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  توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين اليابان واإلتحاد األوروبي

يتم اليوم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان واإلتحاد األوروبي، وهي أكبر إتفاقية من هذا النوع توقعها دول اإلتحاد 

ويسري مفعولها في العام القادم. وبهذه اإلتفاقية تلغى جميع الحواجز الجمركية بين األوربي. ويطلق عليها إسم " إتفاقية جيفتا"، 

الطرفين. وذكر ممثلو اإلتحاد األوروبي أن مصدري اإلتحاد سيوفرون حوالي مليار يورو سنويا، بعد أن كانت السوق اليابانية مغلقة 

مل هذه اإلتفاقية على تحسين عوامل البيئة ومعايير حماية تماما في وجه الصادرات األوروبية. ويحذر المعارضون من أال تع

  المستهلك

 

 

 إسرائيل توقف توريد المحروقات إلى قطاع غزة

أوقفت إسرائيل توريد المحروقات إلى قطاع غزة، وأغلقت معبر توريد المواد الغذائية إلى القطاع بسبب هجمات حركة حماس، كما 

ائيلية. ويدوم هذا القرار حتى يوم األحد القادم. كما قللت إسرائيل المساحة البحرية المخصصة أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع اإلسر

لصيد األسماك من ستة أميال إلى ثالثة. ووصفت حماس هذا القرار اإلسرائيلي بأنه جريمة ضد اإلنسانية، ويهدد بعواقب وخيمة 

 لإلحتالل اإلسرائيلي

 

 

لالجئين في والية نوردراين فيستفالياإلغاء اإلجتماع بين زيهوفر ووزير ا  

تم فجأة إلغاء اإلجتماع الذي كان مقررا بين زيهوفر، وزير الداخلية، وبين شتامب، وزير الالجئين في والية نوردراين فيستفاليا 

تسريع في إجراءات بسبب بقاء عدد من المسائل معلقة بين الطرفين. وسيتم اللقاء في أواخر فصل الصيف. وكان اإلجتماع سيتناول ال

 اللجوء وترحيل من يهدد األمن العام. وصادف هذا الموعد المقرر من زمن طويل الجدل الدائر حول ترحيل سامي أ. إلى تونس

 

 

 حزب الخضر يوجه إنتقادات الذعة لزيهوفر

ير الداخلية األلماني. وقال في إطار الجدل الدائر حول ترحيل سامي أ. إلى تونس، وجه حزب الخضر إنتقادات الذعة لزيهوفر، وز

هابيك، رئيس الحزب في حديث تلفزيوني، إما أن وزارة الداخلية واإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين ال تتعاون جيدا مع بغضهما 

ة حقيقي  البعض، أو أن زيهوفر تسرع في إصدار أمر ترحيل من يتهم بتعريض األمن العام للخطر. وإذا ثبت ذلك، فيكون فضيحة

  ومهما يكن من األمر، فإن الثقة في دولة القانون قد تزعزعت

 



 سفارات ألمانية تستقبل ثمانية وعشرين ألف طلب للم شمل العائالت

ذكرت وسائل إعالمية، حسب بيانات وزارة الخارجية األلمانية، أن السفارات األلمانية في البلدان المجاورة لسوريا مثل تركيا 

ل العراق، تسجل ارتفاعا قويا في تسلم طلبات لم شمل العائالت، بلغ ثمانية وعشرين ألفا من األقارب المقيمين واألردن ولينان وشما

في ألمانيا، والذين يتمتعون بوضع حماية مقيد. واعتبارا من مطلع أغسطس القادم سيسمح أللف من األقارب شهريا باللحاق بذويهم 

قد اتفقت على ذلك، بعد أن توقف العمل بهذه الطريقة في مارس عام ألفين وستة عشر م في ألمانيا. وكان أحزاب اإلئتالف الحاك

 

 

 إختناق ثمانية الجئين في عربة تبريد

إختنق ثمانية الجئين، من بينهم ستة أطفال، في عربة تبريد في ليبيا، وكان حوالي مائة الجىء على متن الشاحنة. وأعلنت السلطات 

قفوا الشاحنة عند بلدة سوارا، وقالوا لالجئين إن سفينة ستنقلهم إلى إيطاليا. ولم تعرف المدة الزمنية التي الليبية أن المهربين أو

إنتظروها. وأصيب الناجون باإلعياء وضيق التنفس. ونقل الكثيرون إلى المستشفيات. وتعتبر ليبيا المعبر الرئيسي لالجئين القادمين 

من البلدان اإلفريقية إلى أوروبا

 

 

2المطالبة بإغالق حظيرة رقم   

في ميناء تمبلهوف القديم، بسبب األحوال  2يطالب مجلس الالجئين في برلين بإغالق مركز إيواء الالجئين في الحظيرة رقم 

الالإنسانية هناك، كما ورد في بيان مشترك لعشر منظمات . ومنذ نهاية مايو يقيم في حظائر الطيران القديمة ستمائة الجىء في 

ماكن نوم ضيقة ومفتوحة ودون ظروف شخصية، ومترين مربعين فقطلكل شخص. ويضطر الالجؤون القادمون إلى برلين للبقاء أ

 ثالثة أسابيع بدل ثالثة أيام تحت هذه الظر وف السيئة، بسبب عدم توفر الموظفين واألجهزة اإللكترونية الالزمة

 

 
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) 

 


