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 منع دخول قافلة إغاثة للغوطة الشرقية

 

 أولدخول مساء أمس أفادت وكالة الغوت التابعة لألمم المتحدة بأن الحكومة السورية منعت 

قافلة إغاثة للغوطة الشرقية. يشار إلى أن القافلة التي تحمل المواد الغذائية واألدوية التي 

صمة دمشق، وهي تعد أول قافلة اوصلت إلى الضواحي الشرقية للع يحتاجها الالجئون قد

مخصصة لسكان الغوطة الشرقية منذ بداية الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري على 

 المنطقة. وذكر نشطاء بأن الغارات األخيرة أسفرت عن مصرع ما ال يقل عن سبعين شخصاُ 

 

 

 األوضاع في إيطاليا تؤثر على أوروبا

ال جميع الخيارات مفتوحة فيما يخص الحزب الذي سيحكم إيطاليا مستقبالً، حيث أن ال تز

 أن الحكم. إاليطالب بأحقيته في حزب ليغا اليميني المتطرف وحركة النجوم الخمس كالً من 

الحزبين لم يحصل على أغلبية حكومية. من جانبه وصف رئيس لجنة الشؤون  أياً من

الله على عسير وبأنه يلقي بظروبي كيرشباوم الوضع في إيطاليا بالاألوروبية في االتحاد األو

 لقارة األوروبية جمعاءا

 

 

   جمع شمل أقارب الالجئين

 

ناك إجراءات مؤقتة فيما يخص جمع شمل أقارب الالجئين الحاصلين على حق إقامة حماية ه

باراً من وسيتم العمل اعت. المقبل ثانوية يتمثل في تعليق هذه اإلجراءات حتى نهاية شهر يوليو

شهر أغسطس بقانون يسمح للمعنيين باألمر باستقدام أقربائهم من الدرجة األولى، األمر الذي 

يعتزم كل من الحزبين المسيحيين والحزب االشتراكي الديمقراطي. وتسمح الخطة الجديدة 

. الشخاصباستقدام ما ال يزيد عن ألف شخص، لكن لم تتضح بعد كيفية اختيار هؤالء ا

وعالوة على ذلك يجب أخذ الحاالت المستعصية بعين االعتبار. كما سيسمح للواليات 

 باستقبال مزيد من الالجئين مستقبالً ألسباب سياسية
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  بتوسيع نطاق الخطط للتصدي ألسباب الهجرة في موطنها وزير التنمية يطالب

 

قة بسفر من رفضت طلبات طالب وزير التنيمة غيرد مولر بتوسيع نطاق الخطط المتعل

وقال إن سياسة التعامل مع الالجئين ألقت بآثارها البالغة على جميع ل اختياري. كلجوئهم بش

التخصصات الوزارية في االئتالف الحكومي الجديد وهي تعد من أكبر التحديات التي تواجه 

ناً أساساً متي الحكومة الجديدة. وأضاف أنه يرى في تعيين هورست زيهوفر وزيراً للداخلية

من أجل التصدي ألسباب الهجرة والعمل على تحسين مقومات التعليم والعمل، كتعزيز 

العالقات الساسية واالقتصادية مع دول المغرب العربي على سبيل المثال. يشار إلى أن مولر 

 سيبقى وزيرا للتنمية في الحكومة االتحادية الجديدة أيضاً 

 

 

  ر من أعمال إرهابية أثناء بطولة كرة القدم في روسيا مكتب الجنايات االتحادي يحذ

 

إرهابية أثناء انعقاد بطولة العالم  وقوع اعتداءاتمكتب الجنايات االتحادي من احتمال  حذر

في كرة القدم في روسيا. ونشرت صحيفة بيلد تسايتونغ أن المكتب يتحدث تحديداً عن خطر 

التطرف اإلسالموي، حيث يندرج تحت ذلك التنظيمات اإلسالموية في بعض أجزاء البالد 

ابع وكان ميليشيا ت وكذلك العدد الكبير لألعضاء في تنظيم داعش من ذوي األصول الروسية.

لتنظيم القاعدة قد نشر قبيل انعقاد البطولة مواد إعالمية تحريضية تصف كيفية شن هجوم 

 على البطولة

 

 

  غرق واحد وعشرين شخصاً في عرض البحر األبيض المتوسط مجدداً 

 

في عرض البحر األبيض المتوسط أثناء للغرق تعرض ما ال يقل عن واحد وعشرين شخصاً 

أنها تمكنت من إنقاذ  SOSمحاولة القارب الذي يستفلونه العبور إلى أوروبا. وذكرت منظمة 

حوالي اثنين وسبعين شخصاً. وكان المهاجرون في طريقهم من ليبيا نحو الشواطىء 

ثالثون األوروبية على متن قاربين: واحد وخمسون مهاجراً على قارب خشبي ومئة و

وذكر المصدر أن خفر السواحل الليبي يتعامل بعنف  مطاطي آخر آخرون على متن قارب

 مع منظمات اإلنقاذ

 
 

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) 


