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01.04.2019 

الدولي األمن مجلس تترأس ألمانيا  

 ذاه األلماني، الخارجية وزير ماس، ويتولى. شهر لمدة الدولي األمن مجلس ألمانيا تترأس اليوم منذ

 في عالف بشكل المساهمة الحالي الشهر نهاية حتى ألمانيا وبوسع. ليدريان الفرنسي نظيره نم الواجب

 عالجةم على التكريز األلمانية الحكومة وتنوي الثقل مراكز تحديد مع واألزمات األحداث جداول تحديد

العالم في السالح نزع وعلى الدولية، النزاعات في المرأة ضد الجنسي العنف  

 

الكبيرة المدن في ضئيلة تائجن: تركيا  

 المدن في يمةبالهز يعترف أن وعليه. تركيا في المحلية اإلنتخابات في الحاكم والعدالة التنمية حزب فاز

 وفي. األصوات من المئة في 9 فاصلة بخمسين الشعب حزب فاز حيث أنقرة العاصمة مثل الكبيرة

 األنباء كالىةلو تقرير ويفيد. لنفسه النصر شعبال وحزب والتنمية العدالة حزب من كل يدعي إسطنبول

 الثينث على الشعب وحزب المئة، في وأربعين أربعة على حصل والعدالة التنمية حزب أن" األناضول"

 إلى عشر أربعة من لها التابعين البلديات رؤساء عدد المعارضة ترفع وبهذا. األصوات من المئة في

 عشرين

 

دبلين  إتفاقية وفق اليونان إلى فقط مهاجرين ستة ترحيل 2018 عام: صحيفة  

 بموجب نمهاجري ترحيل بخصوص تقريبا األلمانية الطلبات جميع الماضي العام في اليونان رفضت

 مهاجرا وسبعين عةوتس آالف سبعة ترحيل بطلب ألمانيا تقدمت عشر وثمانية ألفين عام وفي. دبلين إتفاقية

 على يةاأللمان الحكومة رد في جاء هذا. األمر أول في دخلوها ألنهم نهمع مسؤولة تعتبر التي اليونان إلى

 مساكن توفيرب وتعهدت فقط طلبا وثمانين وثالثة مائة على اليونان ووافقت. اليسار حزب بها تقدم إحاطة

 قبالاست المائة في وتسعين سبعة اليونان ورفضت. المهاجرين بحق عادلة إجراءات واتخاذ مناسبة،

رينالمهاج  
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للترحيل زيهوفر خطة حول المسيحيين للحزبين البرلمانية الكتلة في خالف  

 سجونال في ترحيلهم يجب من وضع إلى الداعية األلماني، الداخلية وزير زيهوفر، هورست خطة تثير

 الشؤون لجنة ةرئيس ليندهولتس، ورفضت. المسيحيين للحزبين البرلمانية الكتلة داخل خالفا العادية،

 الكتلة رئيس برنكهاوس، إلى الموجهة اإلنتقادات اإلجتماعي، المسيحي للحزب تنتمي التي ليةالداخ

 في جناة عم توضع أو المعنية العائالت ورفضت. الديمقراطي المسيحي للحزب ينتمي الذي البرلمانية

 أن فتضاوأ. الترجيل على فيها قاض يوافق إنفرادية حاالت حول يدور األمر أن وأكدت. نفسه السجن

 مناسب، أمر وهذا. األوربي القانون وفق مكانيا ومنفصلة زمنيا، محددة لمدد ذلك تنفيذ يرى الداخلية وزير

 في ذلك إلى بحاجة ونحن. المطلوبة األماكن تنجز حتى أعوام إلى بحاجة األلمانيا الواليات أن سيما ال

 وترفض الترحيل إجراءات في لمانيةاأل الدولة مساعدة من مزيدا الواليات وتطلب. الحاضر الوقت

يجوز ال وهذا. معينة حاالت في المقترحات . 

 

لالجئين بسرعة عمل فرص توفير: المدن رابطة رئيس  

 الذين ينالالجئ إندماج طريق تعترض التي الصعوبات من األلمانية، المدن  رابطة رئيس, برانت يشكو

 وقال, األول اليوم من الالجؤون يعمل والسويد لجيكياب وفي. هباء الوقت ويقضون لهم، عمل ال منهم كثيرا

 وأعمال لفنادقا وفي المتنزهات رعاية في يعملون إنهم بافاريا والية في آبنسبيرغ بلدية رئيس براندل،

 فسم  لدى نيةاأللما اللغة بتعلم اإلهتمام عدم وانتقد. ايضا ألمانيا في يتم أن ينبغي وهذا. العامة التنظيف

لالجئينا من كبير   

 

الالجئين تدريب  

 نقابة رئيس فر،فولساي وقال. الحالي العام في يدوية حرفة على يتدربون الذين الشباب الالجئين عدد يزداد

 على اآلن يتدربون الماضي، العام من أكثر المئة في أربعين أي الجىء، ألف عشر ثمانية إن الحرفيين،

 تكاليفال وأن معينة، مهنة على اآلن يتدرب ألمانيا في الجىء ثاني كل أن وأضاف. مختلفة يدوية حرف

الطريق هذا في اإلستمرار وعلينا عالية،  

 

 

 

 

 

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) 


