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 روحاني يضع شروطا للقاء ترامب

يكي وضع الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني شروطا للقاء محتمل مع الرئيس األمر

أوال  يترامب. وقال مستشاره في طهران أنه إذا تقرر هذا اللقاء، فيجب على الرئيس األمرك

اق أن يكف عن مواقفه العدائية للشعب اإليراني، ومنها إعادة النظر في خروجه من اإلتف

ي قبل ذلك النووي، وإلغاء العقوبات األخيرة التي فرضها على إيران. وأعلن الرئيس األمريك

نووي  أنه مستعد للقاء الرئيس اإليراني دون شروط مسبقة. وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق

مع إيران، فسيكون ذلك في مصلحة العالم كلهمعقول    

 

  مازال لم شمل العائالت سببا للخالفات

الخيرية  مازال نظام لم شمل العائالت التي تتمتع بحماية مقيدة سببا للخالف. فالجمعيات

عتبارا من الكنسية في ألمانيا تنتقد تحديد عدد من يشملهم هذا النظام بألف شخص شهريا، إ

وك رئيسة نه عدد قليل، وأنه من غير الواضح كيف سيتم إختيارهم. وقالت بيربالغد، وترى أ

ساسي حزب الخضر، في حديث إعالمي إن الحكومة األلمانية ستغير بذلك طابع القانون األ

صفة الذي ينص على أن الحياة الزوجية والعائلة تحظيان بالحماية. واالن لن يسري هذا ب

  عامة، بل على فئات محددة فقط

 

 قضية سامي أ: إنذار حتى منتصف الليل

درها تطالب المحكمة اإلدارية في مدينة غيلزنكيرشن، مع التهديد بفرض غرامة مالية ق

عشرة آالف يورو، ما لم يعد )سامي أ( الحارس المزعوم المبعد من ألمانيا. وتنتهي مدة 

بوعين. من ألمانيا قبل أساإلنذار اليوم الثالثاء في منتصف الليلة القادمة. وكان قد أبعد 

مالية. وتنتظر المحكمة ما إذا كانت محامية الدفاع عن )سامي أ( ستطالب غدا بدفع الغرامة ال

 ومن المتوقع أن تتخذ وزارة الالجئين في الوالية إجراءات قانونية مضادة
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 الحكم بالبراءة في قضية فيرهان في ديسلدورف

م بالبراءة طار السريع في فيرهان تم اليوم الحكبعد ثماني عشرة سنة من تفجير محطة الق

طالب  على المتهم، ألن المحكمة إرتأت عدم توفر األدلة الكافية ضده. وكان محامي الدفاع قد

هم في مايو بالبراءة، بينما طالبت النيابة العامة بالحكم المؤبد. وكان قد تم اإلفراج عن المت

وال أية جناية أخرى. كما ارتأت المحكمة أن أقالماضي بحجة عدم توفر شبهة في ارتكابه 

وليو عام ألفين الشهود غير كافية إلدانته. وأسفر اإلعتداء الذي وقع في السابع والعشرين من ي

  عن إصابة عشرة أشخاص، معظمهم من النازجين اليهود. وتوفي جنين في بطن أمه

 

 تحذير اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين

دى اإلتحادية للهجرة والالجئين من أشخاص ينتحلون صفة أنهم موظفون لحذرت اإلدارة 

اإلدارة، كما حدث في اآلونة األخيرة عندما قام هؤالء األشخاص بزيارة مراكز إيواء 

 الالجئين، واستجوابهم ألغراض غامضة. وتقدمت اإلدارة ببالغ قانوني ضد هؤالء 

ي برلينهؤالء األشخاص ينشطون أيضا ف األشخاص. ويعمل المحققون وفق بالغات تفيد أن  

 

 إنتظار أشد األيام حرارة في العام

أن تصل  تنتظر واليتا برلين وبراندنبورغ اليوم أشد األيام حراة في العام، إذ من المتوقع

الثالثين، مع إلى الثامنة و  درجة الحرارة في برلين إلى السابعة والثالثين، وفي براندنبورغ

سبة . ويحذر مرصد األحوال الجوية من الحرارة الشديدة، ال سيما بالنهبوب رياح خفيفة

لظهيرةللمسنين واألطفال الذين عليهم أن يكثروا من الشرب وعدم المكوث في الخالء عند ا  

 

 

 

 

 

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) 

 


