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 نتنياهو يبقى رئيسا لحزب الليكود

أعلن حزب الليكود في الليلة الماضية أن نتنياهو فاز بنسبة إثنين وسبعين فاصلة خمسة في 

الوحيد، وزير الداخلية السابق جيدون ساعر، حصل على المئة من األصوات، وأن المنافس 

سبعة وعشرين فاصلة خمسة في المئة من األصوات. وترشح نتنياهو رغم أنه مالحق قانونيا 

بسبب اتهامه بالفساد، وفشله في تشكيل حكومة جديدة بعد مرتين من إجراء إنتخابات 

األمر الذي سيجبر إسرائيل على  تشريعية. كما فشل منافسه غانتس في تشكيل حكومة جديدة،

  إجراء إنتخابات تشريعية في مارس القادم للمرة الثالثة

 

  الحكومة اليابانية ترسل سفنا حربية لحماية سفنها التجارية في الشرق األوسط

قررت الحكومة اليابانية إرسال فرقاطة حربية وطائرة استطالع إلى خليج عمان وخليج عدن 

رية اليابانية في الشرق األوسط، ال سيما أنها تعتمد على الوارات النفطية لحماية السفن التجا

من المنطقة التي تشكل ثمانين في المئة من استهالكها من الوقود. وفي يونيو الماضي 

تعرضت ناقلة نفط يابانية للهجوم في خليح عمان. وتسعى واشنطن لضم اليابان إلى تحالف 

  عسكري لحماية مضيق هرمز

 

فاع التراخيص بصادرات األسلحةإرت   

بعد ثالث سنوات من التراجع، عادت صادرات األسلحة األلمانية لترتفع إلى رقم قياسي في 

العام الحالي، لتصل إلى سبعة مليارات وخمسة وتسعين مليون يورو، كما جاء في رد وزارة 

لفسم األكبر من اإلقتصاد األلمانية على إحاطة تقدم بها حزبا اليسار والخضر. وكان ا

صادرات األسلحة األلمانية من نصيب المجر، العضو في حلف شمال األطلسي. وتأتي بعدها 

 مصر واإلمارات العربية المتحدة

 



  خفر السواحل اإلسباني ينقذ الجئين

أعلن خفر السواحل اإلسباني أنه تم إنقاذ مئات الالجئين في األيام الماضية أمام السواحل 

م أمام أليكانتي فقط، إنقاذ حوالي ستين الجئا، وأمام مايوركا وفورمنتيرا، تم اإلسبانية. وت

إنقاذ حوالي عشرين آخرين من على قوارب خشبية. وفي يومي عيد الميالد تم إنقاذ حوالي 

مائتين وثمانين الجئا. وأعلنت وكالة الحدود األوروبية "فرونتكس" أن عدد المهاجرين غير 

جع، ليصل حتى نهايبة العام الحالي إلى حوالي مائة وعشرين ألفاالشرعيين آخذ بالترا   

 

 ميركل تعتزم إجراء محادثات مع إردوغان حول الالجئين

يبدو أن المستشارة األلمانية ميركل تعتزم إجراء محادثات مع الرئيس التركي إردوغان حول 

قية الالجئين المبرمة بين الالجئين في أنقرة. وذكر مصدر إعالمي أن المحادثات ستتناول إتفا

تركيا واإلتحاد األوروبي، وكيفية اإلبقاء عليها، نظرا لألرتفاع الشديد في أعداد الالجئين في 

الجزر اليونانية. وحذر إردوغان أخيرا من موجة جديدة لالجئين السوريين نحو أوروبا. 

ى تركيا، مقابل ذلك وتنص اإلتفاقية على حق اليونان في إرجاع الالجئين غير الشرعيين إل

  تستقبل البلدان األوروبية الجئين سوريين، وتقدم مساعدات مالية آلنقرة

 

  الحكومة التركية تريد إرسال قوات إلى ليبيا

تريد الحكومة التركية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لتواجه بذلك كال من مصر وروسيا 

ي، والذي يسيطر على شرق ليبيا. وبذلك التي تدعم خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي الوطن

تقف أنقرة إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس. وأعلن إردوغان أن طرالبلس طلبت 

مساعدة أنقرة. وكان إردوغان قد أعلن أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المعترف بها 

ية برية وبحرية دوليا قد طلبت مساعدة تركيا. وسيدرس إردوغان إمكانية إرسال قوات ترك

وجوية. واجتمع فجأة يوم األربعاء إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لبحث فرص وقف إطالق 

 النار في ليبيا. وأعلن إردوغان في األمس أنه تم اإلتفاق على دعم حكومة السراج

 

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) 

 


