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  الالجئين منقذي بحق صارمة عقوبات: روما

 

 إلى بهم ويدخل الجئين ينقذ من على صارمة عقوبات يفرض قانون مشروع اإليطالي الشيوخ مجلس أقر

 جيزوي. يورو مليون إلى تصل مالية غرامات فرض على المشروع هذا وينص. طاليةاإلي اإلقليمية المياه

 وتنتقد. رويو ألف خمسين سابقا الغرامة وبلغت. الالجئين تنقل التي السفن مصادرة أيضا القانون مشروع

  اإلنسان لحقوق صارخا إنتهاكا وتعتبره اإليطالي، اإلجراء هذا اإلغاثة ومنظمات المتحدة األمم

 
 

 المتوقع من أسرع اندماج عن يتحدث العمل سوق خبير

 

 نم أكبر بسرعة يتم األلمانية العمل سوق في الالجئين إندماج أن العمل سوق خبراء أحد بروكر، يري

 وبهذا. القادم الخريف في عمل مكان الالجئين من المئة في أربعين حوالي يجد أن يتوقع إنه وقال. المتوقع

 لوقتا وفي. ألمانيا على الالجئين تدفق عند توقعنا مما كاملة بسنة أسرع العمل سوق في اإلندماج يتم

 كانم والستين والرابعة عشرة الخامسة بين أعمارهم تتراوح ممن الجىء ألف أربعمائة لدى يتوفر الحالي

 قطاع يف الالجئين من كبير قسم ويعمل. نسبيا متدنية بأجور المياومة قطاع في يعملون منهم وكثير. عمل

  الطبية والرعاية والبناء واألمنية العامة الخدمات

 
 

 أفغان من لجوء طلب آالف خمسة من أكثر

 

 إلى لجوء بطلبات أفغانيا وأربعون وسبعة ومئتان آالف خمسة تقدم الجالي، العام من األول النصف في

 اصلةف وستين ثالثة فغاناأل من الحماية وضع على حصلوا الذين نسبة وبلغت. المعنية األلمانية اإلدارة

 صلواح لمن اإلجمالية النسبة وتبلغ. داخلية قرارات خالل من الطلبات هذه في البت ويتم. المئة في ستة

 ائتيم من أكثر ترحيل تم الحالي العام مطلع ومنذ. المئة في أربعين حوالي األفغان من الحماية وضع على

  أفغانستان إلى أفغاني

 
 

 العنصرية تصريحاته بسبب البافاري، الداخلية وزير ،لهيرمان حاد إنتقاد

 

 ها،ب أدلى التي التصريحات بسبب البافاري، الداخلية وزير لهيرمان، الحادة اإلنتقادات من مزيد يوجه

 تراكياإلش النائب بوست، وقال. ألمانيا إلى المهاجرين إلى يعود والجرائم العنف نسبة ارتفاع أن ومفادها
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 نع واإلمتناع وضوح، بكل السيئة أألوضاع إلى اإلشارة من بد ال إنه األلماني، لبرلمانا في الديمقراطي

 األمور ينظم وال الميداني، للواقع مخالف هو هيرمان، يقوله ما ولكن،. أحدا يفيد ال الواقع إلى اإلشارة

 لىع أقواله في ريالبافا الداخلية وزير ويعتمد. الغباء منتهى وفي مسؤول غير أمر وهذا مواقعها، حسب

 في فيهم تبهالمش نسبة أن من التقرير هذا وينطلق. عشر وثمانية ألفين لعام اإلتحادي الجنايات مكتب تقرير

 والثالثين، عشرة الرابعة بين أعمارهم تتراوح من لدى عالية كانت المهاجرين من معينة جرائم ارتكاب

 ذوي عمر معدل بلغ اإلتحادي اإلحصاء مكتب اتبيان وحسب. منها جاؤوا التي البلدان عن النظر بغض

 األلمان لدى;8_ المئة، في وستين ثالثة حوالي الرجال حصة وبلغت. سنة ثالثين حوالي الحماية اوضاع

  المئة في وأربعين خمسة حوالي

 
 

 اإلبتدائية المرحلة دخول قبل األلمانية اللغة إتقان إختبار حول خالف

 

 راطي،الديمق المسيحي للحزبين، البرلمانية الكتلة رئيس نائب لينيمان، به تقدم الذي اإلقتراح أثار

 ال كانوا إذا المدرسة إلى تالميذ إرسال بعدم  اإلفتراح وطالب. حادة إنتقادات اإلجتماعي، والمسيحي

 هراء، المك عن هولشتاين، – شليسفيغ والية في التعليم وزيرة برين، وتحدثت. األلمانية اللغة يتقنون

 زبح رئيسة كيبنغ، واتهمت. ثانية كلغة األلمانية اللغة لتعلم المدرسة إلى يذهبون التالميذ إن قالتو

 سياسيون جهو كما. المتطرفة اليمينية التيارات مستنفع في األصوات إصطياد يحاول بأنه لينيمان اليسار،

 أللمانيةا اللغة المعنيين طفالاأل تدريس واقترحوا. أيضا له إنتقادات الديمقراطي اإلشتنراكي الحزب من

 المدارس إلى دخولهم تأخير أيضا الممكن ومن. القانونية الدراسية المرحلة بدء قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


