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30.11.2017 

 

األوروبي اإلتحاد بدون سورية تسوية  

 في وريةالس السالم لمحادثات الثامنة الجولة سوريا إلى الخاص المتحدة األمم مبعوث إفتتح

 مناطق حول المعالم واضحة غير مسبقة باتفاقات مصحوب بارز حدث هو وهذا. جنيف

 نأ للنظر الملفت ومن. األوسط الشرق في المعنية األطراف وممارسات واألدوار النفوذ

 األوسط قالشر في الجديدة للمواقف الهام التوزيع هذا أثناء حاضرا يكن لم األوروبي اإلتحاد

 كما واحد، يأوروب بسيلسي اإلتصال يتم لم فقط، هاتفيا كانت وإن المفاوضات، وأثناء. المهم

 الخاص ةالمتحد األمم مبعوث ووصف. أوروبا إلى لالجئين مصدر أكبر ليست المنطقة أن لو

 تمحادثا إجراء يرفض الحكومة وفد ولكن. بناءة بأنها األولية المحادثات ميستورا دي

األسد بشار السوري الرئيس بتنحي تطالب التي المعارضة مع مباشرة   

 

بالبشر اإلتجار ضد عمل خطة  

 - روبيةاألو القمة هامش على ميركل، األلمانية والمستشارة ماكرون، الفرنسي الرئيس أعلن

 ربينالمه عصابات مقاومة تعتزم وإفريقية أوروبية دوال أن العاج ساحل  في اإلفريقية

 من بسرعة باالضحا إخراج المقرر من إنه الفرنسي الرئيس وقال. ليبيا في بالبشر واإلتجار

 لليبيةا الحكومة وأعلنت. المعاملة وسوء اإلضطهاد من يعانون حيث الليبية اإلحتجاز مراكز

 ال بيةاللي الحكومة أن بيد. المراكز هذه إلى المؤدية الطرق لفتح مستعدة أنها طرابلس في

ليبيا من قليل جزء على إال تسيطر  
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رانغون في ديني بقداس ميانمار إلى زيارته يختتم البابا  

 نقل تم حيث غونران وسط في ديني بقداس ميانماراليوم إلى زيارته فرانسيسكوس البابا إختتم

 عدد تجمهر ثحي الكنيسة لكاتدرائية الرياضي األستاد في كبيرة شاشة على الديني القداس

 وتوجه. العدالةو اإلنسان حقوق تأييد على الشباب الدينية عظته في البابا وشجع. المؤمنين من

 البرنامج مليش وال. روهينغيا الجئي من مجموعة مع يلتقي حيث بنغالدش إلى ذلك بعد البابا

 د،البال في عرقية مجموعة كل إحترام إلى ميانمار في ودعا. الالجئين مخميات أحد زيارة

ينالناقد قبل من لإلتهام عرضة جعله الذي األمر باإلسم،" الروهينغيا" يذكر لم بينما  

 

السوريين ترحيل مبادرة تؤيد فيستفاليا نوردراين والية   

 الداخلية روزي رويل، هيربرت أعلن السوريين الجناة ترحيل إمكانية حول الدائر الخالف في

 التي للمبادرة يدهتأي الديمقراطي، المسيحي للحزب ينتمي الذي فيستفاليا، نوردراين والية في

 حديث في وقال. الترحيل وقف إنهاء إلى والداعية وبافاريا، سكسونيا واليتا بها تقدمت

 حاليا به المعمول الترحيل وقف أن سيما ال مقدسة، منطقة سوريا تبقى أن يجوز ال: صحفي

 حتى رييس ال الترحيل مبدأ إن اإلتحادية الداخلية وزارة باسم متحدثة وقالت. إنساني أمر هو

 في يدةجد أوضاع إلى تشير مؤشرات توجد ال الحاضر الوقت وفي. السوريين الجناة على

 لسنة أو سنة لنصف الترحيل وقف تمديد حول األمر يدور اليوم، الدائر الجدل وفي. سوريا

القادم األسبوع في الموضوع هذا الداخلية مؤتمروزراء وسينافش. كاملة  

 

وباكسنانيين أفغان لترحيل خطة  

 رفض دبع أفغان لجوء طالبي ترحيل مجددا تعتزم األلمانية الحكومة أن مطلعة مصادر أكدت

 النقاب شفيك ولم. فرانكفورت مطار من القادم الشهر من السادس في أفغانستان إلى طلباتهم

 أن ويعتقد. خمسون هو األعلى الحد إن" أسيل برو" منظمة باسم متحدث وقال. عددهم عن

ذلك من أقل سيكون العدد  
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اإللكتروني موقعه على لإلسالم معادية فيديوهات ينشر ترامب  

 لمتطرفةل لإلسالم معادية فيديوهات اإللكتروني موقعه على ترامب األمريكي الرئيس نشر

 البريطانية وزراءال رئيسة باسم متحدث وقال. لنفسه إنتقادات بذلك جالبا البريطانية، اليمينية

 من المجتمع شطر تحاول" فيرست بريتين" فرقة وإن ذلك، ينشر أن الخطأ من إنه ماي

 مدة منذ بكةالش في للجدل المثيرة الفيديوهات هذه تدوال ويتم. بالكراهية مليئة قصص خالل

انتشارها على الفرقة هذه وتعمل طويلة،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


