
1 

 

 
 04.07.2018 

   

 لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تفيد بوجود تالعب في االنتخابات األمريكية

أكدت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ األمريكي الحقائق التي توصلت إليها أجهزة االستخبارات والتي 

الرئيس ترامب لمساعدة  2016تفيد بأن روسيا قد تدخلت في االنتخابات الرئاسية األمريكية للعام 

على الفوز. جاء ذلك في سياق تقرير مشترك تقدم به كل من الجمهوريين والديمقراطيين. وكانت 

لجنة االستخبارات قد قيمت على مدى سنوات مصادر وتحليالت تابعة ألجهزة االستخبارات 

، بهدف يةاألمريكية. وتتهم هذه األجهزة روسيا بالتجسس على االنترنت وإشاعة الدعايات التحريض

 اإلساءة إلى المرشحة الديمقراطية كلينتون وتشجيع الرئيس ترامب.

  

   
   

 الحزب االشتراكي الديمقراطي ينطلق من إمكانية التوصل إلى توافق بين قطبي الحزب المسيحي

ينطلق الحزب االشتراكي الديمقراطي من إمكانية توصل الحزبين المسيحيين إلى اتفاق فيما يخص 

يث أعرب الس كلينغبايل األمين العام للحزب عن تفاؤله من إمكانية التوصل إلى سياسة اللجوء، ح

حل بهذا الخصوص. غير أنه طالب بضرورة كشف النقاب عن بعض القضايا المتخصصة، إذ أن 

لقة. غيؤيد التعجيل في إجراءات اللجوء، إال أنه يرفض المعسكرات المالحزب االشتراكي الديمقراطي 

لمسيحيان قد اتفقا بعد صراع طويل على إقامة مراكز ترانزيت في بافاريا على وكان الحزبان ا

الحدود مع النمسا، حيث سيتم إعادة المتقدمين بطلبات لجوء إلى دول االتحاد األوروبي األخرى 

المسؤولة عنهم، في حال كان هناك توافق بهذا الشأن. جدير بالذكر أن الحزبين المسيحيين سيواصال 

 لجنة االئتالف مشاوراتهما فيما يخص مسألة الحل التوافقي بشأن الالجئين.  غداً ضمن

   

   
   

 رئيس وزراء هنغاريا على استعداد مشروط للتفاوض مع ألمانيا فيما يخص اتفاقية اللجوء

لوح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قبيل زيارته لبرلين باستعداده المشروط للتفاوض حول 

خاصة باللجوء. لكن ينبغي في البداية أن يتم التفاوض مع النمسا. وقال إن مع ألمانيا اتفاقية ثنائية 

مفاوضات بين ألمانيا والنمسا ثم مفاوضات بين النمسا إجراء الترتيب يجب أن يكون كالتالي: 
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ى شار إليوهنغاريا، وأخيراً مفاوضات بين هنغاريا وألمانيا بعد أن يكون الموقف األلماني قد اتضح. 

 أن المستشارة األلمانية ميركل ستلتقي رئيس الوزراء الهنغاري غداً في مكتب المستشارية في برلين.

 

 

 
   

 إيطاليا تضع سفناً تحت تصرف ليبيا

سفينة تحت تصرف ليبيا نظراً الرتفاع عدد الغرقى من المهاجرين. عشر تعتزم إيطاليا وضع اثنتي 

السفن تتضمن عشر زوارق يمكن من خاللها تكثيف  وقال رئيس الوزراء اإليطالي كونتي إن هذه

ر السواحل. في مجال تدريب خف لليبيا ييبية. كما ستقدم إيطاليا الدعملمراقبة األنشطة على السواحل ال

يشار إلى أن العديد من القوارب قد تعرضت للغرق خالل األيام القليلة الماضية بعد مغادرتها الساحل 

جئين قد تم إنقاذه من قبل خفر السواحل اللليبي، إال أن المئات قد تعرضوا وكان عدد من الالالليبي. 

 للغرق.

  

   
   

 مقتل ابن أبو بكر البغدادي

لتنظيم داعش على مواقع التواصل االجتماعي بأن نجل زعيم التنيظم أبو بكر تابعة نشرت حسابات 

دعى يالذي رة لالبن البغدادي قد لقي حتفه في معارك في سوريا. ونشرت المواقع الخبر مع صو

حذيفة البدري وهو يمتشق سالحه. غير أن الخبر لم يذكر توقيت مقتل االبن. وأضاف النبأ أن البدري 

 ىيعد من بين نخبة المقاتلين الذين قاتلوا ضد النظام السوري والقوات الروسية بالقرب من إحد

 محطات توليد الكهرباء في محافظة حمص.

   

   
   

 المدرسيةاليوم بداية العطلة 

تلميذا  لفأ تبدأ اليوم العطلة المدرسية في برلين وبراندنبورغ، حيث نال حوالي ثالثمائة وخمسين

وتلميذة في برلين وبراندنبورغ شهاداتهم المدرسية. جدير بالذكر أنه تم في هذا العام أيضاً تفعيل خط 

 الواحدة. يشار إلى أن العامحتى ساخن للتالميذ ممن لديهم مشاكل دراسية ابتداء من الساعة العاشرة 

 أغسطس القادم. 20ي فالدراسي الجديد يبدأ 

 

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) 


