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13.02.2019 

األلماني الجيش مهمات تمديد  

 المقرر من حيث. األلماني الجيش مهمات من عدد تمديد بشأن مشاورات اليوم الوزراء مجلس يجري

 يف الناتو مهمة إطار في األلماني الجيش قوات فيها تشارك التي" بورتس ريزوليوت" مهمة تمديد

.أفغانستان  جلسم يجري كما. األفغانية للقوات والمشورة الدعم تقدم األلمانية القوات أن بالذكر جدير 

 لمانيةاأل القوات تشارك حيث المتوسط، األبيض البحر في األلماني الجيش مهام حول مشاورات الوزراء

 في األلمانية القوات تساهم كما. اإلرهاب لمكافحة الناتو حلف إطار في" غارديان سي" مهمة ضمن

 قرار نأ إلى اإلشارة تجدر. السالم لحفظ السودان وجنوب السودان في المتحدة لألمم تابعتين مهمتين

.الواليات مجلس مصادقة إلى بحاجة يبقى التمديد  

 

ألمانيا أجل من بديل حزب زاءإ صارم موقف إلى حزبه يدعو ميزيير دي  

 المسيحي الحزب قبل من حازم موقف باتخاذ رميزيي دي السابق االتحادي الداخلية وزير طالب

 التي ليةالمح االنتخابات بنتائج التسليم يجب ال أنه وقال. ألمانيا أجل من بديل حزب إزاء الديمقراطي

 من نفسه قتالو في محذرا   ،المقبل الخريف ورغوبراندنب وتورينغيا ساكسونيا والية من كل في ستجرى

 الذي" حكمال" كتابه اليوم يقدم ميزيير دي أن إلى يشار. الخوف في المبالغة جراء اآلخرين تقوية مغبة

.وزاريا   منصبا   فيها تولى التي الفترة فيه يستذكر  

 

الترحيل حاالت في تفيد ال الالجئين تجميع مراكز: مختصون خبراء  

 جميع في خاصة مراكز في الالجئين إيواء زيهوفر هورست االتحادي الداخلية وزير لةمحاو باءت

 هكذا تأسيس من نالتمك يتم لم إذ بالفشل، لجوئهم بطلبات المتعلقة اإلجراءات فترة طيلة األلمانية الواليات

 سبعة تضم التي بافاريا إلى باإلضافة وسارالند، ساكسونيا من كل في إال الالجئين إليواء كبرى مراكز

 يرندب وصف جانبه من. خاطئة سياسة عن ينم بأنه اإلجراء هذا مثل المختصون الخبراء ووصف. مراكز

 نفسية ةدالل لها بأنها الكبرى المراكز هذه مثل "أزول برو" منظمة في القانوني القسم مدير ميزوفيتش

.وسياسية  
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الخارج من المتخصصة الكوادر من اآلالف مئات إلى بحاجة ألمانيا  

 لكوادرا من ألفا   وستين مئتين حوالي إلى بحاجة ألمانيا بأن  بيرتلسمن مؤسسة أعدتها دراسة أفادت

 إلى تاجتح التي الواليات بين ومن. الجامعي التأهيل ذوي من وخصوصا   ،الخارج من سنويا   المتخصصة

 حرفيةال والمهن الصناعة جاالتم في تحديدا   براندنبورغ، والية المتخصصة الفنية الكوادر من مزيد

 ليس لواليةا في الشركات ثلثي بأن بوتسدام في والصناعة التجارة غرفة وأفادت. واإلنشاءات والطبية

.العمل فرص من حاجتها تغطية بوسعها  

 

الهندي المحيط في زيرةج في الالجئين مخيم فتح إعادة تنوي أستراليا  

 المحيط يف الميالد عيد جزيرة في السمعة سيء الالجئين مخيم حافتتا إعادة األسترالية الحكومة تعتزم

 والذي األصوات  في خسارة مني الذي المحافظ الوزراء رئيس موريسون به صرح ما هذا. الهندي

 الجئينال أعداد ارتفاع على الرد إطار في تأتي الخطوة هذه أن وأضاف. كبيرة ضغوط حاليا   عليه تمارس

 انتوك. الماضي الخريف في أغلق قد النائية الجزيرة على المقام المخيم هذا أن إلى يشار. المرتقب

.لالجئين الترويعية سياستها جراء شديدة النتقادات تعرضت قد أستراليا  

 

الحجاب ارتداء يحظر قانونا   تصدر كيل جامعة  

 جانبها من. ابالحج ارتداء المسلمات الطالبات على يحظر قانونا   كيل في ألبرشتس كريستيان جامعة سنت

 بهذا مقراطيالدي المسيحي الحزب من برين كارين هولشتاين شليسفيغ والية في التعليم وزيرة رحبت

.الوالية يف المدارس في الحجاب ارتداء يحظر لقانون مبادرة تأسيس عن نفسه الوقت في وأعلنت اإلجراء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


