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  تصعيد الموقف في ليبيا

أقل من ثالثين  تزحف قوات الجنرال حفتر المنشق في ليبيا نحو العاصمة طرابلبس. وتقف اآلن على بعد

معترف كيلومترا عنها. وأصدر حفتر في األمس أمرا بالزحف نحو طرابلس حيت توجد حكومة الوفاق ال

ن وأحد عشر. ليا. وتخيم الفوضى على ليبيا منذ اإلطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام ألفيبها دو

ن قلقه من ويؤيد الجنرال حفتر حكومة مضادة شرق ليبيا. وأعرب غوتيريش، األمين العام لألم المتحدة، ع

ع في ليبياحول األوضاالعملية العسكرية، وطالب بعدم التصعيد. ويعقد اليوم مجلس األمن الدولي جلسة    

 

  أوباما كان في كولونيا، واليوم في برلين

تقيد طالب الرئيس األمريكي السابق أوباما مساء األمس في كولونيا أمام أربعة عشر ألف شخص بال

حاضر. وال لوقت البمبادىء تغير المناخ مشيرا إلى أن تغير المناخ لن يحدث بعد خمسين سنة، بل في ا

يتوجه اليوم يجوز ترك مقاومة تغير المناخ للمسنين، وليس له ايضا ويضع جل أمله في األجيال الشابة. و

  إلى برلين لإلجتماع إلى المستشارة األلمانية ميركل

 

 تدشين مطار كبير في إسطنبول

سين ألف طن بدأ اليوم في إسطنبول تدشين مطار كبيروجديد. وتتحرك مئات الشاحنات بحمولة تبلغ خم

ادم. ويعتبر من حركة السير. ومن المقرر أن تنتهي عملية النقل يوم األحد الق عبر شوارع إسطنبول الخالية

ناء المطار الجديد مشروعا ذا اعتبار عظيم للرئيس التركي إردوغان ألذي اعتبره مشروعه الخاص أث

مطار وضع حجر األساس قبل خمس سنوات. وينبغي أن يتم تخليص مائتي مليون مسافر عبر هذا ال

ا يكون هذا المطار األكبر في العالمسنويا. وبهذ   

 

 

 

 



  أوبرمان: ال ثقة للنواب في الحزب البديل من أجل ألمانيا

زب البديل أعرب أوبرمان، نائب رئيس البرلمان األلماني، تفهمه للنواب الذين رفضوا إنتخاب مرشحة الح

البديل من أجل  تولى نائبة عن الحزبمن أجل ألمانيا نائبة لرئيس البرلمان. وقال إنه ال ثقة للنواب في أن ت

لعام لهذا ألمانيا هذا المنصب الهام، وتقوم بالواجب بحيادية واحترام للرأي اآلخر. وهذا يعود إلى السلوك ا

لة الحزب وفشلت ممث  الحزب الذي يثير نوابه الشغب في البرلمان، ويحتقرون المبادىء الديمقراطية.

عين نائبا منصب. وبموجب النظام األساسي للبرلمان يحق لهذا الحزب أن يللمرة الثالية في الفوز بهذا ال

  لرئيس البرلمان

 

 سفينة أمام إيطاليا

هي في طالبت الحكومة اإليطالية ألمانيا برعاية السفينة التابعة لمنظمة اإلغاثة "سي آي، األلمانية. و

ية، وتبحر تحت طريقها إلى المبيدوسا. وأعلن سلفيني, وزير الداخلة اإليطالي، أن السفينة هي سفينة ألمان

. وتحمل السفينة ني وبطاقم ألماني. وأبلغ القبطان األلماني أن السفينة لن ترسو في أي ميناء إيطاليعلم ألما

ةعلن أنه مشروعد عندما وضع حجر األساسإإنقاذهم أمام السواحل الليبي   الجئا تم   أربعة وستين  

 

 جلب عدد من أطفال مقاتلي داعش إلى ألمانيا

اق إلى ي العرأحضرت الحكومة األلمانية عددا كبيرا من أطفال مقاتلي داعش اإلرهابيين المعتقلين ف

مان ألمانيا، كما أعلنت وزارة الخارجية األلمانية. وتم نقلهم إلى أقاربهم في ألمانيا. ومازال ثمانية أل

  موجودين في السحون العراقية بعد إدانتهنم باإلنتماء إلى داعش اإلرهابية

 

 الحزب المسيحي الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات على من ينشر مواعيد رحالت الترحيل

ت الترحيل من بفالس بمعاقبة من ينشر مواعيد رحال -د يطالب رئيس الكتلة البرلمانية في والية راينالن

تهرب ألمانيا. وقال إنه ال يمكن قبول أن تستغل منظمات الالجئين هذه المعلومات بهذه الطريقة، وأن ي

ال يتم  المطلوبون من إجراءات الترحيل. ورفض مجلس الالجئين هذه اإلدعاءات قائال إن تنفيذ اإلجراءات

فون عن األنظار ية ال تتمكن من العثور على المطلوبين. كما أن المطلوبين للترحيل يختألن السلطات المعن

 بسبب تحذيرهم

 

 

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)  


