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07.05.2018 

   

 انتخاب برلمان جديد في لبنان

 

تم في لبنان وألول مرة منذ تسع سنوات انتخاب برلمان جديد، حيث جرت االنتخابات دون أي 

عراقيل تذكر. وكانت الحكومة اللبنانية قد نشرت حوالي ثالثين ألفاً من رجال الشرطة والجيش 

االنتخابات. يشار إلى أن البالد منقسمة إلى معسكرين أحدهما حزب هللا الشيعي المدعوم لتأمين 

من إيران واآلخر سني يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري المقرب من السعودية. وذكرت 

 مصادر مطلعة أن نسبة المشاركة في االنتخابات لم تتجاوز خمسين في المئة

 
 

  النرر الييير م  األلححة لترييا االيووييةالحكومة األلمانية لم تصدر إال

 

ورد في إفادة تقدمت بها وزارة االقتصاد على سؤال تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار 

أن الحكومة االتحادية الجديدة  لم توافق إال مرة واحدة على  تصدير السالح لكل من تركيا 

لخمس األولى من فترة حكمها، حيث تمت والسعودية اللتان تقودان حرباً خالل الشهور ا

أبريل. وبلغت قيمة األسلحة التي تم تصديرها إلى  20مارس و 14الموافقة خالل الفترة ما بين 

تركيا ألفا وتسعمائة وستة وعشرين يورو، في حين بلغت قيمة األسلحة المصدرة إلى السعودية 

 ى سبيل المقارنة فإن متوسط قيمةثمانية وعشرين ألفاً وخمسمائة وثالثة وستين يورو. وعل

مليون يورو ،  3.3قد بلغت  2017صادرات األسلحة التي تم تصديرها إلى تركيا في العام 

 مليون يورو 24.5بينما بلغت صادرات األسلحة التي تسلمتها السعودية 

 
 

خفر اليواحل الحيبي يحول يان قيام لفينة تابوة لمنظمة غير حكومية باإلنقاذ في عرض 

 لبحر المتولطا

 

حالت قوات خفر السواحل الليبية يوم أمس األحد دون قيام سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية 

بإنقاذ قارب يحمل الجئين تعرضوا للغرق في البحر األبيض المتوسط. وحسب معلومات 

ومنظمة أطباء  SOSأوردها مصور تابع لوكالة األنباء الفرنسية على متن أحد قوارب منظمة 
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حدود، فإنه قد تم إبالغ خفر السو احل الليبي من قبل خفر السواحل اإليطالية بشأن قارب  بال

مكتظ، عندها تولى حرس السواحل الليبي عملية االنقاذ ومنعوا السفينة التابعة للمنظمة غير 

الحكومية من االقتراب. ثم أصدرت أوامر للمنقذين بالعودة، بعد أن بدأ الالجئون في القفز إلى 

. وذكر خفر السواحل الحقاً أنه تم إنقاذ ما يزيد عن ثالثمائة مهاجر ضمن عدد من المياه

 العمليات. كما أفاد المصدر بوفاة شخص واحد وغرق آخر

 
 

 جدل في أراقة االئتالف األلماني بشأن إنشاء مراير خاصة لالجئي 

 

الديمقراطي الحزب  دعت أنيغريت كرامب كارين باور األمينة العامة للحزب المسيحي

االشتراكي الديمقراطي إلى توخي االستعداد للتنازل فيما يخص النقاش الدائر حالياً حول إنشاء 

مراكز خاصة باتمام إجرءات اللجوء. وقالت إن إنشاء مثل هذه المراكز الستقبال الالجئين أو 

قد تم االتفاق عليه في عمن أجل التقرير بشأن مصيرهم أو إعادتهم إلى أوطانهم يعتبر أمراً قد 

االئتالف. مشيرة إلى إمكانية استيضاح باقي األمور الغامضة بين وزير الداخلية االتحادي 

هورست زيهوفر ووزراء داخلية الواليات التابعين للحزب االشتراكي الديمقراطي. أما 

فر وكارستن شنايدر رئيس الكتلة النيابية للحزب االشتراكي الديمقراطي فقد حمل زيه

المسؤولية في ذلك، وهو  من  يتوجب  عليه  تقديم  مقترحات، على حد قوله. مضيفاً أن الحزب 

االشتراكي الديمقراطي سيقدم الدعم في حال كانت هذه المقترحات إيجابية وبناءة. يشار إلى 

 أن الحكومة تسعى إلى تأسيس مراكز يتم فيها إنجاز كافة اإلجرءات المتعلقة باللجوء

 
 

 بان المييحيان يطالبان بالتحداث حصة لتوحيم قيم المجتمع األلماني ألطفال الالجئي الحر

 

طالب رؤساء الكتل النيابة التابعة للحزبين المسيحيين على المستويين االتحادي والمحلي 

بتأسيس ما يسمى "بصفوف دولة القانون" تتيح ألطفال الالجئين التعرف على قيم المجتمع 

مسودة قرار خرج به مؤتمر رؤساء الكتل النيابة التابعة للحزبين المسيحيين  األلماني. وذكرت

عقد في مدينة فرانكفورت أم ماين أن تعلم اللغة األلمانية واإللمام بقيم المجتمع األلماني تعتبر 

 أمراً أساسياً وال محيد عنه من أجل االندماج في النسيج المجتمعي 

 

 

 

 
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) 
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