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 تيرزه يخشى من الديماغوجية في البرلمان األلماني

النيابية، حيث   االنتخابات  على يجتمع أعضاء مجلس النواب األلماني الجديد اليوم بعد مرور شهر 

رئيس مجلس النواب ونائبه من خالل الجلسة الدستورية، إذ من المقرر  ينتخب أعضاء المجلس بداية  

انتخاب وزير المالية فولفغانغ شويبله. ومن غير المؤكد ما إذا كان مرشح حزب بديل من أجل ألمانيا 

بسبب تحفظ عليه ت أن سائر الكتل النيابية األخرى إلى غالسر سيحصل على األغلبية الالزمة أم ال. يشار

العبادة. من جانبه وصف رئيس البرلمان السابق تيرزه دخول  إلى حرمان المسلمين من حرية  دعوته

من إلقاء خطب  إنه يخشىوقال حزب بديل من أجل ألمانيا بأنه هزيمة للنظام البرلماني األلماني. 

 ديماغوجية ومعادية لألجانب من على منبر البونديستاغ، وهو ما ال يبشر بخير، على حد  قوله

 

 طائرة جديدة ترحل مزيداً من األفغان

من المقرر تسيير رحلة جديدة تقل مجموعة من الالجئين المرحلين إلى أفغانستان اليوم، رغم احتجاجات 

منظمات مساعدة الالجئين، حيث أفادت وكالة األنباء األلمانية بأن طائرة ستحلق من مطار اليبزغ/ هاله 

ممن رفضت طلبات لجوئهم. من جانبها انتقدت منظمة "برو أزول"  إلى كابول تقل مجموعة من األفغان

هذا اإلجراء بسبب تدهور األوضاع في أفغانستان، حيث شهدت العاصمة كابول من جديد مقتل ما يزيد 

 عن خمسين شخصا  جراء اعتداء انتحاري في نهاية األسبوع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ن الالجئينقبرص تدعو دول االتحاد األوروبي الكبرى إلى استيعاب مزيد م

دعت قبرص دول االتحاد األوروبي الكبرى إلى تبني حصتها فيما يخص أزمة الالجئين والعمل على 

وصرح وزير الداخلية القبرصي  تخفيف األعباء عن الدول التي يصلها المهاجرون في البداية.

فيما يخص هجرة  كونستانتينوس بيتريديس بأن االتحاد األوروبي بحاجة إلى منظومة متوازنة ومتكاملة

الالجئين، مؤكدا  على ضرورة تقديم العون والمساعدة للدول التي تقع في الحدود الخارجية لالتحاد مع 

البحر األبيض المتوسط. وأضاف أن كثيرا  من دول االتحاد ال تدرك أن قبرص تعتبر من بين الدول التي 

أن بالده قد منحت حتى اآلن حق اللجوء  ىوأشار الوزير القبرصي إلحمل القسط األكبر من األعباء. تت

السياسي أللف وخمسة وستين شخصا ، في حين يتمتع ما ال يقل عن ستة آالف وخمسمائة آخرين بحق 

الحماية الخاصة، األمر الذي تنتفي معه إمكانية العودة إلى أوطانهم. وأضاف أنه رغم قلة عدد الالجئين 

 د يعتبر كبيرا  بالنسبة لحجم قبرص وعدد سكانهاإال أن هذا العد مقارنة بالدول األكبر

 

 لـالجئي الروهينغيا معونات بالماليين

وعد المؤتمر الدولي للدول المانحة الجئي الروهينغيا الذي يعانون البؤس والتشريد بعد فرارهم من 

الروهينغيا المسلمة ميانمار بتقديم الدعم والمعونة المالية. وكانت الدول المشاركة قد وافقت على منح أقلية 

معونة مالية تقدر بحوالي مائتين وتسعين مليون يورو، في حين يعتزم االتحاد األوروبي منح هؤالء 

إضافية. يشار إلى أن ما ال يقل عن نصف مليون من   يورو  مليون الالجئين معونة مالية بقيمة ثالثين 

ة في مخيمات الالجئين في بنغالديش، حيث يعيشون تحت ظروف مأساوي أتباع أقلية الروهينغيا المسلمة

فروا خوفا  من أعمال العنف واالغتصاب. جدير بالذكر أن جيش ميانمار قد رد بقسوة على هجمات 

 متطرفي الروهينغيا مما أدى إلى تدفق الالجئين منذ أغسطس إلى بنغالديش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المهاجرينرئيس الوزراء الهنغاري يعلن وسط شرق أوروبا منطقة خالية من 

 شرق أوروبا منطقة خالية من المهاجرين. وسطأعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان منطقة 

وبعض دوله األعضاء الهامين مختطفون مما أسماه "إمبراطورية وأضاف أنه يعتبر أن االتحاد األوروبي 

الغامضة وتدفق الماليين من  المضاربين". وقال إنه تمت السيطرة على أوروبا من خالل السلطة المالية

 اتاحتجاج يالمهاجرين. وأنه قد تمت صياغة هذه الخطة لجعل أوروبا قارة مختلطة. وقال إنه لم يعد يبد

سوي دول وسط شرق أوروبا في إشارة منه إلى هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا التي ترفض 

 جوء على دوله األعضاءالحصص التي يفرضها االتحاد األوروبي لتوزيع طالبي الل

 

 يينا جامعة الجئون يباشرون الدراسة في

يبدأ ستة وعشرون الجئا  دراستهم في جامعة شيلر في يينا مع بداية الفصل الشتوي، وهو عدد غير مسبوق 

وقالت بريتا موبيوس من المكتب العالمي للجامعة من ذي قبل، بحسب إفادة إدارة الجامعة أمس االثنين. 

بأن الجامعة سعيدة بهذا التطور.  وأضافت إن الهدف من برنامج الضيوف المستمعين هو تحضير 

وقالت إن سبعة عشر طالبا  معظمهم من السوريين الالجئين للمضي قدما  في طريق النجاح الدراسي. 

ادية في كليات تتراوح ما بين الفيزياء إلى االقتصاد والتربية سيتمكنون اآلن من مباشرة دراستهم االعتي

 والتعليم والطب. وأشارت إلى أن تسعة طلبة قد باشروا مؤخرا  التحضير لدراسة الماجسيتر في جامعة يينا 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


