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 اإلحتجاز رهن راكيته: إيطاليا

" ووتش سي" اإلنقاذ سفينة قبطانة راكيته، باعتقال أمرا ستصدر كانت إذا ما اليوم اإليطالية المحكمة ستقرر

. صقلية جزيرة في المنزلي اإلعتقال رهن اآلن وهي. ساعات ثالث استجوابها تم األمس وفي. لمانيةاأل

 غير الهجرة يعبتشج متهمة وهي. التنفيذ وضابط العسكرية، السفينة بمقاومة اإليطالية العامة النيابة وتتهمها

 ألنها عنها باإلفراج البحار اطنةقب إتحاد رئيس وطالب. بحقها بالسجن عقوبة إنزال تستدعي التي الشرعية

  المبيدوسا جزيرة ميناء في الماضي السبت يوم سفينتها رست عندما سليمة بطريقة تصرفت

 
 

 ووتش سي لسفينة تبرعات يورو ألف وثالثمائة مليون جمع

 تم ،تهراكي كاروال القبطانة اعتقال بعد األلمانية" ووتش سي" اإلغاثة لمنظمة التبرعات من حملتين خالل

 رمنأكث جمع عن تلفزيونيان معلقان وجهه الذي النداء وأسفر. يورو ألف وثالثمائة مليون من أكثر جمع

 أربعمائة نم أكثر جمع تم اإليطالي فيسبوك موقع وفي. األمس مساء حتى يورو ألف وتسعين وثالثة ثمانمائة

 وثمانين ثالثةو مائتين من أكثر وقع اإللكترونية" أورغ.تشينج" منصة على عريضة وفي. يورو ألف وثالثين

 سديدلت ستستخدم التبرعات أن" ووتش سي" منظمة وأعلنت. راكيتة عن باإلفراج يطالبون شخص ألف

 راكيته إليطاليةا العامة النيابة وتتهم. مصادرة الحالية السفينة بقيت إذا جديدة سفينة وشراء المحكمة، تكاليف

 الشرعية غير لهجرةا وتشجيع التنفيذ، موظف بمقاومة

 
 

 الالجئين توزيع

. المتوسط بحرال في إنقاذهم يتم الذين لالجئين أفضل بتوزيع األلمانية المدن لرابطة التنفيذي المدير طالب

 األلمانية الواليات مختلف على توزيعهم يتعين ألمانيا، في استقبالهم حالة وفي

 
 

  أفغانستان في ألمانية وساطة

 ولح الدوحة في مفاوضات سيجرون طالبان وحركة األفغانية الحكومة ممثلي أن انيةاأللم الحكومة أعلنت

 عوثالمب وقال. القادم األحد يوم ستبدا المفاوضات أن إعالمية مصادر وتفيد. ألمانية بوساطة الحرب إنهاء

 فرصة إنهاو المفاوضات، هذه في متساويين كطرفين سيجتمعان الطرفين إن أفغانستان إلى الخاص األلماني

  الطرفين بين الجمع محاولة فشلت الماضي أبريل وفي. أفغانستان في السالم إلحالل

القيام بمداهمات ضد  وأصدرت الشرطة أكثر من ثالثين بالغا. وفي مقاطعة ميتمان قررت الشرطة 

  الروكرز والجريمة العشائرية
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 رالبح في يغرق مهاجرا وأربعين خامس كل: المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون العليا المفوضية

 المتوسط

. المتوسط البحر عبر تزداد هروبال مخاطر أن المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون العليا المفوضية أعلنت

 واحد كل ام،ع وبعد المتوسط، البحر في مهاجرا وستين وتاسع مائتين كل توفي عشر وخمسة ألفين عام وفي

 ألفين غرق وحده الماضي العام وفي. مهاجرا وأربعين خامس كل الحالي، العام وفي مهاجرا، وسبعين

 فينأل عام ومنذ. مهاجرا وثمانين وأربعة خمسمائة غرق ليالحا العام وفي. مهاجرا وسبعين وسبعة ومائتين

 ثلمم وقال. المهاجرين من وطفال وامرأة رجال وستين وسبعة وثمانمئة ألفا عشر أربعة غرق عشر وخمسة

 اإلنسانية دهاتقالي إيطاليا تتذكر أن في أمله عن وأعرب. اإلنقاذ سفن عدد زيادة يجب إنه ألمانيا في المفوضية

 المواقف في ولويةباأل تحظيان والسالمة الحياة إن قال إيطاليا في المعتقلة األلمانية للقيطانة وبالنسبة ةوالبحري

 للمشكلة حال يشكل لن الغرق، البشرمن إنقاذ تجريم وإن الخطرة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


