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 تفاق بين العسكر والمعارضة في السودان

 أعلنت المعارضة والمجلس العسكري في السودان أن الحكومة السودانية المقبلة ستضم كال من

 يبة الحكومةالعسكروممثلي المجتمع المدني في السودان. وسيتم التشاور اليوم بين الطرفين حول ترك

م. القادمة. ومن ناحية أخرى لقي شخصان على األقل مصرعهما أثناء التظاهرات في العاصمة الخرطو

ات. وكان وتوجه أصابع اإلتهام إلى أنصار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتنظيم هذه التظاهر

البه ري تطالجيش قد أطاح به فبل شهر، بعد أن حكم السودان ثالثة عقود. وتم تعيين مجلس عسك

  المعارضة بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية

 

  إجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول اإلتحاد األوروبي

 يجري اليوم في بروكسل وزراء الخارجية والدفاع لدول اإلتحاد األوروبي مشاورات حول مكافحة

و ومالي مع بوركينا فاس اإلرهاب وتهريب البشر في شمال إفريقيا. وتتركز المشاورت حول التعاون

دعم دول وموريتانيا والنيجر وتشاد التي بدأت بتشكيل قوة عسكرية تضم حوالي خمسة آالف جندي ب

ي إقامة اتحاد اإلتحاد األوروبي لتحقيق مزيد من األمن في المنطقة. كما يبحث وزراء الدفاع ما تم تحقيقه ف

  أمني ودفاعي أوروبي

 

 سفينة إنقاذ واحدة في البحر المتوسط

ب الخالف بين تحاد األوروبي منتهية من الناحية الواقعية بسبتعتبر مهمة "صوفيا" البحرية التابعة لإل

بة الجوية إيطاليا واإلتحاد األوروبي. ومنذ مارس الماضي توقفت العمليات البحرية تماما، وبقيت المراق

بب إنتهاكات فقط. وال يتم إنقاذ المهاجرين إال من قبل خفر السواحل الليبي الذي يتعرض النتقادات بس

حقوق  سان الشديدة. ولم يبق سوى سفينة إنقاذ واحدة من أصل سفن كثيرة تابعة لمنظماتحقوق اإلن

قذون" األلمانية، في األتحاد األوروبي. ويتم احتجاز سفينة "لوفينتا" التابعة لمنظمة "الشباب ين اإلنسان 

ويتم  لية.في إيطاليا منذ أغسطس عام ألفين وسبعة عشر. وتمت مصادرتها من قبل السلطات اإليطا

ية. وقد التحقيق اآلن مع عشرة من طاقم السفينة. وسيحاكمون بسبب المساعدة على الهجرة غير الشرع

ر ألف تصدر أحكام بحقهم تصل إلى خمسة عشر عاما بالسجن. ويقولون إن سفينتهم أنقذت أربعة عش

  مهاجر



 

 السوقة يقتلون مسلما في سريالنكا

ه رغم سوقة هاجموا مساء األمس رجال مسلما باألسلحة النارية وقتلوأعلنت الشرطة في سريالنكا أن ال

قله إلى حظر التجول الليلي في سريالنكا. وتوفي الرجل البالغ من العمر خمسا وأريعين سنة بعد ن

األحد  المستشفى. وأعلنت الشرطة أن هذه هي الضحية األولى لإلضطرابات األخيرة التي اندلعت يوم

اجم ن كرد فعل على األعتداءات اإلسالمية المزعومة على الكنائس والفنادق. وهالماضي ضد المسلي

ة الغاز المشاغبون المسيحيون متاجر وسيارات ومساجد المسلمين في عدد من المدن. واستعملت الشرط

 المسيل للدموع، واطالق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين

 

 أحزاب المعارضة تقاطع جلسة منافشة قانون اإلندماج

باع إجراء ار، وحزب الخضر أإلئتالف الكبير في ألمانيا باتيتهم الحزب الديمقراطي الحر، وحزب اليس

أمس  غير برلماني في المشاورات الراهنة حول قانون اإلندماج/ وأعلنت مقاطعتها للجلسة البرلمانية

في الجلسة  اإلثنين. وتفيد المعلومات أن الحزبين المسيحيين، والحزب اإلشتراكي الديمقراطي، تمكنت

اء بشأن ون الداخلية يوم األربعاء الماضي، بعد اإلعالن مؤقتا عن اإلستماع إلى خبراألخيرة للجنة الشؤ

نقل  مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بخصوص إلغاء المواعيد التي يحددها قانون اإلندماج، من

كن اكن السالموعد إلى يوم اإلثنين القادم. ومن خالل إلغاء المواعيد تريد الحكومة األلمانية تحديد أم

عداد الالجئين، لالجئين في المستقبل. وكان قد تم تحديد مكان السكن عام ألفين وستة عشرلمواجهة تدفق أ

ة التي كانت بعد أن تم إلغاؤه عام ألفين وأربعة عشر. وتم بموجبه توزيع الالجئين على الواليات األلماني

 تحدد مكان سكن الالجئين

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


