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19.04.2018 

 

 تمديد حالة الطوارىء في تركيا

تركية إصدار أقر البرلمان التركي تمديد حالة الطوارىء لثالثة أشهر. وبهذا يستطيع الرئيس التركي إردوغان والحكومة ال

ر. كما أعلن الفاشل في صيف عام ألفين وستة عش قوانين دون الرجوع إلى البرلمان. وتسري حالة الطوارىء منذ اإلنقالب

ك يتم تطبيق إردوغان إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة قبل سنة ونصف السنة قبل الموعد المقرر أصال لها. وبذل

ن النظام الرئاسي الذي قرر من خالل اإلستفتاء في العام الماضي. وفي حال نجاحه، سيحصل إردوغان على مزيد م

حيات الدستوريةالصال  

 

 منظمة "برو أسيل" ترى أن استقبال عشرة آالف الجىء فقط غير كاف

هج السياسي رغم استقبال عشرة آالف الجىء من شما ل إفريقيا والشرق األوسط في ألمانيا، إنتقدت منظمة "برو أسيل" الن

ي المكان واإلتحاد األوروبي يتباهيان هنا ف الذي تتبعه دو ل اإلتحاد األوروبي تجاه الالجئين، وترى المنظمة أن ألمانيا

فر السواحل ال الخطأ، ألنه في الوقت نفسه يتم إرجاع آالف الالجئين إلى مراكز التعذيب الليبية. وطالبت بوقف تدريب خ

لداخلية ر، وزير اليبي. ويلتقي اليوم في برلين أفراموبولوس، مفوض اإلتحاد األوروبي للهجرة والشؤون الداخلية مع زيهوف

  األلماني، لحث الجانب األلماني على إلغاء إجراءات مراقبة الحدود

 

 إستمرار قدوم الالجئين إلى ألمانيا

روبية صرح أفراموبولوس، مفوض اإلتحاد األوروبي لشؤون الالجئين، بأن الحكومة األلمانية تعهدت للمفوضية األو

لهجرة هذا ة من شمال إفريقيا والشرق األوسط. وتم وضع برنامج اباستقبال أكثر من عشرة آالف الجىء بحاجة إلى الحماي

م استقبال خمسين في الصيف الماضي لتمكين الالجئين من القدوم إلى أوروبا بطريقة شرعية. وينبغي حتى مطلع العام القاد

  .ألفا على األقل من مناطق األزمات. وأضاف أن تعهد ألمانيا ساهم في تحقيق هذا الهدف
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أ 219إعادة صياغة المادة جيفي:   

تنظم حاالت  تتوقع جيفي، وزيرة األسرة األلمانية، وضع صياغة جديدة للمادة مائتين وتسعة عشر )ألف(، وهي المادة التي

 ، وبحاجة إلى استشارة ومساعدةاإلجهاض. وقالت في حديث إذاعي إن الحوامل دون إرادتهن، هن في وضع إستثنائي

تم  وأطباء غير معرضين للشبهة العامة. وتحرم هذه المادة عرض عملية اإلجهاض أو اإلعالن عنها، أو الدعاية لها. وأخيرا

ي مدينة غيسين. تغريم طبيبة نسائية بدفع ستين ألف يورو بسبب نشر معلومات حول اإلجهاض على موقعها اإللكتروني ف

األسرة األلمانية إلى تعديل يجيز نشر معلومات وتدعو وزيرة   

 

  لجنة العامري: تعديالت قانونية

ي، أن عمل اللجنة يتوقع شوستر، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الهجوم على سوق عيد الميالد الذي نفذه العامر

ظام األمني ة عملها توصيات تتعلق بالنسيؤدي إلى تعديالت قانونية. وقال في حديث إذاعي إن اللجنة ستقدم في نهاي

ي من اإلقامة في عدد الفيدرالي وسياسة اللجوء. وتستجوب اللجنة اليوم للمرة األولى خبراء للتعقيب على كيفية تمكن العامر

داث أن ن األحمن الواليات األلمانية كطالب لجوء بهويات مختلفة. وقال إن حوالي أربعين دائرة كانت معنية بالعامري. وتبي

  هناك ثغرات في النظام األمني

 

 مشاورات حول وباء الجرذان

ة وباء تجري اليوم إدارة الصحة والشؤون اإلجتماعية في والية برلين مشاورات مع المسؤولين في األحياء حول مكافح

الف الضارة عشرة آ الجرذان في المدينة، ووقف إنتشارها. وأعلنت اإلدارة أنه تمت مكافحة الجرذان وغيرها من الحشرات

مرة، أي أربعة آالف حملة أكثر من قبل خمس سنوات. ويرى المسؤولون أن فيضانات المجاري دفعت الجرذان إلى 

 السطح، وكذلك إلقاء بقايا الطعام في المتنزهات

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


