
1 

 

 
 08.01.2018 

 

الالجئين غوث وكالة إلغاء إلى يدعو نتنياهو  

 غوث وكالة بإلغاء ، الوزراء لمجلس جلسة أثناء اإلسرئيلي، الوزراء رئيس ، نتنياهو طالب

 األموال بتوزيع طلب كما. إسرائيل تدمير هو الوكالة هذه هدف ألن الفلسطينيين الالجئين

 يضم إنه وقال. المتحدة  لألمم التابعة  الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  على لها المخصصة

 تبقي الوكالة هذه إن وأضاف. الخصوص هذا في ترامب األمريكي الرئيس صوت إلى صوته

 هذه على يجب ولذلك. إسرائيل تدمير هو والهدف األبد، إلى الالجئين عودة وحق الفلسطينية القضية

تختفي أن الوكالة   

 
 

متشددا يبقى أوربا فكتور موقف: الالجئين تجاه السياسي النهج  

 في وقال. الالجئين الستقبال الرافض بالده موقف المجري، الوزراء رئيس أوربان، فكتور جدد

 إقتصاديون الجؤون وهم. مسلمين غزاة بل مسلمين، الجئين تعتبرهم ال بالده إن صحفي حديث

 مجتمع نشوء إلى يؤدي المجتمع، في   المسلمين عدد   ارتفاع أن  كما   .أفضل حياة عن يبحثون

. أوهام مجرد  هو  الثقافي  التعدد  وأن يلتقيان، لن اإلسالمي والمجتمع المسيحي المجتمع ألن مواز،

 المجموعة مؤتمر في الجمعة يوم أوربان وشارك. علينا يفرض أن نريد وال ذلك، مثل نريد ال ونحن

اإلجتماعي المسيحي للحزب البرلمانبة   

 

 
 

 

 

مفقودين مازالوا الالجئين من قاصر 5300   

 ثمانيةو ومائتين آالف خمسة أن  اإلتحادي، الجنايات مكتب بيانات إلى إستنادا إعالمية، مصادر ذكؤت

 إلى وحدهم والقاصرون األحداث هؤالء وجاء. ألمانيا في مفقودون قاصرا أو حدثا الجىء وثمانين

 وفي .بالتراجع آخذ العدد أن كما. هناك من إختفوا اللجوء، مراكز في وإيوائهم تسجيلهم وبعد. ألمانيا
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 إلى اجعالتر ويعود. وحدثا طفال وخمسين وثالثمائة آالف ثمانية حوالي العدد بلغ الماضي العام مطلع

 المضاعفة والتسجيالت مجددا، األطفال من كثير وظهور ألمانيا، إلى القادمين الالجئين عدد تضاؤل

 
 

األلمانية اللغة تعليم دورات رغم المطلوب المستوى إلى يصلون ال الالجئين من كثير  

 اللغة الالجئين إتقان عدم من قلقهم عن األلمانية العمل ووكاالت مكاتب على القائمون أعرب

 خمسة أصل من أربعة كان دورة كل وبعد. لذلك فرصا لهم توفر التي التعليم دورات رغم األلمانية

 وكان. مهنة على التدرب أو عمل على للحصول  يؤهلهم ال بمستوى األلمانية يتكلمون الجئين

 يحصل لم  اآلخرين الالجئين إلى وبالنسبة. اللغة تعلم في األضعف والعراق إرتريا من الالجؤون

 أو المهني، التدرب أو عمل لممارسة اللغة إتقان من المطلوب المستوى على منهم المئة في ثمانون

بالجامعة اإللتحاق   

 
 

ناكي  دينيتس القدم كرة العب سيارة على نار إطالق  

 سانت نادي لدى السابق الالعب التركي، – األلماني ناكي، دينيتس القدم كرة العب سيارة تعرضت

 الساعة حوالي ،4 رقم السريع السيارات طريق في دورين مدينة قرب عليها النار إلطالق باولي،

 وأعلن. بأذى أحد يصب ولم. التركية  للحكومة انتقادات  بتوجيه معروف وهو. ليال عشرة الحادية

 نائبة وتحدثت. الحادث في التحقيق تتولى العامة النيابة أن آخن مدينة في الشرطة باسم المتحدث

 لم الشرطة أن بيد ،"قتل إعتداء" عن هامبورغ برلمان في اليسار لحزب البرلمانية الكتلة رئيس

ذلك تؤكد  

 
 

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) 


