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07.10.16 

 الرئيس الكولومبي يفوز بجائزة نوبل للسالم

ذكرت لجنة جائزة نوبل للسالم في العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الجمعة بأن الجائزة لهذا العام ستكون من نصيب 

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، حيث سيتم تكريم الرئيس  البالغ من العمر خمسة وستين عاماً على منجزاته من 

ي بالده.يشار إلى أن جائزة نوبل العام الماضي حاز عليها الرباعي أجل تحقيق السالم مع ثوار الفارس اليساريين ف

التونسي للحوار الوطني، حيث تم تكريم االتحاد المكون من اتحاد النقابات واتحاد العمال وجمعية حقوق اإلنسان ونقابة 

 المحامين، لقاء جهودها من أجل إرساء الديمقراطية في تونس

 

 ن جديدتنامي شعبية المستشارة ميركل م

ديامب بتفويض  –تزايدت شعبية المستشارة األلمانية أنغيال ميركل من جديد، حيث أظهر استفتاء أعده معهد إنفراتيست 

للتلفزة أن أربعة وخمسين بالمئة ممن أجري معهم االستفتاء راضون عن أداء المستشارة، في حين بلغت  ARDمن محطة 

ي المئة فقط، أي أدنى قيمة حصلت عليها ميركل منذ خمسة أعوام. وفي مقابل هذه النسبة الشهر الماضي خمسة وأربعين ف

ذلك خسر هورست زيهوفر رئيس الحزب المسحيي االجتماعي في االستفتاء الحالي، حيث لم يحرز سوى سبعة وثالثين 

فائت، حيث تفوقت في المئة من تأييد من أجري معهم االستفتاء، أي بنسبة تقل بمعدل خمسة نقاط عن شهر سبتمبر ال

 ميركل عليه آنذاك بواقع نقطة واحدة فقط

 

 تركي –لقاء وزاري ألماني 

تحدث وزير التنمية االتحادي غيرد مولر في أنقرة حول أوضاع الالجئين السوريين وذلك في اللقاء األول من نوعه الذي 

يا. وكان الجانب التركي قد سعى إلى التعتيم على يعقد بين الجانبين األلماني والتركي منذ محاولة االنقالب الفاشلة في ترك

اللقاء الذي عقد مع وزيرة الشؤون االجتماعية فاطمة بتول سايان كايا اليوم الجمعة، حيث لم ُتدَع الصحافة التركية لتغطية 

امج التوظيف في هذا االجتماع. ُيشار إلى أن ألمانيا تقوم بتقديم الدعم لمدارس الالجئين السوريين في تركيا وكذلك بر

 المدن والمجالس البلدية التي استقبلت الالجئين 
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 ليبيا ترفض اقتراحات من االتحاد األوروبي إلقامة مخيمات لجوء على أراضيها يملكها االتحاد األوروبي

كومة رفضت ليبيا إقامة مخيمات لجوء على أراضيها بغية الحد من هجرة الالجئين إلى أوروبا. وصرح وزير خارجية الح

االنتقالية طاهر سياال يوم الخميس خالل مؤتمر منظمة األمن والتعاون الدولي في فيينا، بأن االتحاد األوروبي يكون بذلك 

قد رفض تحمل مسؤولياته ويريد إلقائها على عاتقنا، على حد تعبيره. وتنص هذه المقترحات على إنشاء مخيمات يتم 

وروبي، حيث يمكن لالجئين انطالقاً منها تقديم طلبات لجوئهم. ووفقاً لتقديرات مفتشية تمويلها وإدارتها من قبل االتحاد األ

األمم المتحدة فقد وفد خالل هذا العام إلى السواحل األوروبية ما يزيد عن ثالثمئة ألف الجىء ومهاجر عبر البحر األبيض 

دها حوالي مئة وستة عشرة ألف مهاجر حتى المتوسط. وبحسب معلومات سلطة الحدود فرونتكس فقد قدم من ليبيا لوح

 نهاية شهر أغسطس الماضي. وتقدر أعداد من لقوا حتفهم غرقاً في عرض البحر بحوالي ثالثة آالف وخمسمائة شخص

 

 الملك السويدي وقرينته يتفقدان مشروعاً لالجئين

جئين أطلق عيله اسم "ريفوغيو" في اليوم الجمعة مشروعاً لال سليفيا   يزور الملك السويدي كارل غوستاف وقرينته

برلين. ويهدف المشروع إلى إشعار الالجئين بالتعايش وحثهم على تعلم اللغة األلمانية والبحث عن فرص عمل. يشار إلى 

 2015أن هذا المشروع قد افتتح في يوليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa. 

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) 


