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 النووي االتفاق من الجزئي انسحابها عن تعلن إيران

 حيث النووي، برنامجها بخصوص الدولية االتفاقية في التزاماتها من بجزء تفي لن أنها رانإي أعلنت

 إلفادة وفقا   وذلك االتفاق، حسب بيعه من بدال   المخصب اليورانيوم من يفيض بما اآلن من اعتبارا   ستحتفظ

 على التوافق يتم لم ما أكبر، بشكل اليورانيوم تخصيب على ملالع إيران تنوي كما. دوليال األمن مجلس

 شركاء ألن نظرا   أملها خيبة عن أعربت قد اإليرانية الحكومة وكانت. النووية االتفاقية تخص جديدة بنود

 المتحدة الواليات أن إلى يشار. والبنوك النفط بصفقات الخاصة بااللتزامات يفوا لم الباقين النووي االتفاق

 الشركاء باقي على ضغوط ممارسة إلى المتحدة الواليات تسعىو. االتفاقية من الماضي العام انسحبت قد

 .إيران مع تجارية صفقات أي إبرام عدمب

 

 باكستان تغادر بيبي آسيا كريستين

 قد تبرأتها تمت ثم ومن باإلعدام عليها حكم التي بيبي آسيا كريستين بأن الباكستانية الخارجية وزارة أفادت

 البالغة الكاثوليكية بيبي آسيا أن إلى يشار. كندا في حاليا   تتواجد بأنها امحاميه أفاد حيث باكستان، غادرت

 تطاولت قد كانت حيث أعوام، ثمانية قبل اإللهية للذات اإلساءة بتهمة أدينت قد عاما   خمسين العمر من

 في بحقها اإلعدام حكم ألغت العليا المحكمة أن غير. مسلمات نساء مع شجار في محمد الرسول اسم على

 حتى لها تهديدات توجيه تم حيث المتشددة، اإلسالمية الجماعات احتجاج أثار الذي األمر الماضي، أكتوبر

 .العالم أنحاء في الغضب من موجة أثارت قضيتها أن إلى يشار. تبرئتها بعد

 

 سوريا غرب شمالي الضارية المعارك جراء ألفا   وخمسين مئة عن يقل ال ما فرار

 المعارك جراء فر من عدد بأن اإلنسانية لإلغاثة المتحدة األمم مكتب باسم متحدثال سوانسون صرح

 الرجال من ألفا ، وخمسين مئة عن يقل ال ما بلغ قد وحلب، إدلب منطقتي في تحديدا   سوريا، غرب شمالي

 ومرافق سكنية مناطق على شنت التي الجوية الغارات حول ةاألخير التقارير إن وقال. واألطفال والنساء

 جراء المدنيين من المئات مقتل عن تحدثت التقارير هذه أن إلى يشار. الخطر ناقوس تدق التحتية البنى

 .الغارات هذه

 



 طرابلس في لالجئين المساعدة تقديم والسراج ميركل تناشد حدود بال أطباء منظمة

 الليبية الوطني الوفاق كومةح ورئيس ميركل أنغيال األلمانية المستشارة حدود بال أطباء منظمة ناشدت

 من بالقرب تعسفي بشكل المسجونين والمهاجرين لالجئين والمساعدة العون يد مد بضرورة السراج فايز

 بالذكر جدير. شديد لخطر معرضون المساجين هؤالء بأن المنظمة وأفادت. طرابلس في المعارك مناطق

 على موجود المخيمات هذه بعض بأن المنظمة دتوأفا. برلين في اليوم والسراج ميركل سيجمع لقاء   أن

 طلقات أن كما. منها بالقرب شنت قد الجوية الغارات من عددا   وأن القتال جبهات من قليلة كيلومترات بعد

 رهن المهاجرين هؤالء بقاء في تسبب ما عنها، أمتار مئات بضع سوى تبعد ال مواقع أصابت المدافع

 األبيض البحر من المهاجرين من أي إرجاع عدمب المنظمة طالبت كما. رارالف على القدرة وأفقدهم الحبس

 واالمتناع البحر عرض في اإلغاثة عمليات ضمان ضرورة األوروبي االتحاد المنظمة وناشدت. ليبيا إلى

 .اإلنقاذ سفن عمل تعطيل عن

 

 باكستان في للصوفية مزار على دموي هجوم

 الصوفية أماكن أقدم ألحد تفجيري هجوم في وعشرون مسةخ وجرح أشخاص ثمانية عن يقل ما لقي

 مؤشرات أي على تحصل لم بأنها الشرطة وأفادت. األربعاء اليوم بباكستان الهور في شعبية وأكثرها

 مدخل من بالقرب رمضان شهر بداية في وقع االعتداء بأن الشرطة وأضافت. العملية منفذ إلى توصل

 الهدف فإن يبدو ما وعلى. الميالدي عشر الحادي القرن إلى يعود والذي قدسالم بربر داتا مزار في النساء

 أن إلى يشار. الشرطة رجال من خمسة القتلى بين من بأن المصدر ذكرو. شرطةلل مصفحة سيارة كانت

 اآلونة في أصبحت واألحمدية كالشيعة السنية، األغلبية ذات باكستان في المسلمة واألقليات الصوفية أتباع

 .العنف وأعمال للحقد عرضة ألخيرةا

 

 للغرق المتعرضين الالجئين استقبال تؤيد والخضر واليسار الديمقراطي االشتراكي للحزب النيابية الكتل

 الواليات، مجلس في مبادرة تقديم وكذلك استقبال برنامج بإعداد االتحادية الحكومة الخضر حزب طالب

 وزارة موافقة إلى الحاجة دون والحرمان البؤس من عانوني ممن البشر استقبال إمكانية على ينص

 الثالث النيابية الكتل وتسعى. الموافقة هذه تقتضي مضى فيما الضرورة كانت حيث االتحادية، الداخلية

  البحرية الجسور" مبادرة طارإ في التطوعي االستقبال تؤيد التي الشأن، بهذا بلديةال المجالس دعم إلى

 جدير. الماضي ديسمبر من الخامس منذ معها متضامنة بوتسدام بأن المبادرة وأفادت".  نةآم موانىء توفر

 من أي إنقاذ يعيق الذي األمر الليبية، السواحل قبالة البحرية مهمته أوقف قد األوروبي االتحاد أن بالذكر

 .للغرق تعرضوا حال في المهاجرين

 

 

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) 


