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15 .11.2017 

الحاسمة المرحلة في تدخل المناخ قمة  

 هذه مستهل وفي. الوزراء مستوى على مشارواتها بون في اليوم المناخ قمة تواصل

. الوفود امأم كلمة ماكرون، الفرنسي والرئيس ميركل، األلمانية المستشارة تلقي المشاورات

 وعلى. بيئةال حماية لصالح صريح موقف باتخاذ ميركل الخضر، حزب رئيسة بيتر، وطالبت

 تستمرو. الصدد هذا في ريادي بدور تقوم صناعية، كدولة ألمانيا، أن تبين أن المستشارة

 طالبت التي باريس في المناخ اتفاقية قرارات تنفيذ أجل من الغد بعد إلى بون في المشاورات

درجتين من بأقل األرض حرارة درجة ارتفاع بحصر  

  

برلين في اإلستطالعات  مواصلة  

 حيوالمسي الديمقراطي، المسيحي الحزبين، بين اليوم اإلستطالعية المشاورات تدور

 يتركز التي الهجرة مسألة حول الخضر وحزب الحر، الديمقراطي والحزب اإلجتماعي،

 حماية وضعب يتمتعون الذين الالجئين أؤلئك عائالت شمل لم على وبالتحديد عليها، الخالف

 حزبوال المسيحيان فالحزبان. القادم مارس شهر حتى عائالتهم جلب لهم يجوز وال. مقيد

 وفيير،ب وقال. ذلك الخضر حزب يرفض بينما المدة، هذه بتمديد تطالب الحر، الديمقراطي

 على ينيتع أنه على اتفاقا هناك إن تلفزيوني، حديث في هسن، والية في الوزراء رئيس

 الخالف رويدو. ألمانيا إلى بالهجرة التحكم من بد وال. اإلنسانية بالتزاماتها تفي أن ألمانيا

والمناخ المالية القضايا حول أيضا   
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سوريا في شتوية كارثة حدوث من تخشى يونيسيف منظمة  

 منذ عالساب الشتاء فصل في سوريا ألطفال كارثة حدوث من" يونيسيف" منظمة تخشى

 حديث في ألمانيا في ليونيسيف التنفيذي المدير شنايدر، كرستيان وقال. األهلية الحرب اندالع

 دون نحول أن وعلينا أسبوعين، بعد سيبدأ الشتاء إن حلب، إلى رحلة من عودته بعد صحفي،

 اسةم بحاجة هم الذين األطفال عدد إن وقال. الحرب كارثة جانب إلى شتائية، كارثة حدوث

 بلدهم يف الجؤون وهم منازلهم، فقدوا ونصفهم طفل، ماليين ستة حوالي يبلغ  المساعدة إلى

 لها،مناز أنقاض في لتعيش عادت عائالت حلب في رأى أنه وأضاف. مأساوية ظروف تحت

 صنادلب يمشون واألطفال وتدفئة، كهرباء أو نوافذ دون ضيقة أماكن في يعيشون وآخرون

الوحل في خفيفة لدائنية   

 

 في انيةالإنس سياسة بانتهاج األوروبي اإلتحاد يتهم اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوض

الهجرة مجال   

 اسيالسي للنهج حادا انتقادا اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مفوض الحسين، رعد زيد وجه

 اإلتحاد ادرةمب إن جنيف في الثالثاء يوم وقال. الالجئين تجاه األوروبي اإلتحاد يتبعه الذي

 المتوسط البحر في المهاجرين يعترضون الليبي السواحل خفر جعل إلى الداعية األوروبي

 اإلغتصابو لإلستعباد يتعرضون حيث ليبية اعتقال مراكز في حجزهم ويتم. إنسانية غير

 ظروف يف يطعنون وال قانونيا، دعما يتلقون وال. للقتل يتعرضون ما وكثيرا. والتعذيب

. اإلنسانية رضمي على ثقيال عبئا تشكل والنساء والرجال األطفال معاناة أن وأضاف. اعتقالهم

 سبتمبر فمنتص من ارتفع المخيمات في المهاجرين عدد أن الليبية السلطات بيانات وتفيد

 إن دةالمتح األمم مفوض وقال. ألفا عشرين حوالي إلى آالف سبعة من نوفمبر مطلع حتى

 في حتى المهاجرين اعتراض على الليبي السواحل خفر يساعدان وإيطاليا األوروبي اإلتحاد

الدولية المياه  
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بامبيرغ في لالجئين ملجأ في حريق جراء متوفى شخص  

 المتحدث وقال". بامبيرغ" بلدة في لالجئين ملجأ قي نشب حريق جراء مصرعه شخص لقي

 عةأرب أصيب كما. الشقق إحدى في هامدة جثة على عثرت اإلنقاذ فرق إن الشرطة باسم

 شاغرة كنمسا إلى آخرون انتقل بينما المستشفى، إلى أشخاص ستة نقل وتم شخصا، عشر

    اآلن حتى الحريق سبب يعرف ولم. المنطقة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


