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 تسوية األزمة السورية خارج نطاق األمم المتحدة

. وأكد في يسعى هايكو ماس، وزير الخارجية األلماني، للتوصل إلى تسوية لألزمة السورية خارج نطاق األمم المتحدة عند الضرورة

وسيا تقف حائال المتحدة، ولكن ربرنامج للقناة التلفزيونية األولى من برلين أن كل محاولة للتسوية، ينبغي أن تكون في إطار األمم 

  بدون  دون ذلك. ولهذا ال بد من البحث عن منصة أخرى للحديث. ومن ناحية أخرى فإن إحالل السالم في سوريا غير ممكن

س إن روسيا. وفي البداية يدور األمر حول وقف إطالق النار، ومن ثم تشكيل حكومة إنتقالية، وإجراء إنتخابات جديدة. وقال ما

ستعداد الدولي إلجراء مفاوضات أصبح كبيرا، وهذا ما سيبحثه وزراء خارجية دول اإلتحاد األوروبي في لقائهم اليوماإل  

 

 قضية حجاب الرأس أمام محكمة العمل

ء حجاب الرأس تنظر محكمة العمل اليوم مجددا بدعوى تقدمت بها معلمة تريد التدريس في مدرسة إبتدائية في برلين ضد حظر ارتدا

لحجاب في في المدارس. وتسمح والية برلين بارتداء الحجاب إستنادا إلى قانون الحياد. وعرض على المعلمة بدل ذلك أن تدرس با

ي أن يرتدوا مؤسسة تعليمية أخرى. وينص قانون الحياد على أنه ال يحق للشرطيين والمعملين في المدارس وأعضاء الجهاز القضائ

الدواممالبس ذات طابع ديني أثناء   

 

  بصمات األصابع في البطاقات الشخصية في بلدان اإلتحاد األوروبي

ني بلدان اإلتحاد تخطط المفوضية األوروبية إلدخال بصمات األصابع الرقمية والبيانات البيوميترية إلى البطاقات الشخصية لمواط

اإلرهابيين  سيحول دون تزوير الوثائق من قبل األوروبي. وقال أفراموبولوس، مفوض الشؤون الداخلية، في حديث صحفي إن ذلك

ي ألمانيا تقديم والمجرمين. ويتعين على اإلتحاد األوروبي أن يضيق الخناق عليهم كي ال يتمكنوا من تنفيذ أي اعتداء. ومن الممكن ف

  بصمات األصابع طواعية للتحقق من الهوية الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 



أنهالت تريد توسيع نطاق عروض التطبيقات اإللكترونية لالجئين –وزارة الشؤون اإلجتماعية في والية سكسونيا   

ل الحياة اليومية أنهالت توسيع نطاق استعمال التطبيقات اإللكترونية لتسهي -تريد وزارة الشؤون اإلجتماعية في والية سكسونيا 

رت الوزارة أن ألفين وأربعمائة مرة. وذكلالجئين. وتم تنزيل تطبيق خاص باإلقامة في مراكز اإليواء في مدينة هالبرشتات حوالي 

بل. وتجري الوزارة اإلقبال على المشروع التجريبي مطلع عام ألفين وسبعة عشر كان إيجابيا. وسيتم توسيع هذه العروض في المستق

ينها ات، من باآلن محادثات مع الجمعية الخارجية في الوالية حول المضمون والشؤون التقنية. وتقدم الوزارة منشورا بتسع لغ

  العربية، يتضمن معلومات حول الموضوع

 

 

ةمكتب المستشارية: المشروع قيد الدراس -تعديل مشروع القانون الذي تقدم به زيهوفر بشأن لم شمل عائالت الالجئين   

ي مكتب راهن فيتم تعديل مشروع القانون الذي تقدم به زيهوفر، وزير الداخلية، بشأن لم شمل عائالت الالجئين في الوقت ال

لحكومة المستشارية. وقالت هيلغه براون، وزيرة مكتب المستشارية، في حديث صحفي، إن المشروع قيد المشاورات الداخلية ل

ه األلمانية من أجل تحديد معطيات منح هذا الحق. ومن حق كل وزير أن يتقدم بمشروع قانون بشان أي موضوع وفق تصورات

يما من قبل إنتقادات كثيرة، ال س المشروع إال بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وأثار هذا المشروع  الشخصية. ولن يتم تصدير هذا

ن اإلعتبارالمشروع أن يأخذ موضوع اإلندماج بعي منظمات الالجئين. كما دعا أعضاء في الحزبين المسيحيين إلى أنه يتعين على   

 

 

 

 

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) 

 


