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 بتشكيل الحكومة الجديدةالرئيس اللبناني يكلف دياب 

، كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون وزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

وذلك بعد مشاورات أجراها عون مع نواب البرلمان اللبناني، حيث أيد تسعة وستون نائباً من 

ً من قبل  اً ديشار إلى أن تأييتكليف. هذا البين مئة وثمانية وعشرين  لهذه الخطوة جاء أيضا

تنظيمي حزب هللا وأمل الشيعيتين وكذلك من نواب موالين لعون. غير أن دياب لم ينل تأييد 

، ما سيجعل مسألة رز قادة السنة وعلى رأسهم رئيس الوزراء المتنحي سعد الحريريأب

إلى سياسي منصب رئيس الحكومة  وجرت العادة على أن يسند. تشكيل الحكومة أمراً عسيراً 

. 1900إلى  1975منذ الحرب األهلية في لبنان والتي دامت ما بين  ، وذلكسني المذهب

لتي سيكون معظم وزرائها من حزب هللا ستواجه ضغوطاً دولية ويرى مراقبون أن الحكومة ا

 جمة.

 

 البرلمان األلماني يعتزم حظر أنشطة حزب هللا

وذلك  في ألمانيا أيد البرلمان األلماني تشديد اإلجراءات المتخذة بحق حزب هللا اللبناني

ب بموافقة من كل من الحزبين المسيحيين والحزب االشتراكي الديمقراطي والحز

الديمقراطي الحر. ونص طلب وافقت عليه هذه األحزاب على مطالبة الحكومة بمالحقة أتباع 

تنظيم حزب هللا اإلسالموي الشيعي بكافة الوسائل القانونية المتاحة. ويندرج تحت ذلك 

مكافحة غسيل األموال وحظر تمويل اإلرهاب إنطالقاً من ألمانيا. يشار إلى أن كالً من حزب 

طلب الذي ينص جل ألمانيا و حزبي الخضر واليسار امتنعت عن التصويت على البديل من أ

على حظر أنشطة حزب هللا في ألمانيا. غير أنه لم يتم تقديم طلب رسمي بشأن حظر جمعيات 

الحزب، ألن حزب هللا ال تفي بشروط الجميعات القانونية في ألمانيا، بحسب رأي المتقدمين 

 بالطلب.

 



 

 عطيل سفن اإلنقاذالبابا ينتقد ت

صرح بابا الفاتيكان فرانسيسكوس بأنه من الظلم واإلجحاف إرغام هذه األعداد الكبيرة من 

اري حالمهاجرين على مغادرة وطنها. ومن الظلم واإلجحاف إكراههم على عبور الص

وتحمل العذاب والتنكيل في معسكرات االعتقال، ومن الظلم واإلجحاف صدهم وطردهم 

عرض البحر. وأضاف كيف يمكننا تجاهل صرخات وآهات الحيارى ممكن ليموتوا في 

الموت البطيء في المعسكرات الليبية، أماكن  لىيخاطرون بالموت في البحر ويفضلونه ع

المهاجرين  التعذيب واالستعباد. وأعرب البابا عن شكره الجزيل لمن يكرسون أنفسهم إلنقاذ

المهاجرين في البحار ليس حالً لمشكلتهم.  دون سؤال. وأضاف إن محاصرة وتعطيل سفن

ً من جزيرة ليسبوس إلى إيطاليا.  يشار إلى أن الفاتيكان استقدم مؤخراً ثالثة وثالثين الجئا

وكانت الكنسية الكاثوليكية قد علقت على الحائط في مقر البابا صليباً كبيراً يحمل سترة نجاة 

 ترمز إلى معاناة الالجئين.

 

 

 غ تمدد برنامج لم الشمل ألقارب الالجئين السوريينوالية براندنبور

قرر وزير الداخلية في والية براندنبورغ ميشائيل شتوبغن من الحزب المسيحي الديمقراطي 

ً مع تطلعات وزارة الداخلية  تمديد برنامج استقبال أقارب الالجئين السوريين، وذلك تماشيا

ثالث سنوات تم جمع شمل حوالي ثالثمائة  االتحادية. وبموجب هذا البرنامج الذي أسس قبل

فرد من أقرباء الالجئين السوريين والسماح لهم باإلقامة في والية براندنبورغ. يشار إلى أن 

العرض يسري لألقارب من الدرجة األولى. وأعلن وزير الداخلية عالوة عن ذلك عن إطالق 

يتيح تأمين مالذ للمسيحيين القادمين برنامجي إغاثة لالجئين الذين يعانون من ضائقة إنسانية، 

من بلدان إسالمية وللسوريين المقيمين في تركيا واألردن ولبنان، بالتعاون مع هيئة إغاثة 

وبمقتضى هذين البرنامجين تسعى والية براندنبورغ إلى الالجئين التابعة لألمم المتحدة. 

من كل من الحزب االشتراكي استقبال مئتي الجىء. جدير بالذكر أن عقد االئتالف المكون 

 الديمقراطي والخضر والحزب المسيحي الديمقراطي تضمن المصادقة على برامج اإلغاثة.

 

 

 

 



 

 برلين تستقبل مزيداً من الالجئين اليوم

ً تم إنقاذهم من سفن في البحر  تشهد برلين اليوم الجمعة وصول ثمانية وثالثين شخصا

حالف "مدن وموانئ آمنة" االتحادي. هذا ما المتوسط، حيث يأتون إلى برلين في إطار ت

من حزب الخضر. وزيرة الشؤون االجتماعية في والية برلين صرحت به إلكه برايتنباخ 

وأضافت أن معظم هؤالء الالجئين ينحدرون من غامبيا وبوركينا فاسو وناميبيا والصومال 

زالت جارية. يشار إلى كاسل. وأن إجراءات لجوئهم ال  مدينة وكانوا يعيشون حتى اآلن في

أن عدداً من السفن اضطرت للجثوم في عرض البحر لعدة أسابيع الصيف الماضي، بسبب 

ومنعه هذه السفن من العبور إلى الموانىء اإليطالية.  سالفيني تعنت وزير الداخلية اإليطالي

وعشرين  جدير بالذكر أن مبادرة "الجسور البحرية توفر موانىء آمنة" تضم ما يزيد عن مئة

مزيد من الالجئين  نت قد أعلنت عن استعدادها الستقبالة، كامدينة ومجلس بلدي ودائر

 العالقين في عرض البحر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


