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 مؤتمر سوريا يسعى لجمع مساعدات مالية

ة اإلتحاد لسوريا لمدة يومين تحت رئاس بدأ اليوم في بروكسل مؤتمر دولي للدول المانحة 

على هذا  األوروبي واألمم المتحدة لجمع مساعدات مالية للمدنيين السوريين. ويأمل القائمون

مة دولية أكثر من ثمانين دولة ومنظالمؤتمر في جمع ستة مليارات دوالر. وغدا يناقش ممثلو 

مانية لحزب استئناف عملية السالم في سوريا. وأعرب ليبيش، المتحدث باسم الكتلة البرل

القوات  الخارجية، عن شكوكه في تحقيق ذلك. وطالب بانسحاب جميع  اليسار في الشؤون

  األجنبية المرابطة في سوريا

 

سامية "إثمامجلس المسلمين المركزي يعتبر معاداة ال "  

برها أعرب مجلس الملمين المركزي عن رفضه القاطع لمعاداة السامية مؤكدا أن اإلسالم يعت

لس لن الكبيرة. وقال أيمن مزيك، رئيس المجلس، إن المج  والعنصرية والكراهية من اآلثام

زيون يوافق على ذلك، وإن تصريحات المستشارة األلمانية ميركل في مقابلة مع التلف

مانيا، سرائيلي كانت مميزة ألناا أكدت أن معاداة الياود لم تظار مع قدوم الالجئين إلى ألاإل

تاى وإن إحصائيات الجرائم تثبت ذلك. ورغم ذلك فإن السلطات األلمانية تأخذ ذلك بمن

جئين، الجدية. وأضاف مزيك أن مجلس المسلمين المركزي ينظم إجتماعات بين الياود والال

توعوية من خالل زيارة معسكرات اإلعتقال النازيةويقدم برامج    
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 تراجع نسبة الجريمة لدى الالجئين

ارتكاب جرائم  تفيد آخر إحصائيات الجريمة لعام ألفين وسبعة عشر أن نسبة المشتبه بام في

عة عشر ألفا من الالجئين في والية سكسونيا السفلى تراجعت بقدر كبير. وبلغ العدد سب

ام الذي سبقه. ثة من المشتبه بام، أي أقل بألف ومائتين واثنين وخمسين من العوأربعمائة وثال

الشرطة في  وقال وزير الداخلية في الوالية اليوم إن غالبية الالجئين ال تظار في إحصائيات

الوالية على اإلطالق. وإن األوضاع األمنية في الوالية مستقرة. وقال إن عدد الجرائم 

ربعة في خمسمائة وستة وعشرين حالة، أي بتراجع مقداره ستة فاصلة أالمسجلة تراجع إلى 

ي المائة. وهذا لى حلول للجرائم إثنين وستين فاصلة ثالثة ف‘المائة. وبلغت نسبة التوصل 

 ثاني أعلى رقم منذ عشرة أعوام

 

 غراندي: ألمانيا شريك موثوق به في مساعدة الالجئين

ق البرنامج ن ألمانيا ستستقبل عشرة آالف الجىء في نطاأكدت المستشارة األلمانية ميركل أ

ين، األوروبي. وقبل اإلجتماع مع فيليبو غراندي، مفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئ

 صرحت ميركل بأن الادف هو منع الاجرة غير الشرعية، واستبدالاا بطرق مشروعة من

ة. وبحث يم المساعدات الفوريخالل فتح طرق قانونية للاجرة، ومكافحة أسباب الارب، وتقد

ر المتوسط غراندي مع ميركل في العام الماضي التعاون مع ليبيا، وإرجاع الالجئين في البح

يمات إلى مخيمات تكفل لام حياة طبيعية. وقال إنه تم تحرير آالف من الالجئين من المخ

  الليبية

 

 الجؤون يأتون غالبا بقطارات الشحن إلى أوروبا

جئين في والية بادن فيترتمبيرغ منذ مطلع مارس الماضي إستخدام الال تراقب الشرطة

جددا قطارت الشحن للوصول إلى ألمانيا. وفي صباح السبت الماضي اعتقلت الشرطة م

ة ثالثة رجال أربعة نيجيريين قادمين في قطار للشحن من إيطاليا. وقبل يوم أعتقلت الشرط

وأن  إلتحادية أن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر،وامراة في قطارشحن آخر. وترى الشرطة ا

لى طائلة. ومن خالل شق أغطية الحاويات يدخل الالجؤون إ  مبالغ  يتقاضون  الماربين

 داخلاا حيث يمكثون ساعات طويلة بين البضائع
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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) 


