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كابل في إنتحاري هجوم جراء قتلى  

 األقل، لىع شخصا أربعين بحياة أودى كابل في ثقافي مركز على عنيف إنتحاري هجوم وقع

 داخل هنفس إنتحاري وفجر. الداخلية وزارة باسم المتحدث أعلن كما آخرين، ثالثين وجرح

 الهجوم ووقع. المبنى أمام ناسفتان عبوتان إنفجرت المساعدة، آخرون حاول وعندما. المبنى

الماضي يف شديدة هجمات السني اإلسالمية الدولة تنظيم نفذ حيث كابل في شيعي حي في  

 

الموضوع لبحث مستعدان المسيحيان الحزبان: العائالت شمل لم  

 لشم لم بشأن الديمقراطي اإلشتراكي الحزب مطلب مع المسيحيان الحزبان يتجاوب

 ماير، أنب الديمقراطي، المسيحي الحزب رئيسة نائب الشيت، تصريح خالل من العائالت

 هذا حول يقياتوف مقترحا سيقدم اإلجتماعي، المسيحي الحزب لدى الداخلية الشؤون في الخبير

 أو ويةالمأسا الحاالت مثل الشديدة، الحاالت بمبدأ العمل نطاق توسيع إلى يدعو الموضوع

. مشابه حبتصري بافاريا، والية في الداخلية وزير هيرمان، وأدلى. قاتلة بأمراض اإلصابة

 جلب يف الحق ألمانيا، في الالجئين من عمل له من يعطي آخر شامل بمقترح الشيت وتقدم

العائلة أفراد   

 

السيئة األطفال أوضاع من تتذمر" يونيسيف" منظمة  

 مناظق في ةالسيئ األطفال أوضاع من المتحدة لألمم التابعة لألطفال يونيسيف منظمة تتذمر

 خاص لبشك مروع بقدر مستهدفون األطفال أن نيويورك في المنظمة مدير وأعلن. النزاعات

 وفي. القناصة من عمدا يستهدفون أو بشرية كدروع يستخدمون حيث وسوريا العراق في

 بشكل فيونيسي وأشارت. اآلن حتى جرحوا أو حتفهم األقل على طفل آالف خمسة لقي اليمن

. طفل فأل عشر تسعة من أكثر تجنيد تم حيث السودان جنوب في األطفال أوضاع إلى خاص

طبيعيا أمرا الدولي القانون إنتهاكات تصبح أن يجوز وال  
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اللجوء بلدان من كثيرون متخصصون خبراء  

 وباكستان ونيجيريا والعراق وإريتريا أفغانستان من شخص ألف وأربعين مائة حوالي يعمل

 تفيدو. ألمانيا في اإلجتماعي الضمان ألحكام خاضعة عمل وظائف في سوريا أو والصومال

 أربعينو ثالثة وحوالي. مؤهلين كخبراء وظائف في يعملون منهم المائة في ستين أن دراسة

 تسعة عملي كما. سنتين عن يقل ال مهنيا تدريبا تتطلب وظائف في يعملون منهم المائة في

الوريابك أو ماستر أو دبلوم شهادة األقل على تتطلب مراكز في المائة في أريعة فاصلة  

 

 

 

 باتطل رفضت لمن األلمانية لتعليم دورات تقديم عن تدافع اإلجتماعية الشؤون وزيرة

 لجوئهم

 اليسار، لحزب تنتمي التي برلين والية في اإلجتماعية الشؤون وزيرة برايتنباخ، إلكه دافعت

 حديث في توقال. األلمانية اللغة لتعليم لجوئهم، طلبات رفضت لمن مجانية دروس تقديم عن

 معالمجت مع اإلندماج دون ألمانيا في سنوات أشخاص يعيش أن أتجنب أن أريد: "صحفي

 رصةف لديهم لمن لغوية دورات والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة تقدم وبينما. األلماني

 بغض الدورات هذه في المشاركة برلين في المقيمين الالجئين جميع يستطيع ألمانيا، في للبقاء

 حكومةل شديدة إنتقادات األخيرة اآلونة في ووجهت. ألمانيا في البقاء في حقهم عن النظر

. البالد ةلمغادر  لجوئهم طلبات رفضت من استعداد من يقلل الذي السبب لهذا برلين والية

مالية مبالغ يتطلب لغوية دورات توفير فإن ذلك على وعالوة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  


