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 اني يطالب بسن قانون لمكافحة الفسادنالرئيس اللب

أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن استعداده لمقابلة ممثلين عن المظاهرات التي خرجت 

ً لما نشرته وسائل اإلعالم اللبنانية في أول خطاب تلفزيوني موجه إلى للشوارع. وق ال وفقا

يتم تجاهل مطالب  نالشعب منذ الحراك العام في السابع عشر من الشهرالجاري: "إنه ل

على  مكن أن يتمالمتظاهرين". وشدد عون في الوقت نفسه على أن مطلب تغيير النظام ال ي

تهامات التي وجهها المتظاهرون للقيادة السياسية بالفساد وسوء الطرقات. وباإلشارة إلى اال

اإلدارة والتدبير طالب الرئيس اللبناني بضرورة محاسبة كل من نهب المال العام، معرباً في 

قانون لمكافحة الفساد، وهو أمر منوط بالبرلمان على حد قوله.  ن   الوقت نفسه عن تأييده لس  

ً لت األنباء اللبنانية فإن أربعة محامين تقدموا بدعاوى ضد وزراء رير نشرته وكالة قووفقا

ألموال العامة لصالح همة إهدار واختالس لبت 1990تابعين ألربعة حكومات منذ عام 

أغراض شخصية، وكذلك سوء استغالل النفوذ والسلطة، األمر الذي ألقى بظالله الفادحة 

 على الشعب اللبناني في الوطن والمنفى. 

 

 سع بشأن فرض عقوبات على تركياجدل وا

ير الرئيسة المؤقتة للحزب االشتراكي الديمقراطي بمقترح يقضي بفرض مالو درا  تقدمت

ل الحكومة عد  عقوبات اقتصادية على تركيا. وقالت إن هذه الخطوة ستكون التالية فيما لو ت  

ين المسيحيين في التركية عن مسعاها. وفي المقابل أعرب يورغن هاردت الناطق باسم الحزب

البرلمان األلماني لشؤون السياسة الخارجية عن معارضته لفرض مثل هذه العقوبات، إذ أنها 

ً أن هكذا عقوبات من شأنها تعزيز االنقسام بين تركيا  ستزيد الرئيس اردوغان قوة، مضيفا

من  مطية لروسيا. وقال إنه يحبذ إطالق تصريحات واضحة بدالً  سورياوأوروبا وقد تجعل 

العقوبات االقتصادية. يشار إلى أن تركيا بدأت قبل أسبوعين عمليتها العسكرية في شمال 

 الكردية، األمر الذي أثار موجة عالمية من االنتقادات. YPGسوريا، لدحر ميليشيات حزب 

 



 األمم المتحدة تفيد بتردي أوضاع الالجئين في سوريا

ً لتقديرات األمم المتحدة فإن أوضا ع الالجئين في سوريا قد ساءت في مجمل أجزاء وفقا

قة المساعدات اإلغاثية لألمم المتحدة بالوكالة إن األوضاع هناك منس  مولر البالد. وقالت 

أصبحت أكثر سوءاً منذ بدء الحملة العسكرية التي شنها الجيش التركي، حيث اضطر ما ال 

ألطفال، خالل األسبوعين الماضيين للفرار ألفاً ، منهم  ثمانون ألفاً من ا يقل عن مئة وثمانين

من المناطق المتاخمة للحدود التركية. وأضافت إن حوالي ثالثة ماليين شخصاً كانوا يعيشون 

 غاية السوء، وهم ال يزالون في أمس الحاجة إلى المعونات.في أوضاعاً 

 

 تراجع أعداد من يتقاضون الحد األدني من المساعدات االجتماعية

االجتماعية في ألمانيا، مخصصات د األشخاص الذين يتقاضون الحد األدنى من التضاءل عد

 7.2حيث بلغ هذا العدد وفقاً لبيانات نشرها مكتب اإلحصائيات االتحادي اليوم الجمعة قرابة 

في المئة عن نهاية العام  5.1، أي بتناقص قدره 2018ماليين نسمة نهاية العام الفائت 

للمتقدمين بطلبات لجوء قد قلت بشكل  ةأن المصاريف المدفوع. وأضاف المصدر 2017

ملحوظ. تجدر اإلشارة إلى أن حصص األشخاص الذين تقاضوا مساعدات اجتماعية قد 

، قياساً 2018في المئة نهاية العام  8.7إلى  2017في المئة في نهاية العام  9.2تراجعت من 

، وذلك حصاءات االتحادي في فيسبادنب إفادة مكتب اإلسح، بإلى نسبة مجمل عدد السكان

للمرة الثالثة على التوالي. وعزا المكتب هذا التراجع إلى تضاؤل عدد طلبات اللجوء من جهة 

وإلى تزايد عدد الطلبات التي تم البت فيها من جهة أخرى. وأفاد المكتب بتراجع عدد 

الشطر الشرقي من  متقاضي المخصصات االجتماعية بشكل يفوق المعدل العام في واليات

 ألمانيا بما في ذلك برلين، بواقع سبعة في المئة.

 

 مداهمات لبارات النارجيلة في برلين

من المداهمات شارك فيها  اً شهدت أحياء الجنوب الغربي من برلين الليلة الماضية عدد

موظفون في مكتب الجنايات المحلي ودائرة حفظ النظام والجمارك وجبي الضرائب، حيث تم 

تفتيش عدد من بارات النارجيلة والمقاهي في كل من أحياء شونيبيرغ وتيمبلهوف وشتيغلتيس 

موظفين الحكوميين، من بينهم وتسيلندورف. وشارك في هذه المداهمات حوالي مئة من ال

نح والمخالفات المهنية واالتجار بالبشر وقانون اإلقامة. كذلك فقد شهدت هذه ن في الج  مختصي

وسائقي   ات تفتيش مرورية، استهدفت بالدرجة األولى من يتعاطون المخدراتاألحياء دور

 قوية.الالمحركات ذات السيارات الضخمة والسريعة و



 

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) 

 


