
 
15.01.2020 

 

 الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بيروت

بعد فترة طويلة من حلول رأس السنة، تركزت التظاهرات في بيروت على حي تجاري 

، وبشكل خاص أمام المصرف المركزي اللبناني، وأحياء من العاصمة، وفي مكتظ بالمارة

مدن لبنانية أخرى. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين 

رشقوا الشرطة والواجهات الزجاجية بالحجارة، وأشعلوا النار في حاويات القمامة. ويمر 

ة. وفقدت العملة اللبنانية قدرا كبيرا من قيمتها. ويقول لبنان بأزمة إقتصادية وسياسية خانق

المتظاهرون إن طبقة من الفاسدين تسببت في اإلنهيار اإلقتصادي والمالي. ولم يتمكن األستاذ 

  المكلف حسان دياب حتى اآلن من تشكيل حكومة جديدة

 

  السلطات اإليطالية تسمح لسفينتي إنقاذ بالرسو في موانىء إيطالية

أخذ ورد لمدة طويلة، سمحت السلطات اإليطالية لسفينتي إنقاذ تحمالن حوالي مائتين بعد 

وأربعين الجئا بالرسو في موانىء إيطالية. وكانت سفينتا اإلنقاذ األلمانية واإلسبانية قد أنقذتا 

في األسبوع الماضي حوالي مائتين وثالثين الجئا. ولكن إجراءات توزيع الالجئين بين دول 

اد األوروبي أظهرت أن حقوق الالجئين في دخول بلد ما غير مضمونة. ودعا قبطانا اإلتح

السفينتين إلى تحديد قواعد ثابتة وعادلة في هذا الصدد. وأعربا عن أملهما في التوصل قريبا 

إلى تسوية شاملة. وطالبا بوقف العمل ياإلتفاقات المبرمة مع الحكومة الليبية بسبب هجمات 

الليبيخفر السواحل    

 

 

 

 



 العثور على أكثر من مائة الجىء سوري أمام قبرص

إعترضت الشرطة القبرصية أمام السواحل الشرقية القبرصية قاربا طولة ثالثة وثالثون 

تهم إلى اليابسة. وفي مخيمين مترا قادما من تركيا يحمل أكثر من مائة الجىء سوري، ونقل

الجىء، أي ما يعادل واحد في المئة من لالجئين في قبرص يوجد اآلن حوالي عشرة آالف 

 سكان قبرص البالغ مليون نسمة. وطلبت الحكومة القبرصية مساعدة اإلتحاد األوروبي

 

 دراسة: وسائل اإلعالم األلمانية تتابع موضوع الهجرة واللجوء بشكل مكثف

اإلعالم  تفيد دراسة أعدتها مؤسسة إعالمية أوروبية في إحدى الجامعات األلمانية أن وسائل

األلمانية تتابع أخبار الهجرة واللجوء بشكل مكثف. وأجرت المؤسسة اإلعالمية ستة 

استفتاءات أسبوعية بين عامي ألفين وخمسة عشر وألفين وثمانية عشر في سبعة عشر بلدا 

أوروبيا تم فيها إعداد أكثر من ألف تقرير. وشملت الدراسة ثالثة وثالثين تقريرا لمصادر 

برينر في تمويل هذه الدراسة. وتبين أن وسائل  –ختلفة. وساهمت مؤسسة أوتو إعالمية م

والالجئين واإلحتجاجات بالدرجة   اإلعالم في بلدان شرق أوروبا تركز على مشاكل الهجرة

األولى، بينما تركز وسائل اإلعالم في الدول الغربية على أحوال الهجرة والالجئين، والجهود 

وأظهرت الدراسة أن ألمانيا كانت أكثر تركيزا على موضوع الهجرة الرامية لمساعدتهم. 

  والالجئين من البلدان األخرى

 

في المئة من قرارات اللجوء 3و3اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين تلغي    

% من قرارات اللجوء 3,3ألغت إدارة الهجرة والالجئين اإلتحادية في العام الماضي حوالي 

مئة وسبعين ألف قرار. وقال رئيس اإلدارة إن هذه النسبة الضئيلة تبين أن  البالغة حوالي

معظم فرارات اللجوء التي صدرت حتى اآلن كانت سليمة. وتمت مراجعة أكثر من مئة 

وخمسة عشر ألف طلب سوري، وحوالي سبعة عشر ألف طلب عراقي. وتعتبر مراجعة 

وتم إصدار قرارات تتعلق بحوالي مائة القرارات من اإلجراءات الهامة في هذا الصدد. 

 وخمسة وثالثين ألف قضية

 

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) 

 


