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 إفتتاح منتدى اإلقتصاد في دافوس

 

الذي سيركز  يبدأ اليوم في دافوس، المنتجع السياحي السويسري، المنتدى اإلقتصادي الثامن واألربعون

ي العالم على التباين اإلجتماعي في العالم. وفي دراسة أعدتها منظمة اإلغاثة "أوكسفام" ورد أن الثراء ف

ك في المنتدى مودي، رئيس الوزراء الهتدي. ويشار  يلقيها  المنتدى بكلمةيتركز لدى اإلثرياء. ويفتتح 

كل، أكثر من ثالثة آالف مدير أعمال وسياسي وممثل لمنظمات عالمية، ومنهم المستشارة األلمانية مير

لمة الواليات والرئيس الفرنسي ماكرون. وفي ختام المنتدى يوم الجمعة يلقي الرئيس األمريكي ترامب ك

تحدةالم   

 

 

 كيرشآيس: يجب أن يعود الهدوء إلى كوتبوس

نف في مدينة دعت كيرشآيس، النائبة اإلشتراكية الديمقراطية في برلمان والية براندنبوغ، إثر أعمال الع

على المدينة  كوتبوس، إلى عدم استقبال مزيد من الالجئين في المدينة. وقالت في حديث إذاعي إنه يتعين

لبنية التحتية هدوء. وفي األعوام الماضية استقبلت أعدادا كبيرة من الالجئين دون توفر اأوال أن تعود إلى ال

لية في لهم فيها. وإن المدينة بحاجة إلى الوقت كي تتمكن من دمج الالجئين. وأعلن شروتر، وزير الداخ

هات عديدة رة مواجالوالية، عدم إرسال مزيد من الالجئين إلى كوتبوس. وشهدت المدينة في األسابيع األخي

لالجئين  بين شباب سوريين وألمان. كما هاجم شباب سوريون زوجا ألمانيا، بينما تعرض قبل ذلك مأوى

  للهجوم
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 وزراء حزب الخضر يطالبون يتنظيم مزيد من دورات اإلندماج

ة يطالب أربعة وزراء لشؤون الهجرة واإلندماج ينتمون لحزب الخضر في واليات ألمانية ، الحكوم

ء اإلتحادية، بتنظيم مزيد من دورات اإلندماج لالجئين والمهاجرين. وجاء في ورقة أعدها أربعة وزرا

د من دورات ينتمون إلى حزب الخضر في أربع واليات ألمانية، أنه يتعين على الحكومة اإلتحادية أن تزي

تحادية الحكومة اإل را لعدم قيام اإلندماج في ألمانيا لمواجهة أوقات اإلنتظار الطويلة غير المقبولة. ونظ

نيةبواجباتها كما ينبغي، أجبرت الواليات على أن تحل محلها، مثال في دورات تعليم اللغة األلما   

 

 رغم موافقة ألمانيا: ال نقل لالجئين حتى اآلن

وضية العليا فرغم موافقة ألمانية مسبقة، لم تقدم ألمانيا للعام الحالي أماكن لنقل الالجئين من مخيمات الم

مانية لحزب لشؤون الالجئين في شمال إفريقيا والشرق األوسط. وردا على إحاطة تقدمت بها الكتلة البرل

أن  الخضر، جاء أن الحكومة اإلتحادية لم تتخذ حتى اآلن قرارا بشأن نقل الالجئين إلى ألمانيا، مع

بعين ألف عام ألفين وسبعة عشر أر المستشارة األلمانية ميركل عرضت على األمم المتحدة في منتصف

الماضي.  مكان في أوروبا، على أن تستقبل ألمانيا منها ما يناسب حجمها. وكان ينبغي الرد في أكتوبر

خضر من عدم وستنتهي المدة المحددة لذلك في شباط القادم. وحذرت لويزة أمتسبيرغ التي تنتمي لحزب ال

 اإليفاء بما تم التعهد به

 

 

إلى كابل ترحيل الجئين  

على متنها  رغم تشديد األوضاع األمنية في كابل، ستقلع مساء اليوم من مطار ديسلدورف طائرة إلى كابل

كاب سبعون أفغانيا ممن رفضت طلبات لجوئهم، ومنهم عشرون ممن صدرت بحقهم أحكام بسبب ارت

ويأتي خمسة  نية المختصة.جنايات، والباقون ممن رفضوا التعريف بهوياتهم الشخصية لدى الدوائر األلما

ن الالجئين عشر أفغانيا من والية بافاريا، وواحد من والية نوردراين فيستفاليا. وتريد منظمات تدافع ع

ة صباح التظاهر ضد ترحيل الالجئين األفغان. ومن المتوقع أن يتظاهر مائتا متظاهر. وستصل الطائر

لفين يد رسمي لرحالت الترحيل. ومنذ ديسمبر عام أالغد إلى مطار كابل. ومن حيث المبدأ ال يوجد تأك

 وستة عشر تم ترحيل مائة وخمسة وخمسين أفغانيا

 

 

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) 


