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 ترامب يتفقد القوات األمريكية في أفغانستان

في أفغانستان حيث اجتمع إلى قام ترامب، الرئيس األمريكي فجأة بمناسبة مهرجان الشكر بجني المحاصيل بزيارة القوات األمريكية 

غني، الرئيس األفغاني. وقال إن الواليات المتحدة تتفاوض مجددا مع حركة طالبان حول هدنة، بعد أن توقفت المفاوضات السابقة 

منذ بسبب انفجار وقع في سبتمبر الماضي. ولم تعلن هذه الزيارة مسبقا حفاظا على حياة ترامب. وتتفاوض واشنطن مع حركة طالبان 

فترة طويلة لحل النزاع سياسيا. وأثناء الحملة اإلنتخابية أعلن ترامب مرارا سحب القوات األمريكية من أفغانستان دون أن يحدد 

 موعد لذلك حتى اآلن

 

  يوم إحتجاج عالمي من أجل حماية المناخ

دينة سيدني األسترالية. وفي ألمانيا ستخرج يتم اليوم في جميع أنحاء العالم تنظيم احتجاجات من أجل حماية المناخ، تستهل في م

مظاهرات في خمسمائة مدينة وقرية، ومنها برلين حيث من المتوقع أن يشارك خمسون ألف متظاهر. وفي والية براندنبورغ تشارك 

في العام الحالي حوالي عشرين مدينة، منها العاصمة بوتسدام حيث يتظاهر المواطنون أمام مقر البرلمان. وهذه هي المرة الرابعة 

وفي األمس أعلن البرلمان األوروبي حالة الطوارىء بالنسبة للقارة األوروبية. وهذا إعالن رمزي، ولكنه يعبر عن الحاجة الطارئة 

  لحماية المناخ

 

  سفينة "أالن كردي" تنقذ أربعة وثمانين الجئا

ين الجئا من الغرق. وكانوا في زوارق مطاطية أمام الساحل أنقذت سفينة "أالن كردي" األلمانية في البحر المتوسط أربعة وثمان

الليبي. وأعلن أن من بينهم ثالثة مواليد جدد. ولم يحصلوا حتى اآلن على إذن بالرسو في ميناء آمن. ومن المؤكد أنهم لن يعادوا إلى 

  ليبيا بسبب الظروف البائسة في المخيمات في ليبيا

 

ين الجئا من الغرقسفينة "أوشيان فايكينغ" تنقذ ست  

أنقذت سفينة "أوشيان فايكينغ" في األمس ستين الجئا في البحر المتوسط من قارب خشبي يبعد حوالي مائة كيلومتر عن الساحل 

الليبي. ومن بينهم إمراتان وطفل ورضيع. وانطلقت سفينة اإلنقاذ هذه التابعة لمنظمة "أطباء بال حدود" يوم األربعاء من ميناء ميسينا 

  اإليطالي في مهمة جديدة في البحر المتوسط. ويحاول مزيد من الالجئين والمهاجرين في ليبيا الوصول إلى أوروبا

 

 

 

 



 إرتفاع عدد طلبات اللجوء من اإليغور

 يتقدم مزيد من اإليغور الصينيين بطلبات لجوء في ألمانيا. وبلغ العدد حتى نهاية أكتوبر الماضي مائة وتسعة وأربعين، أي ضعف

 عدد العام الماضي. وأخذ العدد باإلرتفاع منذ عام ألفين وستة عشر، إستنادا إلى بيانات دائرة الهجرة والالجئين اإلتحادية في ألمانيا

ويبلغ عدد اإليغور في الصين حوالي مليونين في والية كسينشانغ. وهم عرقيا على صلة قرابة مع األتراك. ويشعرون باإلضطهاد 

ا وثقافيا من قبل الصين. وكان الحزب الشيوعي الصيني قد ضم شرق تركستان إلى الصين عام ألف وتسعمائة إقتصاديا وسياسي

  وتسعة وأربعين. وتتهمهم الحكومة الصينية بالنزعات اإلنفصالية واإلرهاب

 

    يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

ن، التاسع والعشرين من نوفمبر يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أعلنت األمم المتحدة عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعي

وذلك للتذكير بقرار األمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين الصادر عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين. ومازال حل الدولتين يعتبر دوليا 

معترف بها دوليا، بيد أن الشعب الفلسطيني ما زال يكافح من هو الحل المنشود لنزاع الشرق األوسط. ولكن القائم هو دولة إسرائيل ال

أجل دولة ذات سيادة ومعترف ىها دوليا. وفي عام ألفين وأحد عشر تفدمت منظمة التحرير الفلسطينية بطلب الحصول على العضوية 

ضي الفلسطينية. وفي ضوء هذه الكاملة لدى األمم المتحدة. وردت إسرائيل على هذه الطلب بتعزيز سياسة اإلستيطان في األرا

 السياسة المخالفة للقانون الدولي حسب رأي األمم المتحدة، تزداد الشكوك في إمكانية تحقيق حل الدولتين

 

 

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) 

 


