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 إسرائيل توبخ إيران وتهدد بشن هجوم

 

ورانيوم ليها لوجهت إسرائيل انتقادات شديدة اللهجة للتهديدات اإليرانية بإعادة رفع مستوى إنتاج

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأن إيران تسعى إلى إنتاج ترسانة من  المخصب. وقال

. من جانبه هدد وزير االستخبارات اإلسرائيلي ، على حد قولهاألسلحة النووية، األمر الذي ال نقبله

كاتس بشن هجوم ضد إيران في حال استأنفت برنامجها النووي. جدير بالذكر أن الرئيس 

امب قد أعلن بداية مايو الماضي إنسحاب بالده من االتفاقية المبرمة مع إيران بشأن األمريكي تر

برنامجها النووي، في حين يعتزم االتحاد األوروبي وروسيا والصين التمسك ببنود االتفاقية. يشار 

إلى أن نائب الرئيس اإليراني صالحي قد أعلن عن نية بالده المضي قدماً في تخصيب اليورانيوم 

 ي حال باءت االتفاقية بالفشل.ف

 

 

 رئيس السابق للدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين: تأخر التنبه للتزايد في أعداد ال

 الالجئين

 

قال الرئيس السابق للدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين فرانك يورغن فايزه بأن 

مردها انعدام النظرة  2016و 2015الصعوبات في التغلب على أزمة الالجئين خالل العامين 

الثاقبة لذوي الحل والعقد في الدائرة، إذ أنه لم يتم التنبه إلى تزايد أعداد الالجئين إال في وقت 

متأخر، بسبب انعدام الرقابة. وكان فايزه قد تولى إدارة هذه الدائرة لفترة مؤقتة. وأضاف أن من 

بين األسباب التي أدت إلى هذه الصعوبات نقص االهتمام بالدائرة من قبل قطاعي السياسة والرأي 

ء ستدعي إجراعلى ما يرام وأنه لم يتولد أي شعور يعلى ما يبدو العام، إذ أن مسألة اللجوء سارت 

 تعديالت.

 

 تزايد عدد المؤيدين لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن فضيحة البامف في صفوف الحزب 

 االشتراكي الديمقراطي

 

رتفع عدد األصوات المؤيدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الفضائح التي تم كشف النقاب عنها ا

 مؤخراً في الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين من قادة الحزب االشتراكي الديمقراطي، فقد صرحت



خالل  ما جرى إال من ناتاشا كونن نائبة رئيس الحزب على المستوى االتحادي بأنه ال سبيل إلى استيضاح

تشكيل هذه اللجنة. كما قال رالف شتيغنر نائب رئيس الحزب بأن ال ينبغي أن يتولد شعور لدى البعض بأن 

االشتراكيين الديمقراطيين يعارضون هكذا إجراء أو يريدون إخفاء أمر ما. أما رئيس مؤتمر وزراء الداخلية 

 دا متحفظاً وآثر إيالء أولوية ألداء لجنة الشؤون الداخلية.شتالكنيشت من الحزب المسيحي الديمقراطي فقد ب

 

 

 مفوض مناهضة السامية يدعو إلى تسهيل حظر المظاهرات

 

 ةعرب مفوض الحكومة االتحادية لشؤون مناهضة السامية فيليكس كالين عن تأييده لتشديد القوانين الخاصأ

ية  ترمي إلى أهداف معادية للسام هابحق التظاهر، مشيراً إلى ضرورة حظر التظاهرات التي يتضح مسبقاً بأن

 وأنها تشكك في حق إسرائيل في الوجود. وأضاف أن وجهة النظر هذه تأتي بتكليف من المستشارة األلمانية

عليا للدولة األلمانية. وضرب كالين التي لطالما شددت على أن حق إسرائيل في الوجود جزء من المصلحة ال

أمثلة على ذلك، منها حرق العلم اإلسرائيلي ورفع هتافات كـ " الموت إلسرائيل" أو "إسرائيل دولة نازية" 

 أو رفع خرائط ال تحمل اسم إسرائيل.

 

 

  بفالز تزايد عدد فرص العمل لالجئين في والية راينالند

 

رص فأفادت الدائرة المحلية لمكتب العمل في والية راين الند بفالز بأن أعداد الالجئين الذين عثروا على 

قد تضاعف خالل العام الماضي، حيث باشر نحو ألفين وثالثمائة  في الوالية نظامية في سوق العمل عمل

اً م الحالي، أي بواقع زيادة بلغت ألفوثالثة وثالثين الجئاً عملهم خالل الفترة ما بين يناير ومايو من العا

عن نفس التوقيت من العام المنصرم. وأضاف المصدر أن أعمال هؤالء الالجئين  وأربعة وتسعين شخصاً 

يشار إلى أن الحكومة المحلية وغرف التجارة  .في قطاعات التجارة والمطاعم والصناعات التحويلية تتركز

م الدعم والمساندة للشركات في بحثها يراكز الترحيب"، بهدف تقدوالصناعة قد أسست معاً ما يسمى بـ "م

وفي هذه األثناء أبدت غرف التجارة عن أيٍد عاملة ومؤهلة، واإلسهام في مساعدة هذه الكوادر المتخصصة. 

 والصناعة رضاها عن النتائج األولية لتشيغل الالجئين. 

 

 

 

 

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) 


