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16.11.2017  

 

والحاسمة األخيرة للمرة يجتمعون جامايكا مفاوضو  

 الحر، اطيالديمقر والحزب اإلجتماعي، والمسيحي الديمقراطي، المسيحي الحزبين، ممثلو اليوم يجتمع

 حكومي فائتال تشكيل إلى الرامية اإلستطالعية المشاورات في والحاسمة األخيرة للمرة الخضر وحزب

 في المساء عند الرسميون المفاوضون يتبعها تمهيدية، مشاورات األحزاب تجري الظهر وقبل. ألمانيا في

 بينها، الفاإلخت نقاط من طويلة قائمة في األحزاب وتشارك. الجمعة ليلة منتصف حتى تستمر قد جلسة

 التضامن ضريبة إلغاءو الالجئين، عائالت شمل ولم الحجري، بالفحم تعمل التي المفاعالت إغالق منها

لمانياأ في حكومي ائتالف تشكيل إمكانية حول داخلية مشاورات األحزاب تجري األخيرة الجولة وبعد  

 

جلوح قضية في جديدة معطيات: مونيتور  

 تفيدو. خارجي فعل إلى يعود" ديساو" سجن في زنزانة في جلوح اللجوء طالب وفاة سبب أن يبدو

 جريمة أن دوويب. النتيجة هذه إلى توصلوا الخبراء من عددا أن التلفزيوني مونيتور" برنامج تحقيقات

 ألفين عام هبنفس النار أشعل الذي هو نفسه اإلفريقي أن طويلة لفترة اإلعتقاد من احتماال أكثر القتل

 إما لنارا اشتعال قبل كان جلوح أن المحتمل من أنه يرى ديساو في العامة النيابة محقق وكذلك. وخمسة

. ارالن أشعل الذي هو آخر شخص يكون أن المحتمل ومن. الحركة على قادر غير األقل على أو متوفيا

المدينة في الشرطة إلى الصدد هذا في اإلشارة وتتم   

 

مائة المفقودين عدد أن المحققون يعتقد شخصا، وعشرين ستة ووفاة السفينة غرق بعد   

 قد مهاجرينال من أكبر عدد يكون أن المحتمل من المتوسط، البحر في نوفمبر مطلع في سفينة غرق يعد

 وترى. إمرأة وعشرين ست جثث انتشال تم نوفمبر من الثالث في الحادث وبعد. أيضا مصرعهم لقوا

 اآلن عتبروني السفينة، متن على األقل على شخص مائة كان إليهن إضافة أنه ساليرنو في العامة النيابة

 رسميا وتم. ةالليبي السواحل قبالة مهاجرين إلنقاذ مثيرة حمالت جرت نوفمبر مطلع وفي. المفقودين من

مهاجرا ثالثين من أكثر وفاة تأكيد   
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الليبي السواحل خفر لدعم بديل ال: غابرييل  

 األمس في وقال. الليبي السواحل خفر لدعم بديال هناك أن غابرييل األلماني الخارجية وزير يرى ال

 من اآالف أن يعني الليبي السواحل خفر دعم عن التوقف إن روما في اإليطالي نظيره مع لقاء عقب

 عن عيدونب إننا تقول عندما حق على المتحدة األمم أن وأضاف. المتوسط البحر في سيغرقون المهاجرين

 قاداتإنت وجهوا ليبية لموانىء المتحدة األمم ممثلو بها قام زيارة وبعد. جيدة أوضاعنا وإن األحداث، هذه

 في رينللمهاج اإلعتراض أجل من الليبي السواحل لخفر األوروبي اإلتحاد يقدمها التي للمساعدة الذعة

 وتسعمائة شرألفاع تسعة يبلغ اآلن المخيمات في المهاجرين عدد أن الليبية البيانان وتفيد. المتوسط البحر

فقط آالف سبعة العدد بلغ سبتمبر وفي. مهاجر   

 

سياألسا القانون مع يتوافق ال اإلسالم: ألمانيا أجل من البديل للحزب البرلمانية الكتلة رئيسة  

 بين الفصل ليقب دين اإلسالم هل: وتتساءل األساسي، القانون مع يتوافق اإلسالم أن فايدل أليس ترى ال

 نائب صبلمن ترشح الذي غالسر السيد إن ألمانيا؟ في األساسي القانون مع يتوافق وهل والدولة، الدين

 ألمانيا أجل من البديل الحزب مطالبة إلى وبالنسبة. أيضا وأنا ذلك، ينفي اإلتحادي، النواب مجاس رئيس

 شاتميلي هزيمة في ساهم األسد أن أكدت السوريين، الالجئين إرجاع حول األسد نظام مع بالتفاوض

 في ممكن وهذا. بأمان يعيشوا أن للمواطنين يمكن أين نرى أن اآلن وعلينا. اإلسالمية الدولة تنظيم

سوريا في واسعة مناطق   

 

التعذيب بمكافحة اإلنسان حقوق لمجلس تتعهد سريالنكا   

 محضر على والمصادقة التعذيب، بمكافحة جنيف في اإلنسان حقوق مجلس أمام سريالنكا ممثلو تعهد

 وفي. التعذيب ةمكافح من للتحقق السجون تفقد سنة عشرة خمس منذ تجيز التي التعذيب مكافحة اتفاقية

 رضواتع التاميل لطائفة ينتمون شخصا خمسين من أكثر أن إعالمية مصادر ذكرت الماضي األسبوع

جنسيا عليهم واإلعتداء بتعذيبهم قامت سريالنكا في األمن قوى أن وأفادوا. للتعذيب  

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 

 


