
1 
 

  

28.02.2018 

 فاكنكنيشت تدافع عن موقف جمعية تو زيع األغذية في مدينة إسن

اإلنتقادات التي  رفضت فاكنكنيشت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في مجلس النواب اإلتحادي،

ن وجهتها الحكومة األلمانية لموقف جمعية توزيع األغذية في مدينة إسن. وقالت في حديث إذاعي إ

ن نفاق، وإن الحكومة األلمانية هي المسؤولة م  هو الجمعية   لدى  تسجيل األجانبالغضب من وقف 

مادهم على المال، واعت  إلى ماسة  بحاجة   خالل سياستها التي تجعل المسنين ومربي األطفال الوحيدين

رة من بيما توزعه هذه الجمعيات من أغذية. وانتقدت أيضا أن الحكومة األلمانية قررت استقبال أعداد ك

ر الجمعية في الالجئين، وترك البلديات وحدها في تدبير أمورهم. وكانت المستشارة ميركل قد انتقدت قرا

  مدينة إسن القاضي بتسجيل المحتاجين األلمان فقط لديها

 

 

 رفض مراكز إيواء الالجئين

مراكز إيواء  مزيد من أظهر استفتاء أجرته قناة "إر بي بي" التلفزيونية رفض ممثلي أحياء برلين إقامة

 فيها.   بناءال  المزمع لألماكن   بدائل  الالجئين في المدينة. ومازال لدى األحياء متسع من الوقت لتقديم

لرسدورف، هي –تسيلندورف، ومارتسان  –وشتيغليتس   شونيبيرغ، – تمبلهوف  أحياء   ممثلي  وإن

لن ال قائمة حكومة برلين. ورئيسة حي نويكو غير موافقين على موقع واحد من المواقع المدرجة على

وتقترح بدل  فيلمرسدورف، –فيلدر، وشارلوتنبوغ  –توافق على موقعين غير مناسبين وهما بوكوفر 

 ذلك موقع برابانتر شتراسه

 

 

إعتداء على الالجئين 2200أكثر من   

 على تداء ر من ألفين ومائتي إعأفاد رد وزارة الداخلية األلمانية على إحاطة تقدم بها حزب اليسار أن أكث

داء على إيوائهم، وقعت في العام الماضي في ألمانيا. وكان منها ألف وتسعمائة اعت  ومراكز الالجئين  

ي العام األشخاص، وأكثر من ثالثمائة على مراكز اإليواء. وأصيب أكثر من ثالثمائة شخص بجراح. وف

عتداءالذي سبقه بلغ العدد ثالثة آالف وخمسمائة ا   
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  الحكومة األلمانية تعترف بأن فحوص العمر التي تجرى لالجئين الشباب غير دقيقة

ومة في إطار الجدل الدائر حول التحقق من أعمار الالجئين الشباب المثير للخالف، إعترفت الحك

قدم بها ة تاأللمانية بأن الفحوص الطبية غير دقيقة. هذا ما جاء في رد وزارة األسرة األلمانية في إحاط

ت. ومع حزب اليسار. وتقول الوزارة في ردها: إنه ال يمكن التحقق بالضبط من العمر بأي طريقة كان

وصي ذلك فإن الهدف من إجراء الفحوص هو التحقق من سن القاصرين أو البالغين بأدق قدر ممكن. وت

وية ءات الفلسفية والتربالوزارة بإجراء سلسلة من الفحوص. وإن أدق اإلجراءات هو خليط من اإلجرا

، والطبية. وهذا هو المتبع على صعيد عالمي. وإن المسؤول عن إجراء هذه الفحوص هي دوائر األحداث

ال البدنية لألطف وليس السلطات اإلتحادية. وتجرى الفحوص مع مراعاة حقوق اإلنسان، والسالمة 

 واألحداث

 

 

رطةمتظاهرون يرفضون فواتير حساب الش –بعد اإلعتصام    

 ضد توك روس  مطار  في  تنظر المحكمة اإلدارية في شفيرين اليوم ، بعد مرور سنتين على اإلعتصام

فقات لالجئين. وعلى المحكمة أن تقرر ما إذا كان المتظاهرون ملزمين بتسديد ن  الجماعي  الترحيل 

ن يورو. نقلهم من قبل الشرطة بعيدا عن المطار. وتطالب الشرطة كل متظاهر بدفع مائة وأربعة وعشري

سار في ورفض سبعة منهم ذلك، ورفعوا دعوى لدى المحكمة اإلدارية. وأشار بيتر ريتر، نائب حزب الي

للتظاهر.   يةشرع  وسيلة  اإلعتصام  يعتبر  لمان الوالية، إلى قرار البرلمان بشأن أدب التظاهر الذيبر

وادي كرة القدم وانتقد موقف وزارة الداخلية في الوالية التي تطالب المتظاهرين بالدفع، بينما ال تطالب ن

 بتسديد كلفة استخدام الشرطة أثناء المباريات الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

  

 Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 


