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 26.09.2018 

   

  ماس ينهي الخالف مع المملكة السعودية

أنهت ألمانيا والمملكة السعودية الخالف بينهما الذي استمر عشرة أشهر. واتفق ماس، وزير الخارجية 

األلماني، ونظيره السعودي عادل الجبير، في نيويورك على عودة السفير السعودي إلى ألمانيا. 

م الماضي. أما السفير األلماني الجديد فل  نوفمبر  وكانت الرياض قد سحبت سفيرها من برلين في

يحصل على إعتماد من طرف المملكة السعودية. وكان سبب الخالف هو تصريحات أدلى بها 

غابرييل، وزير الخارجية األلماني السابق، واصفا بها السياسة السعودية بالمغامرة. وأعرب ماس 

  في نيويورك عن أسفه للحادث

  

   
   

  ة تطلق النار على قارب الجئينالبحرية المغربي

طلقت البحرية المغربية النار على قارب لالجئين، وقتلت إمرأة، وأصابت ثالثة آخرين بجروح. 

وقال متحدث مغربي إن البحرية اضطرت إلطالق النار لعدم إنصياع القارب لتعليماتها. ووقع 

أن عدد الجرحى هو أربعة، ومن  الحادث قرب مدينة طنجة الساحلية. وأعلنت السلطات في البداية

ثم توفت مغربية في المستشفى متأثرة بجروحها. وتم اعتقال قبطان القارب اإلسباني. واستلقى 

  الالجؤون على أرضية القارب، واختفوا عن األنظار

 

 
   

  زيهوفر يريد إدماج الالجئين في السياسة الوطنية

جئين في ألمانيا في سياسته الوطنية الموجهة إلى يريد زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، إدماج الال

كل من يقيم في ألمانيا، وإلى كافة الثقافات والمناطق. وكتب في مقال له إن من يعتبر ألمانيا وطنا 

وطنية بسهولة. وعلى السياسة ال  له، ويتبنى تقاليدنا وطريقة تفكيرنا وحياتنا، يستطيع اإلندماج

ت المجتمعية بنجاح، وإلى المشاكل بشكل صريح، وتتفاعل معها. وعليها الناجحة أن تشير إلى التغيرا

أيضا أن تقدم إجابات عن البحث عن الهوية واإلنتماء، وأن تشرك المواطنين عاطفيا أيضا. وهي 

  ياةالح ظروف  بحاجة إلى الدولة كمصدر للمبادرات. ولهذا قررت الحكومة األلمانية تشكيل لجنة "

  الوطنية. وسيكون هو نفسه رئيسا لها  سياسته جوهر  ستشكل   اللجنة  المتساوية". وهذه
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 رئيسة اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين تنتقل إلى وزارة الداخلية

تفيد مصادر إعالمية أن كورت، الرئيسة السابقة لإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين ستنتقل إلى 

الرقمية في الوزارة. وسيكون راتبها أقل مما كان سابقا. وكان  وزارة الدلخلية لتولي إدارة الشؤون

  وزير الداخلية زيهوفر قد اقالها من منصبها السابق بسبب فضائح وقعت داخل اإلدارة اإلتحادية

 

 
   

 849الجئا يجدون مكان عمل أو تدريب في والية تورنجيا

  برنامج  كان عمل من خاللوجد منذ أكتوبر عام ألفين وخمسة عشر حوالي ألف ومئة الجىء م

تورنجيا. وأعلنت وزارة الشؤون اإلجتماعية في الوالية أن ثمانمائة   والية أعدته  الذي   العمل

وتسعة وأربعين منهم لقوا مكان عمل أو تدريب من خالل هذا البرنامج، وأن مائتين وخمسة وخمسين 

جتماعية في الوالية قد أصدرت في منهم باشروا ممارسة مهنة محددة. وكانت وزارة الشؤون اإل

أكتوبر عام ألفين وخمسة عشر تعليمات تتركز على دمج الالجئين في سوق العمل. ومن أجل ذلك 

  تنفق حكومة الوالية حوالي سبعة ماليين ونصف المليون يورو

  

   
   

  تنظيم مزيد من دورات تعليم اللغة لالجئين

لتعليم اللغة األلمانية. وفي إطار برنامج   لس دوراتبفا –تنظم وزارة اإلندماج في والية راينالند 

تجريبي سيتم تنظيم خمس وخمسين دورة أخرى لالجئين الراغبين في البقاء في ألمانيا، وليس لهم 

الحق في دورة لتعليم اللغة من قبل اإلدارة اإلتحادية للهجرة. وبقي هؤالء الالجؤون مدة طويلة في 

ة الوالية تنظيم هذه الدورات، بصرف النظر عن نوع اإلقامة وآفاق الوالية. ورغم ذلك تريد حكوم

 البقاء في البالد. وقالت الوزيرة المسؤولة إن إتقان اللغة في غاية األهمية في سوق العمل

   

   

 

   

 

 

 

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) 


