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 العقوبات على إيران: اإلتحاد األوروبي يعارض

خيرة على إيران أعلن اإلتحاد األوروبي دعمه للشركات األوروبية التي في ضوء العقوبات األمريكية األ

إيران. وقالت ميركل، المستشارة تعمل في إ يران، والتي قد تتضرر من العقوبات األمريكية على 

األلمانية، إن التعويضات لن تكون شاملة. وبدأ كثير من الشركات األوربية بتقليل أنشطتها التجارية، 

تفاديا لفقدان السوق األمريكية الهامة. ويحظر على الشركات األوروبية التبادل التجاري مع إيران في 

لفحم والبرامج الصناعية. واعتبارا من نوفمبر  القادم ستمنع قطاع العمالت الصعبة والذهب والمعادن وا

 التعامالت في مجال النفط أيضا.

 

 المملكة السعودية توقف الرحالت الجوية إلى كندا

أوقفت المملكة السعودية الرحالت الجوية إلى كندا بسبب الخالف األخير بين البلدين. وأعلنت شركة 

وية إلى تورونتو. كما طردت المملكة السعودية أخيرا السفير الكندي الطيران السعودية وقف رحالتها الج

وألغت اإلتفاقية التجارية واإلستثمارية بين البلدين، بسبب مطالبة الحكومة الكندية باإلفراج عن المعتقالت 

 في المملكة السعودية التي اعتبرت ذلك تدخال في شؤونها الداخلية. 

 

 بعض الدول األوروبية في استقبال الالجئين  الحكومة اإلسبانية تطالب بتآلف

طالب بوريل، وزير الخارجية اإلسباني بتشكيل تآلف بعض الدول األوربية الستقبال الالجئين. وإذا 

رفضت بعض الدول األوروبية ذلك، فيتعين على ألمانيا وفرنسا وإسبانيا تشكيل تآلف صغير الستقبال 

ستخدمه بعض الحكومات األوروبية الشعبوية اليمينية. وسيشكل الالجئين لمقاومة عامل الخوف الذي ت

 ذالك التآلف دافعا لألوطان األصلية الستقبال الالجئين العائدين إليها.

  

 إرتفاع عدد طلبات اللجوء التركية في ألمانيا 

دارة أرتفع عدد طالبات اللجوء التركية في ألمانيا في شهر يوليو الماضي بشكل ملموس، كما أعلنت اإل

اإلتحادية للهجرة والالجئين. وبلغ العدد في الشهر الماضي ألفا ومائة واثنين وسبعين طلبا. وفي شهر 

يونيو بلغ العدد ثمانمائة وأربعة وثمانين طلبا. وفي األشهر السبعة األولى بلغ العدد خمسة آالف ومائة 

د إلى نية لحزب اليسار، إن السبب يعووسبعة طلبات. وذكرت سيفيم  دغدلين، نائبة رئيس الكتلة البرلما
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اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية األخيرة في تركيا التي حولت حالة الطوارىء إلى حالة عادية تجبر 

 األهالي على الهروب.

 

 شاب أفغاني مرحل يعود إلى ألمانيا 

ليها، كما أعلنت بعد شهر من ترحيل شاب أفغاني بطريقة غير قانونية من ألمانيا، يعود مجددا إلى أ

المتحدثة باسم وزارة الداخلية في برلين.  وتقرر إرجاع الشاب األفغاني يوم الثامن عشر من شهر يوليو 

الماضي. ولم تكن إجراءات اللجوء الخاصة بالشاب األفغاني قد اكتملت وقت ترحيله من ألمانيا، ولذلك 

 ال بد من استقباله مجددا في ألمانيا,.

 

 حذرون من ارتفاع درجة الحرارةخبراء المناخ ي

من ارتفاع درجة الحرارة في العالم، حتى ولو تم التقيد باتفاقية المناخ التي تم  يحذر خبراء المناخ

التوصل إليها في باريس. ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة بين أربع أو خمس درجات مئوية.، وقد 

مترا. ويحذر الخبراء من بعض العناصر التي قد  يرتفع مستوى سطح البحر ما بين عشرة إلى ستين

    تغير نظام األرض بشكل جذري.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


