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 الحزبان المسيحيان يرفضان إجراء تعديالت على مقررات عقد االئتالف

 

دخالها إالتي يطلب ساسة الحزب االشتراكي الديمقراطي  التعديالترفض الحزبان المسيحيان 

نتائج مداوالت تشكيل االئتالف، حيث صرحت نائبة رئيس الحزب االشتراكي  على

موقع تويتر بأن كل األمور ستبقي في نصابها وفق ما  الديمقراطي كلوكنر في تغريدة لها على

تم االتفاق عليه في المداوالت وأنه ال مجال النتقاء الخيارات. ومن جانبه قال زميلها في الحزب 

 وكان عدد من ساسة الحزبتفق عليه سوف لن يدرج في عقد االئتالف. م ي  شتروبل بأن ما ل

االشتراكي الديمقراطي قد طالبوا بإدخال تعديالت على بعض البنود كسياسة الضريبة واللجوء 

واإلسكان، في حين أعرب كل من دراير وشفيسيغ عن تأييدهما لمقررات المداولة. كما صدر 

 ية الحزب االشتراكي الديمقراطي في ساكسونيا السفلى.تأييد كذلك عن مجلس إدارة وال

  

   
   

 الحكومة األلمانية تنوي دعم األردن لوجستيا  

 

للجيش األردني في مجال العدة والعتاد. وقدمت   تعتزم الحكومة األلمانية تقديم الدعم والمساندة

ات وطائرفون دير الين في العاصمة عمان باصات صغيرة وشاحنات أورسوال  وزيرة الدفاع

تدريب بشكل رمزي تعبيراً عن دعم ألمانيا لألردن في مجال مكافحة تنظيم داعش. وكانت 

الوزيرة األلمانية قد تفقدت ثكنة سالح الجو األردني في منطقة األزرق، حيث يتمركز جنود 

 ألمان وأعربت عن تأييدها لتمديد المهمة الخاصة بالحرب على تنظيم داعش اإلرهابي.

    

  
   

 األوروبي ينوي إعادة مزيد من المهاجرين إلى بلدانهم من ليبيااالتحاد 

 

يعتزم االتحاد األوروبي بالتعاون مع عدد من المنظمات الشريكة العمل على إعادة أكبر قدر من 

الالجئين من المخيمات في ليبيا إلى أوطانهم. وصرحت فريدريسيا موغيريني مفوضة الشؤون 
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عن عزم االتحاد إخالء ما يزيد عن عشرة آالف مهاجر حتى نهاية الخارجية في االتحاد األوروبي 

 ذاه الشهر الحالي بناًء على شراكة جديدة مع االتحاد اإلفريقي، على أن يتم رفع هذه األعداد خالل

أوطانهم  إلى كانوا عالقين في ليبيا العام. يشار إلى أن العام الماضي قد شهد إعادة عشرين آلف شخص

معظمهم من نيجيريا وغامبيا وغينيا ومالي والسنفال. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد  بمحض إرادتهم،

 ما ال يقل عن ثالثة آالف مهاجر. 2016حاالت اإلعادة بلغ في عام 

 

 
   

 قاض سابق في المحكمة الدستورية يشرعن اللجوء إلى الكنائس في الحاالت المستعصية

 

المحكمة الدستورية في نورد راين فيستافاليا ميشائيل بيرترامس بأنه يعتبر  السابق رئيسالصرح 

. وأضاف أن الكنائس مخولة شرعياً لجوء المهاجرين إلى الكنائس في الحاالت المستعصية أمراً 

بضمان اللجوء الكنائسي وتقديم الحماية من الترحيل استناداً إلى مبدأ حرية األديان والضمير وحقها 

ي في تقرير المصير. وقال إن الكنائس تعتبر تصرفها هذا بمثابة دعم ومساندة للمالحقين أمام الكنائس

السابق إلى االتفاق المبرم ما بين الكنيسة ووزير الداخلية توماس  ياألجهزة الحكومية. ونوه القاض

ورة را بضالذي يقضي بعدم تدخل الحكومة في الحاالت المستعصية وقبوله 2015دي ميزيير عام 

ك يتعين على الكنائس اإلفصاح عن كل حالة بمفردها وإنهاء لتقصي المسائل قانونياً، وفي مقابل ذ

 اللجوء الكنائسي في حال كانت نتيجة التقصي النهائية سلبية.

  

   
   

 طهران: وقوع خمسة وعشرين قتيال  في األحداث األخيرة

 

أفادت مصادر حكومية في طهران بأن عدد من سقطوا ضحية االحتجاجات التي وقعت مؤخراً في 

ان بلغ خمسة وعشرين قتيالً. وقال وزير العدل بأن هذه االشتباكات كانت متوقعة ولكن ليس بهذا إير

يون نالحجم. وأضاف بأنه تم اعتقال حوالي ستمائة واثنين وعشرين شخصاً، في حين تحدث نواب برلما

عن نحو ثالثة آالف معتقل. من جانبه وجه الرئيس اإليراني حسن روحاني تحذيراً شديد اللهجة ضد 

المتشددين دينياً الذين طالبوا بفرض عقوبة اإلعدام بحق منتقدي النظام. كما أوعز روحاني بالسماح 

 بشبكات التواصل االجتماعي التي كانت معطلة أثناء االحتجاجات.
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 التونسية ترد على االحتجاجاتالحكومة 

  

ردت الحكومة التونسية على االحتجاجات التي تشهدها البالد وأعلنت عن حزمة من المعونات 

المالية، من بينها تقديم حد أدنى من الدخل لألسر الفقيرة وإعفاء العاطلين عن العمل من رسوم 

جدير بالذكر أن ماليين يورو.  34العالج الطبي. كما تعتزم الحكومة رفع ميزانية الدولة بواقع 

تونس تشهد منذ أسبوع مظاهرات تندد بغالء األسعار. يشار إلى أن ذكرى اندالع الثورة في 

اً أن تونس حققت قدراً كبيرالذي صادف يوم أمس اتسم بطابع سلمي. تجدر االشارة إلى  2011

 من اإلصالحات إال أنها ال تزال تعاني من مشاكل اقتصادية كبرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


