مقاﻻت وكتابات لمدير المكتب
مقاﻻت مدير المكتب )  29عناصر ( مجموعة من المقاﻻت والمنشورات لمدير المكتب الشيخ عبد الكريم لعﻼم

المقاﻻت والمنشورات اﻹعﻼمية )  30عناصر (
مجموعة من المقاﻻت والمنشورات اﻹعﻼمية منشورة في مختلف وسائل اﻹعﻼم
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الﻼجئون السوريون الى السويد

2

قانون تعقب غير الشرعيين في نقاش البرلمان السويدي

3

إرتفاع عدد جرائم اﻹغتصاب الجماعي

4

السويد أفضل دولة في العالم من حيث شروط العيش

5

تفشي ظاهرة بيع عقود العمل لليد العاملة القادمة إلى السويد

6

الحصول على اقامة مؤقتة يقلق طالبي اللجوء الوافدين من سوريا

7

أحتدام الجدل حول أساليب الشرطة في تعقب المقيمين غير الشرعيين

8

السويديون اقل سلبية تجاه الهجرة الى السويد

9
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السويد ﻻ تستطيع تحقيق التزامها كامﻼً إزاء ﻻجئي الكوتا

1

حزب البيئة يهدد بإنهاء التعاون مع الحكومة بسبب سياسة اللجوء 10
مستويات دور أيواء الﻼجئين ليست في المستوى 11
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انتقادات تجاه تفسير قانون الجرائم الجنسية 12
محاضرات عن جرائم الشرف والتمييز العنصري 13

on
s

السويد تعلن زيادة عدد المسلمين للضعف و 40ألف يحملون اسم محمد 14
كوبنهاجن على موعد مع أول مسجد بمئذنة وقبة خﻼل أشهر 15

K

فشل الشرطة السويدية في معالجة مشاكل الشرف 16

إجراءات الحصول على تصريح اﻹقامة في السويد تساهم في تفريق العائلة 17

ka

سرقة مليون كرونة سويدية بطائرة هليكوبتر عمودية 18
رمضان السويد يعيد المسلمين إلى هويتهم 19

is

السويد ترفض زيارة ليبرمان وتستدعي السفير الصهيوني في ستوكهولم 20

la
m

ترجمة كاملة لمقال صحيفة " أفتون بﻼديت" السويدية عن سرقة أعضاء أطفال فلسطينيين 21
نتنياهو ينخرط في اللغط حول "اﻻعضاء البشرية المسروقة" 22
احتجاجات بسبب إغﻼق مسجد في جنوب السويد 23

Is

ضرورة تسجيل الزواج اﻹسﻼمي 24
الغرب واﻹسﻼم بين اﻷمس واليوم 25
بحث :دور المراكز اﻹسﻼمية في الدول غير اﻹسﻼمية في توثيق الزواج والطﻼق 26
كاتب سويدي يفسر كراهية الغرب للمسلمين 27
انتشار اﻹسﻼم في أوروبا وأمريكا رغم حمﻼت التشوية 28
كبير القضاة في انجلترا وويلز يدعو لتطبيق مبادئ الشريعة اﻻسﻼمية 29
احتجاجات تنتهي بأعمال شغب إثر إغﻼق السلطات السويدية مسجداً في مالمو 30
Language Arabic

