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07.03.2018  

سوريا في األوضاع حول طارئة جلسة يعقد الدولي األمن مجلس  

 بريطانيا به تقدمت طلب على بناء سوريا في األوضاع حول طارئة جلسة اليوم الدولي األمن مجلس يعقد

 جلسة في المجلس يناقش المتوسط، األوروبي التوقيت حسب الظهر، بعد الرابعة الساعة وعند. وفرنسا

 من عشرينوال الرابع وفي. يوما ثالثين لمدة المجلس أعلنها التي الهدنة فشل عن الناجمة النتائج مغلقة

 أجل من وماي ثالثين لمدة القتال وقف إلى يدعو روسيا بموافقة قرار إلى المجلس توصل الماضي شباط

 يسيطر لتيا الغوطة شرق في القتال إستمر أيام عشرة وبعد. الجرحى ونقل اإلنسانية المساعدات توصيل

روسيا أعلنتها التي اليومية بالهدنة تتقيد ال األطراف أن كما. المتمردون عليها   

 

الخارجية العسكرية المهمات  

 الدولة يمتنظ وضد ومالي أفغانستان في الخارجية العسكرية المهمات تمديد األلماني الوزراء مجلس قرر

 بقدر يمال وفي ملموس، بقدر أفغانستان في األلمانية القوات عديد زيادة تقرر كما(. داعش) اإلسالمية

 مهمات ست تمديد المجلس يقرر إجمالية وبصفة. الجغرافية المعطيات حسب داعش وضد طفيف،

القرار هذا على اإلتحادي النواب مجلس يوافق أن ويجب. جندي وستمائة ألفين تشمل عسكرية   

 

قائما يبقى الشباب نقص – الالجئين بفضل المتدربين زيادة  

. لالجئينا بفضل الحرفي القطاع لدى باإلرتفاع مجددا العدد أخذ المتدربين، عدد تراجع من سنوات بعد

 اركونيش بدأوا اللجوء طالبي من عددا أن إلى يعود الماضي العام في اإلرتفاع أن الراهنة األعداد وتفيد

 مازالت يةبيرقراط عوائق إن المهنية للحرف المركزية الرابطة ممثلو ويقول. مهنية تدريبية دورات في

. للمتدربين يالقانون األمان توفير هو للشركات بالنسبة المهم وإن مهنية، دورات في الجئين تعيين تعيق

 وعشرين تسعة تعيين تم فيستفاليا – راين نورد والية وفي. الحاالت جميع في اآلن حتى متوفر غير وهذا

 بين وكان. لماضيا بالعام مقارنة متدربين وثالثة ثمانمائة بزياردة أي متدربا، وثمانين واثنين ومائتين ألفا

 الولو. الماضي العام من أكثر أضعاف ثالثة أي الجئا، وعشرون وسبعة وخمسمائة ألف المتدربين

فيستفاليا نوردراين والية في العدد لنقص الالجؤون  
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لالجئين مكان ألف أربعين تحضر فيستفاليا نوردراين والية   

 لالجئين مكان فأل أربعين تجهيز فيستفاليا نوردراين والية تريد الالجئين عدد في الواضح التراجع رغم

 في اجاإلندم لجنة أمام اإلثنين يوم الوالية في الالجئين وزير شتامب، يوأخيم وقال. اللجوء وطالبي

. هرأش ثالثة خالل جاهزا سيكون الباقي وإن محجوزة، أصبحت مكان ألف وعشرين خمسة إن البرلمان،

 ألفين عام يوف. الوالية في للجوء طلبات قدموا وثمانين وأربعة وستمائة ألفا وثالثين أربعة أن وأضاف

 سوريا، نم األعظم القسم وجاء. الجئا عشر وأربعة وثمانمائة ألفا سبعين اإلجمالي العدد بلف عشر وستة

 وأربعمائة فاأل عشر خمسة أن الالجئين وزارة بيانات وتفيد. وإيران وأفغانستان وتركيا العراق من وبعدها

 آالف ةوخمس ومائة آالف ثالثة بين تقديم تم األخيرة اآلونة وفي. الوالية في معلقة مازالت لجوء طلب

المئة في وثالثين تسعة اإلعتراف نسبة وبلغت. شهريا للجوء طلب  

 

تركيا في اإلسالمية الدولة لتنظيم مزعزمين مقاتلين إعتقال   

. أضنة في اكرالب الصباح في اإلسالمية الدولة لتنظيم مزعوما عضوا عشر ثالثة التركية الشرطة اعتقلت

. سوريا عشر اإثن ومنهم. األمريكية القنصلية على المدينة في هجمات تنفيذ ينوون كانوا أنهم في ويشتبه

 بهم لمشتبها داعش مقاتلي من عراقيين أربعة إعتقال األسود البحر على سمسون في تم أيام بضعة وقبل

أنقرة في األمريكية السفارة على الهجوم في المشاركة في   

 

الدولي السياحة معرض إفتتاح  

 نهاية وفي. األولى الثالثة األيام في فقط الخبراء يستقبل الذي برلين في الدولي السياحة معرض إفتتاح نم

 على تعتمد السياحة إن ميركل المستشارة قالت اإلفتتاح وبمناسبة. العام الجمهور أمام أبوابه يفتح األسبوع

 ومنطقة بلدا وتسعين مئة حوالي المعرض في ويشارك. العولمة لفرص ممتاز مثال وهي العالمي، اإلنفتاح

 في الشرف ضيف ،فوربومرن – ميكلنبورغ وهي ألمانية، والية تكون مرة وألول. سياحية

         المعرض

 

 

 

 

 

 

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) 

 


