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                                                                                                                 28.01.2020 

 

 نتنياهو يسحب طلب الحصانة من البرلمان اإلسرائيلي

سحب نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالوكالة ، طلب الحصانة من البرلمان اإلسرائيلي 

برلمان قرارا بهذا الشأن قائال إن الجدل حول هذا الموضوع تحول إلى سيرك، قبل أن يتخذ ال

وإنه ال يريد أن يشارك في هذه اللعبة القذرة. وطالبت المعارضة باتخاذ قرار قبل اإلنتخابات 

التشريعية القادمة بشان احتمال تقديم نتنياهو للمحاكمة أم ال. وال يحتفظ حزبه/ الليكود بأغلبية 

ة في الوقت الحاضر. ويتهم نتنياهو بعدد من تهم الفساد، بيد أنه ينفيها كلها. ويترشح برلماني

 مرة أخرى في اإلنتخابات التشريعة القادمة

 

  طالبان تعلن إسقاط طائرة حربية أمريكية

أعلنت حركة طالبان أنها أسقطت طائرة حربية أمريكية في منطقة تسيطرعليها. ونفت وزارة 

ية هذا النبأ. وأكدت فقط سفوط طائرة حربية أمريكية في أفغانستان، ولم تؤكد الدفاع األمريك

إسقاطها. وأعلنت إجراء تحقيقات في سبب سقوطها. وأضافت أنه ال توجد مؤشرات على أن 

نارا معادية هي السبب في سقوطها. ومقابل ذلك تدعي حركة طالبان أنها هي التي أسقطت 

بمهمة تجسس، وجمع معلومات، وأسقطت في منطقة ديجاك  الطائرة األمريكية التي كانت

  األفغانية. ولقي أفراد الطاقم كلهم مصرعهم
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الجئا في البحر المتوسط 480غرق أكثر من   

قامت سفينة األنقاذ "أوشيان فايكنغ" بخمس عمليات إنقاذ أسفرت في النهاية عن إنقاذ أكثر 

ت حمولتها. وأعلنت منظمة "أطباء بال من أربعمائة الجىء لتصل السفينة ألقصى درجا

حدود" أن السفينة تحمل اآلن أربعمائة وسبعة الجئين، منهم مائة واثنان تم أنقاذهم مساء 

األحد من قارب يبعد ثمانين ميال عن السواحل الليبية. كما أنقذت إثنين وثمانية الجئا أمام 

إثنتين وسبعين ساعة. ومن بين  سواحل مالطا. وبلغ عدد عمليات اإلنقاذ خمس عمليات خالل

الذين تم إنقاذهم سبع نساء حوامل، وخمسة أطفال دون الخامسة، وحوالي مائة طفل دون 

أولياء أمورهم. وأعلن متحدث باسم السفينة أنها بلغت أقصى درجة للحمولة. وفي الوقت 

و حتى مائتين الحاصر يبلغ العدد مائتين وثالثة وعشرين الجئا، بينما العدد المرخص لها ه

  الجىء

 

النواب بقرون الميزانية –تظاهرات عنيفة في لبنان    

رغم إقرار الميزانية السنوية من قبل البرلمان اللبناني، خرجت تظاهرات عنيفة في بيروت 

مناوئة للحكومة. وتحولت تظاهرات األمس إلى عنف عندما أزاح المتظاهرون حواجز 

البرلمان، وبدأت الشرطة بمالحقتهم وضربهم بالهراوات. األسالك الشائكة المحيطة بمنطقة 

ورد المتظاهرون برشق الحجارة، وتم اعتقال اكثر من عشرة منهم. وأعلن الصليب األحمر 

اللبناني إصابة سبعة وعشرين على األقل، ونقل ثمانية إلى المستشفى. وفي األسبوعين 

ن خمسمائة من المدنيين الماضيين شهدت بيروت تظاهرات متكررة. وأصيب أكثر م

  والشرطة. وفي هذه األثناء أقر البرلمان ميزانية عام ألفين وعشرين لمواجهة األزمة المالية

 

 أحد المتهمين في قضية اإلرهاب أبو والء يريد اإلداء بشهادته

في قضية اإلرهاب الجارية منذ أكثر من سنتين ضد أبو والء، زعيم تنظيم داعش المزعوم 

ا، أعلن أحد المتهمين أنه يريد إستجوابه. وحددت المحكمة العليا في مدينة سيله في ألماني

اليوم/الثالثاء موعدا الستجوابه. وتتهمه المحكمة بأنه يساهم في تدريب الشباب على التطرف 

في مكتبه في ديسبورغ. وفي يوم المحاكمة الماضي حضر المتهم، نظرا لإلعالن بأن 

هي قريبا، بيانا ينفي فيه جميع اإلتهامات الموجهة إليهالمرافعات ينبغي أن تنت  

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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