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 تفجير إنتحاري في السويداء

فها في السويداء وري ذكرت محطة "إخبارية" الرسمية السورية أن سلسلة من التفجيرات اإلنتحارية

في صباح هذا اليوم أسفرت عن مقتل ثمانية وثالثين شخصا، وجرح سبعة وثالثين آخرين. وذكرت 

وكالة "سانا" لألنباء أن قوى األمن السورية طاردت إنتحاريين آخرين، وقتلتهما قبل أن يفجرا 

قرى شمال شرق مدبنة الحزامين الناسفين لديهما. وفي الوقت نفسه هاجم مقاتلو "داعش" ثالث 

السويداء. وقصفت الطائرات السورية المقاتلة مخابىء مقاتلي داعش، بعد أن منعتهم القوات السورية 

 من مهاجمة القرى

 

   
   

 ماس يشكك في إمكانية إقامة مراكز إيواء لالجئين في شمال إفريقيا

ة إقامة مراكز إيواء أعرب ماس، وزير الخارجية األلماني، في خديث إعالمي عن شكوكه في إمكاني

لالجئين في شمال إفريقيا. وقال إنه من غير المنطقي أن يبقى الالجؤون في مثل هذه المراكز مدة 

طويلة، وهم يدركون أال فرص لديهم للتوجه إلى دول اإلتحاد األوروبي. لذلك فإنهم سيبحثون عن 

اه الالجئين قال ماس: طرق أخرى للوصول إلى أوروبا. وبخصوص موقف الحكومة اإليطالية تج

إن إيطاليا تركت وحدها لمدة طويلة تواجه مشكلة الالجئين. وبالنسبة إلى مستقبل المهمة البحرية 

"صوفيا" التابعة لإلتحاد األوروبي قال ماس: إنه يجب التحقق أوال من عدد السفن واألشخاص في 

  شمال إفريقيا هذه المهمة البحرية، وعدد األشخاص الذين من الممكن نقلهم إلى

   

   
   

 السلطات اإليطالية تريد تقليص الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء

تعتزم السلطات اإليطالية تقليل الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء بقدر كبير. وأمرسالفيني، وزير 

الداخلية اإليطالي، أن مائة وستة وثالثين طالب لجوء موجودين حاليا في إيطاليا، سيحصلون في 

إجراءات اإلندماج في إيطاليا  قبل على الحد األدنى من المساعدات المالية، ولن يشاركوا في المست

مثل دورات تعلم اللغة اإليطالية، والتدريب المهني، والرعاية النفسية. وينبغي زيادة إجراءات 

إلى أن يتم  ءأحيانا أكثر من سنتين في مراكز اإليوا المراقبة، وتقليل النفقات. ويبقى طالبو اللجوء 
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البت في طلباتهم. وتفيد مصادر إعالميةأن طالبي اللجوء سيحصلون في المستقبل على حوالي 

عشرين يورو يوميا فقط، بعد أن حصلوا حتى اآلن على مبلغ يتراوح بين ثالثين إلى خمسة وثالثين 

 يورو، وفي بعض الحاالت خمسة وأربعين يورو يوميا

 

 
   

 الجؤو القوارب

اإليطالية مقترح اإلتحاد األوروبي الداعي إلى تقديم تعويضات عن استقبال  رفضت الحكومة

الالجئين. وقال سلفيني، وزير الداخلية اإليطالي، إن بالده ال تطلب المال، بل الكرامة. وفي األمس 

تقدمت المفوضية األوروبية بمقترحات تتعلق بمراكز اإليواء التي قررت القمة األوروبية إقامتها. 

وجبها تتحمل المفوضية األوروبية كافة النفقات. وتحصل الدول التي تستقبل الالجئين طواعية وبم

على ستة آالف يورو مقابل كل الجىء. ولم تعلن حتى اآلن أية دولة أوروبية موافقتها على إقامة 

 مثل هذه المراكز

  

   
   

  حرارة الجو: رئيس إتحاد المزارعين يطالب بمساعدات

عين األلمان من سوء المحاصيل الزراعية بسبب استمرار ارتفاع درجة الحرارة. يخشى إتحاد المزار

وقال رئيس اإلتحاد في حديث إذاعي إن الوضع خطير جدا. وإن المحاصيل ستتراجع بنسبة عشرين 

في المائة. زويصل التراجع في والية براندنبورغ إلى سبعين في المائة. وطالب الحكومة األلمانية 

وحكومات الواليات بإعالن حالة الطوارىء، ودفع تعويضات للمزارعين الذين سيجبر اإلتحادية، 

عدد كبير منهم على ترك العمل في الزراعة. وبسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، تعلن اليوم 

في إحدى عشرة محافظة من أصل خمس عشرة محافظة في الوالية، الدرجة الخامسة، وهي أعلى 

الحرائق في الغابات. ويتوقع مرصد األحوال الجوية ارتفاع درجة الحرارة من  درجة لخطر اشتعال

 تسع وعشرين إلى خمس وثالثين درجة

 

 

 

   

   

   

 

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) 


