلغ بينما مغادر، وتسعمائة  ألفا  عشرين    
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األلماني التدريب نظام مع يتناسبون ال الالجؤون  

 اليحو أن مع شاغرة، للتدريب مكان ألف وأربعين تسعة حوالي الجاري العام في يبقى

 إلى العدد اهذ وارتفع. العمل مكاتب لدى للتدريب بطلبات تقدموا الجىء ألف وعشرين خمسة

 دراسة رتهنش ما هذا. أيضا القادم العام في يرتفع أن المتوقع ومن سنة، خالل أضعاف الثالنثة

 المشكلة بوضوح "ستوفه كريستينا" الباحثة وتبين. كولونيا في األلماني اإلقتصاد معهد أعدها

 بالبحث يوتوص. العمل عن والباحثين الشركات بين التوفيق في العمل سوق تواجهها التي

 المائة في عشرين أن إلى وتشير. المنشودة األهداف تحقيق في تساهم قد أخرى وسائل عن

 براتخ لديهم منهم وكثير. عملية خبرة شهادات أو علمية تخرج شهادات لديهم الالجئين من

تدريبية عمل   

 

الروهينغيا بحق ممنهجة قتل جرائم ارتكبوا ميانمار في العسكر  

 ميانمار في سكرالع أن األمريكية" برس أسوشييتد" األنباء وكالة أجرتها التي التحقيقات تبين

 سبعة اباستجو وأنثبت. ميانمار في المسلمين الروهينغيا بحق ممنهجة قتل جرائم ارتكبوا

 وحدها" نو نغماو" قرية في قتلوا شخصا ونثمانين سبعة أن بنغالدش في الناجين من ونثالنثين

 وسبي ،النساء مقتنيات بسرقة العسكر وقام. الماضي أغسطس من والعشرين السابع في

 مسلحةال القوات ونفت. مفقودين القرية من شخص مائتا ومازال. األقل على   منهن عشرين

 فيينصح اعتقال بسبب ميانمار لحكمومة أيضا إنتقادات وتوجه. األنباء هذه ميانمار في

. غياالروهين ضد العسكر ممارسات حول معلومات يجمعان كانا" رويترز" لوكالة تابعين

ماعنه باإلفراج عديدة خارجية ووزارات اإلنسان، حقوق ومنظمات المتحدة، األمم وتطالب  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

  


