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18.04.2018 

 

تركيا في الطوارىء مدة تمديد  

 برلمانال وسيصوت. اإلرهاب مكافحة بذريعة أخرى أشهر لثالثة الطوارىء حالة تمديد السابعة للمرة التركي الوزراء مجلس أقر

 أن نبولإستا في وأعلن. المراسيم إصدار خالل من الحكم يواصل إردوغان التركي الرئيس أن يعني وهذا. ذلك على اليوم التركي

 أنه بحجة رصد عليه القبض بألقاء أمرا أن محامبته وذكرت. ديميرتشي  عادل إسمه ألمانيا مواطنا مجددا إعتقلت التركية السلطات

 التركية ،الجنسيتين ويحمل كولونيا، مدينة في يقيم جامعي أستاذ وهو. الشيوعي للحزب بانتمائه اتهم كما. لإلرهاب دعاية عمل

  واأللمانية

 

سيله مدينة في المحكمة أمام المزعومين النصرة جبهة أعضاء من ثالثة مثول  

 جانب إلى الحروب من الممزق وطنهم في وقوفهم بسبب الجئين على األخيرة اآلونة في األلمانية القضائية األوساط إهتمام يتركز

 جبهة ىإل باإلنضمام متهمين سوريين ثالثة سيله مدينة في العليا المحكمة أمام يمثل الجمعة يوم من واعتبارا. إرهابية منظمات

 لمدة سجنال عقوبة ويواجهان. حرب جرائم بارتكاب منهم إثنان ويتهم. الحربية األسلحة مراقبة قانون وانتهاك اإلرهابية،  النصرة

الحالي العام نهاية حتى المرافعات تستمر أن المحتمل ومن. سنوات عشر   

 

األوروبي اإلتحاد قمة أمام أصالحية مقترحات: ميركل  

 يونيو شهر حتى األوروبي اإلتحاد هيكلية على إصالحات إلدخال مقترحات وفرنسا ألمانيا تقدم أن األلمانية، المستشارة ميركل، تتوقع

 اإلتحاد أن وأكد. اإلصالحات ماهية ستراسبورغ، في األوروبي البرلمان أمام كلمة في الفرنسي، الرئيس ماكرون، وأوضح. القادم

. اللجوء انونوق والنقدي اإلقتصادي القطاع في القادم العام في األوربية اإلنتخابات موعد حتى اإلصالحات هذه إلى بحاجة األوروبي

 حزبانال وينظر. األوروبية اليورو لمنطقة موحدة ميزانية وإلى األوروبي، اإلتحاد في للمالية وزير تعيين إلى ماكرون ويدعو

المطالب هذه إلى الريبة بعين ألمانيا في المسيحيان   

 

 

 

 

 

 



2 
 

برلين في للسامية  معادية جديدة تحرشات  

 إحدى عمرة يلياإسرائ أن الشرطة وأعلنت. عليهما واعتدوا للسامية، معادية بعبارات القلنسوة يرتديان باثنين مجهولين ثالثة تحرش

 عندما يرغب برينتسالور حي في األمس مساء طريقهما في كانا القلنسوة يرتديان سنة وعشرون أربع عمره وألماني سنة، وعشرون

 يف وعرض. المهاجمون وفر. اإلسرائيلي على بالضرب وانهال حزامه، الثالثه من واحد سحب ثم ومن. شتمهما رجال ثالثة بدأ

يهودي" كلمة بالعربية ويصرخ بالحزام يضرب شابا يظهر فيديو اإلنترنت شبكة   

 

الماضي أكتوبر منذ فقط سوريا وأربعين أربعة تستقبل المتحدة الواليات  

 بلغ األمريكية ةالخارجي وزارة أعلنت وكما. فقط سوريا وأربعين أربعة المتحدة الواليات استقبلت الماضي العام من أكتوبر مطلع منذ

 ألفين عام نذوم. كبير بقدر السوريين الالجئين عدد من ترامب الرئيس حكومة وقللت. آالف ستة حوالي سبقه الذي العام في العدد

 عشر أحد اءج الماضي نوفمبر ومنذ. منصبه ترامب تولي منذ الجىء ألفي حوالي منهم ألفا، عشرين من أكثر استقبال تم عشر وأحد

 اءاتاإلجر هذه أن األمريكية الخارجية وزارة وأعلنت. الشديدة األمنية اإلجراءت بسبب المتحدة الواليات إلى فقط سوريا الجئا

األعمال سير تعرقل المشددة   

 

4 هارتس" بمساعدات العمل بوقف يطالب كونرت  

 إن إذاعي حديث في وقال". 4 هارتس" مساعدات ببرنامج العمل بوقف مجددا اإلشتراكية، الشبيبة رابطة رئيس كونرت، طالب

 من غيرةص مجموعة سيشمل اإلجراء وهذا. كاف غير ولكنه ممتاز، تضامني، أساسي دخل بتحديد مولر، الحاكم، برلين عمدة اقتراح

 بينهم من شخص، ماليين ستة هناك إن وقال. برمته" 4 هارتس" نظام تغيير من بد ال ذلك وبدل. طويلة مدة منذ العمل من العاطلين

المساعدات هذه يتقاضون أطفال،  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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) 


