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 13.06.2018 

   

 كيم يقبل دعوة ترامب

 

كيم، حاكم كوريا الشمالية، قبل دعوة الرئيس األمريكي  ذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن 

 لزيارة كوريا ترامب لزيارة واشنطن. وردا على هذه الدعوة يريد توجيه دعوة مماثلة لترامب

الشمالية. وتفيد األنباء المتداولة أن كيم وترامب تفاهما أثناء القمة بينهما في سنغافورة على 

إجراءات لنزع السالح النووي، وعلى أن السالم واإلستقرار لن يتحققا في شبه الجزيرة 

ن اللقاء كاالكورية إال من خالل خطوات متبادلة. وأكد ترامب من خالل حسابه على تويتر أن 

  إيجابيا، وحال دون حدوث كارثة نووية

 

   
   

  األمم المتحدة: المهربون يسلكون طرقا خطرة

 

تفيد مصادر األمم المتحدة أن المهربين المجرمين ينظمون أنفسهم بشكل أفضل، ويأخذون 

طرقا خطرة. وجاء في دراسة لألمم المتحدة أن مراقبة الحدود تزيد من درجة المخاطر بالنسبة 

لالجئين، ومن تحقيق أرباح أكبر للمهربين. وتقدم لالجئين في أغلب األحيان معلومات خاطئة 

ة اللجوء. وتفيد الدراسة أن مليونين ونصف المليون الجىء على األقل دفعوا مبالغ حول عملي

 مالية للمهربين عام ألفين وستة عشر بلغت حوالي خمسة مليارات وتسعمائة مليون يورو

   

   
   

  خالف على الالجئين: الحزبان المسيحيان يسعيان للتوصل إلى تسوية

 

للحزب المسيحي الديمقراطي، كال من المستشارة  كارنباور، األمينة العامة –طالبت كرامب 

ميركل، ووزير الداخلية زيهوفر، بأن يتوصال سريعا إلى تسوية للخالف بينهما على الالجئين، 

كما يتمنى أعضاء الكتلة البرلمانية للحزبين. وبينما يريد زيهوفر إرجاع الالجئين الذين تم 

األلمانية، ال توافق ميركل على ذلك. ودعت تسجيلهم في بلدان أوروبية أخرى عند الحدود 

 األمينة العامة إلى حل وسطي يمكن من مراقبة الالجئين، والحفاظ على الوحدة األوروبية
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 دريغر: مراكز التجمع مفيدة

 

يؤيد دريغر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي في برلمان والية برلين، 

امية إلنشاء مراكز لتجمع الالجئين في المرحلة األولى، األمر الي خطط الحكومة األلمانية الر

يسهل ترحيل أولئك الذين ال حق لهم في الحماية. وهذا متوفر في مدينة برلين بصفتها والية 

ومدينة في آن واحد. بينما رفضت حكومة والية برلين إنشاء مثل هذه المراكز. وتم إنتخاب 

مانية للحزب بسبعة وعشرين صوتا من أصل واحد وثالثين. دريغر أمس رئيسا للكتلة البرل

 . ويبقى المتحدث باسم الحزب في الشؤون الداخلية

  

   
   

 تحقق شرطة كولونيا في تهمة اإلرهاب

 

تحقق شرطة كولونيا في تهمة اإلرهاب مع رجل تونسي تم اعتقاله، وتفتيش منزله. وأعلنت 

ر لتنفيذ عملية تعرض األمن العام للخطر. النيابة العامة أنها تحقق معه لإلشتباه بأنه يحض

وعثرت الشرطة في منزله على مواد من الممكن أن تكون خطرة، األمر الذي استدعى إحضار 

خبراء من فرق اإلطفائية ومن معهد روبرت كوخ في برلين. ولم يتبين بالضبط ماذا تم العثور 

 عليه في المنزل، والهدف من استعمالها

   

   
   

 إستدعاء السفير الفرنسيسفينة أكواريوس: 

 

إستدعت الحكومة اإليطالية السفير الفرنسي لديها  في الخالف الدائر حول سفينة "أكواريوس" 

ن ابشأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ماكرون والتي اعتبرتها روما مفاجئة. وك

عدم ب أكثر من ستمائة مهاجر كومة اإليطالية إستقبالحالرئيس الفرنسي قد وصف رفض ال

المسؤولية. وفي هذه األثناء تتوجه سفينة اإلنقاذ "أكواريوس" إلى ميناء فالنسيا اإلسباني. 

 وتستغرق الرحلة أربعة أيام على األقل

 

 

 

 

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) 


