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  القناة التلفزيونية الثانية: حادثة الشاحنة هجوم إرهابي

قلت ترى األوساط األمنية أن حادثة الشاحنة في مدينة ليمبورغ ذات خلفية إرهابية، كما ن

القناة التفزيونية الثانية التي أفادت أن الجاني سوري الجنسية في مطلع الثالثين من العمر 

وتولت النيابة العامة في فرانكفورت التحقيق في الحادث. وفي األمس قام هذا الرجل في 

المدينة بالتصادم مع عدد من سيارات الركاب بشاحنة مسروقة. وأصيب تسعة أشخاص 

م سائق الشاحنة الذي تم اعتقاله. وطلبت الشرطة من الشهود اإلدالء بأقوالهمبجروح من بينه   

 

 اإلنقاذ من الغرق: زيهوفر يبحث عن مؤيدين

دين له من بين نظرائه ييعتزم زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، اليوم البحث عن مؤ

له أن اتفق مع نظرائه األوروبيين للحل التوفيقي الذي تقدم به حول اإلنقاذ من الغرق. وسبق 

في فرنسا وإيطاليا ومالطا على توزيع الالجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق. واآلن يبحث عن 

دول أخرى تشارك في هذا الحل. ويجيز اإلتفاق للسفن التي تنقذ الالجئين الرسو في ميناء 

. وفي األمس جنحت آمن في البحر المتوسط. ووافقت ألمانيا على استقبال ربع من يتم إنقاذهم

سفينة تحمل الجئين أمام ميناء المبيدوزا اإليطالي. ويتحدث خفر السواحل عن وفاة ثالثة 

  عشر الجئا على األقل

 

 

 

 

 

 



  تركيا أمام هجوم عسكري في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات العسكرية التركية أنهت إستعداداتها لمهمة عسكرية 

  لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.في شمال سوريا 

وكانت هذه القوات متحالفة مع القوات األمريكية في القتال ضد داعش. وفي هذه األثناء 

أعلنت واشنطن أنها ستسحب خمسين إلى مئة جندي أمريكي إلى مواقع أخرى في شمال 

وات التركية الرتكاب مجزرة ضد األكراد. وهدد سوريا وهذا ال يعني أبدا ضوءا أخضر للق

  ترامب تركيا بأنه سيدمر اإلقتصاد التركي إذا تصرفت أنقرة بسلوك غير الئق في سوريا

 

  المفوضية السامية لشؤون الالجئين تمدح المبادرة بخصوص الالجئين

ة األلمانية الرامية أثنت المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة على الميادر

إلى توزيع الالجئين في أوروبا. وأعلن ممثلها في ألمانيا أن هذه المبادرة بالغة األهمية أمال 

في أن تحذو دول أوروبية أخرى حذوها. وقال إنه يشعر بالقلق آلن دول اإلتحاد األوروبي لم 

بعد تراجع عدد   تتوصل حتى اآلن إلى موقف موحد. وأضاف أن الموقف بدأ يتغير تدريجيا

  الالجئين في السنوات األخيرة

 

  الرئيس العراقي يطالب بوقف التصعيد

طالب الرئيس العراقي برهم صالح بوقف التصعيد وإجراء حوار وطني في العراق. وناشد 

القوى األمنية الحفاظ على حقوق جميع العراقيين. وناشد البرلمان العراقي إدخال 

تعديل قانون اإلنتخاب، واستبدال عدد من الوزراء. وطالب اإلصالحات الضرورية مثل 

 بحوار سياسي مفتوح دون أي تدخل أجنبي. وقال إنه يجب الرد على مطالب المتظاهرين

وفي هذه األثناء خرجت تظاهرات جديدة في بغداد. وفي مدينة الصدر طالب   المشروعة.

ن في األيام الماضيةالمتظاهرون بفرص عمل، ونددوا بوفاة عدد من المتظاهري   

 

 

 

 

 



ين في البحر المتوسط: روما تتفاوض مع كبار المهربينئأزمة الج  

ذكرت صحيفة "عام ألفين وسبعة عشر حول مراقبة طرق المهاجرين عبر البحر المتوسط. 

وكان مهرب البشر المشهور عبدالرحمن ألميالد الذي تعتبره األمم المتحدة، زعيم شبكات 

قاء تم تقديمه كقائد في خفر السواحل الليبي. وأثناء تواجده في صقلية قام التهريب. وأثناء الل

بتفقد مخيم لالجئين في مدينة مينيو. وذكرت الصحيفة اإليطالية أن الوفد الليبي مارس ضغطا 

على الوفد اإليطالي لتمويل مراكز لالجئين في ليبيا. ومن ثم بدأت روما بتقديم مقترحات 

بي لبناء هذه المراكز في ليبياالفينييري" اإليطالية أن اللقاء الذي تم في لدول اإلتحاد األورو

صقلية قبل سنتين بين السلطات اإليطالية والليبية شارك فيه أيضا مهرب مشهور لالجئين. 

 ودارت المفاوضات في مايو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


