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24.01.2019 

 

األمة حالة" حول خطابه يؤجل ترامب  

 ءإنتها عدب ما إلى" األمة حالة" بمناسبة إلقاءها يريد كان التي الكلمة إلقاء ترامب األمريكي الرئيس أجل

 وسي،بيل ولكن. األمريكي النواب مجلس أمام القادم الثالثاء يوم إلقاءها يريد وكان. الحكومي اإلغالق

 إلغالقا على التغلب بعد الكلمة ءإلقا إذن على ترامب وسيحصل. إلقائها بمنع هددت المجلس، رئيسة

 واسعة قاتضائ حدوث يف الحكومي اإلغالق وتسبب. أمنية باعتبارات قرارها بيلوسي وبررت. الحكومي

المتحدة الواليات في الوطن حماية ووزارة المخابرات أجهزة لدى . 

 

العالمي التعليم يوم  

 ماليين بعةأر هناك أن إلى الالجئين، لشؤون المتحدة األمم مفوضية تشير العالمي، التعليم يوم بمناسبة

 ذهه تقدمها التي الضرورية انيةاإلنس المساعدات إلى وإضافة. المدارس إلى يذهبون ال الجىء طفل

 ماليين ثالثة اليحو أنفقت الماضي العام وفي. عليميةالت البرامج تنفيذ عن أيضا مسؤولة فإنها المفوضية،

 لالجئين ةتعليمي مشاريع لدعم يورو ألف وخمسين مائة حوالي وقدمت. عالمية تربوية عيمشار على يورو

 أساسيان رانأم عليه والحصول التعليم بأن العالم دول تعترف الميالع التعليم يوم خالل ومن. ألمانيا في

 الالجئين لشؤون لياالع المفوضية تقرير ويبين. المجتمعات تطوير في للمشاركة وفرصة المستدامة، للتنمية

 واحدا العالمي طالمتوس يبلغ بينما المدارس، إلى يذهبون الالجئين أطفال من فقط المئة في وستين واحدا أن

 أن كما. جدا سيئة الجئين تستقبل التي البلدان معظم في والتعلم التعليم ظروف أن كما. المئة في وتسعين

الالجئين لا أطف من قطف المئة في واحد الجامعات يزور إذ العمر، تقدم مع تتحسن لن األوضاع  
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الالجئين ضمانات تتقاسم ألمانيا في والواليات المركزية الدولة  

 ألمانيا في والواليات المركزية الدولة إن فيستفاليا، نوردراين والية في اإلندماج وزير شتامب، قال

 التوصل يتم نأ إلى التفاصيل بعض هناك وبقيت. الالجئين ضامني إلى الموجهة المالية المطالب ستتقاسم

 التي ةاأللماني ياتالوال مواقف مع تتجاوب المركزية الدولة أن كما. القادمة األيام في كاملة تسوية إلى

 اديةاإلتح العمل وكالة مطالب حول جدل دار األخيرة األشهر وفي. المركزية الدولة عرض على ستوافق

 طلب خمسمائةو ألفين تسجيل وتم. بالدفع تلزمهم بيانات على وقعوا الذين الالجئين ضامني إلى الموجهة

 الذي لضامنينا من لكثير وبالنسبة. يورو يونمل وعشرين واحد حوالي المطلوبة القيمة وتبلغ. بالتسديد

 بعد حتى مرتستس إلتزاماتهم أن واضحا يكن لم يورو، ألف وستين خمسة إلى تصل مالية إلتزامات تحملوا

اعدتهممس والواليات المركزية الدولة تريد واآلن. ألمانيا داخل أمنية حماية وضع على الالجئين حصول .  

 

ألمانيا يف اللجوء طلبات عدد تراجع  

 خمسةو ألفين بعامي مقارنة ألمانيا في اللجوء طلبات عدد ملحوظ بشكل الماضية األعوام في تراجع

 لباتبط الخاصة اإلحصاءات آلخر الداخلية، وزير زيهوفر، تقديم أثناء تبين ما هذا. عشر ستة/عشر

 حوالي لىإ العدد تراجع شر،ع وستة ألفين عام تقديمها تم لجوء طلب ألف سبعمائة من أكثر ومن. اللجوء

 وستة ينألف لعامي الهجرة تقرير الداخلية وزير وقدم. الماضي العام في فقط ألفا وستين واثنين مائة

 األعوام نم بكثير أقل أي ألمانيا، إلى الجئا المليون ونصف مليون لجوء شهدا اللذين عشر سبعة/عشر

 .السابقة

 

سالح مهربي ضد واسعة مداهمات  

 عند ةواسع مداهمة حملة تنفيذ  وبراندنبورغ برلين واليتي في خاصة ووحدات الشرطة يادةق أعلنت

 العامة ابةالني وأعلنت. لهم ومتاجر منازل عدة تفتيش شملت سالحال مهربي ضد صباحا السادسة الساعة

 على لقبضا قاءبإل أمرين إصدار وتم. ألمانيا في وبيعها سلوفاكيا، من األسلحة تهريب حول يدور األمر أن

 .الجناة

 

 

 

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) 


