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  الخضر يتهم الحكومة بالتقصير في تحديد عدد أفراد األسرة بخصوص جمع الشمل

اتهم حزب الخضر الحكومة االتحادية بعدم الجدية في مسألة تحديد عدد األشخاص القادمين 

في إطار طلبات جمع الشمل، جاء ذلك خالل تصرحيات فرانسيسكا براتنر خبيرة شؤون 

الخضر وذلك استنادا إلى رد وزارة الداخلية على مساءلة تقدم بها حزب األسرة في حزب 

الخضر. وتضمن الرد أن الوزارة ال تمتلك أرقاما محددة عن عدد األشخاص في المعدل ممن 

 يسمح لهم بالحصول على حماية في ألمانيا في إطار جمع الشمل
 

المعطيات والبيانات وزير العدل في نود راين فيستافاليا يطالب بمعاقبة مزيفي  

طالب وزير العدل بوالية نورد راين فيستفاليا بيتر بيرسنباخ بمعاقبة من يدلي بأقوال خاطئة 

من الالجئين حول السن أو المنشأ. وأضاف أنه يعتزم تقديم هذا المقترح من خاللمؤتمر 

من  وزراء العدل المزمع عقده يوم غد الخميس. وقال إنه يجب تشديد اإلجراءات على

 يعرضون أمن البالد للخطر أمثال أنيس عمري ويجب عدم تركهم بال عقوبة
 

 لعائالت العربية الكبرى ترغب في دخول أفرادها قطاع الخدمات العامة

صرح رئيس نقابة الشرطة في برلين بودو بفالز غراف بأن العائالت والقبائل العربية 

قطاع الخدمات العامة. وأضاف أن هذه الكبرى في برلين تسعى إلى تشغيل أقاربها في 

العائالت تسعى إلى إلبعاد بعض أفراد األسرة عن ارتكاب الجرائم والجنح لكي تتمكن فيما 

بعد من إدخالهم في قطاع الخدمات العامة. وقال إن لدى هذه العائالت رغبة كبرى في معرفة 

ليات الشرطة وكيف تتم األجهزة التي تدير الدولة وكيفية ذلك، وكذلك معرفة آلية فعا

 المداهمات على سبيل المثال. مشيراً إلى أنه ال يجوز أيضاُ استبعاد أحد بسبب لقبه أو عائلته
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أشخاص مهدد بالفقر 5شخص من بين كل    

أشخاص كان العام  5أفاد مكتب اإلحصاءات االتحادي في فيسبادن بأن شخص من بين كل 

والفقر. وأضاف المصدر أن هذه األعداد تشكل حوالي  الماضي مهدداً باإلقصاء االجتماعي

في المئة من مجمل المجتمع. وأضاف المصدر أن هذا المستوى  20مليون شخص أو  16

ثابت منذ سنوات وهو دون المعدالت االعتيادية في االتحاد األوروبي. وذكر المكتب أن نسبة 

المئة في 23.5من يعانون من الفقر في االتحاد االوروبي تبلغ   
 

شخص في هذا العام جراء الهجرة 5000وفاة   

آالف شخص قد لقوا حتفهم العام الحالي جراء الهجرة إلى  5أفادت األمم المتحدة بأن حوالي 

دول أخرى إما بسبب اللغرق أو الجوع والعطش أو لتعرضهم للعنف. وأضاف المصدر أن 

حر المتوسط إلى أوروبا حوالي ثالثة آالف شخص لقوا مصرعهم أثناء عبورهم الب

وخصوصاً أولئك المهاجرون الذين عبروا سواحل دول شمال افريقيا. وأفادت اإلحصائية أن 

شخصا توفوا جراء عبورهم الصحراء االفريقية 470حوالي   
 

 بيك يحذر من االعتراف بالروابط االسالمية

االسالمية كجاليات حذر فولكر بيك السياسي من حزب الخضر من مغبة االعتراف بالروابط 

اسالمية في ألمانيا، وطالب القضاء االلماني بعدم االعتراف بمثل هذه الروابط التي توجه من 

قبل أحزاب وحكومات أجنبية. وأضاف إن العتراف بمثل هذه الروابط من شأنها تفويت 

م الفرصة على الجيل الجديد من شباب المسلمين ممن يعتزمون إرساء شكل مستقل من اإلسال

 األلماني

 

 

 

 

 

 

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) 

 


