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                                                                                                                 06.02.2020 

 

قراطيآالف المواطنين يتظاهرون ضد الحزب الديمقراطي الحر والحزب المسيحي الديم  

تظاهر آالف من األلمان في جميع أنحاء ألمانيا ضد انتخاب كيميريش، السياسي الديمقراطي 

الحر، رئيسا للوزراء في والية تورنغيا. وفي برلين وحدها تظاهر أكثر من ألف ألماني أمام 

مقر الحزب الديمقراطي الحر ومقر الحزب المسيحي الديمقراطي. وأمام مقر الحزب 

الحر في برلين تظاهر أكثر من ألف شخص. وانطلقت الشرطة في المدينة من الديمقراطي 

ألف ومئة متظاهر. ولم تقع إصابات أثاء ذلك. وفي األمس تم انتخاب كيميريش رئيسا 

للوزراء في برلمان الوالية بأصوات الحزب الديمقراطي الحر والحزب المسيحي الديمقر 

سر راميلو/ رئيس الوزراء السابق من حزب اطي والحزب البديل من أجل ألمانيا. وخ

  اليسار. وكان ينوي تشكيل حكومة أقلية مع الخضر والحزب اإلشتراكي الديمقراطي

 

  تراجع عدد المرحلين

تراجع عدد عمليات الترحيل في العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي. وأعلنت وزارة 

ن وعشرين ألفا ومئة شخص. وفي العام الماضي الداخلية األلمانية أن العدد بلغ حوالي إثني

إرتفع العدد بأكثر من ثالثة وعشرين ألفا وستمائة، وفي عام ألفين وسبعة عشر بحوالي أربعة 

وعشرين ألفا. وارتفع فليال عدد إلغاء إجراءات الترحيل. ويتم تطبيق هذا النوع من المغادرة 

ريقة غيرمشروعة، أو الدخول رغم فرض اإللزامية بعد فترة قصيرة من محاولة الدخول بط

حظر سابق. وفي العام الماضي ساهمت المساعدات المالية في جعل ثالثة عشر ألفا ومئة 

مهاجر يغادرون ألمانيا طواعية. وعاد أكثر من تسعة آالف وأربعمائة مهاجر إلى أوطانهم 

  األصلية
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 فشل عزل ترامب من منصبه

ه في أمريكا، بعد أن برأه مجلس الشيوخ من التهم فشلت إجراءات عزل ترامب من منصب

الموجهة إليه. وكان هذا متوقعا نظرا لألغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وبدأ 

الديمقراطيون بإجراءات العزل في منتصف ديسمبر الماضي في مجلس النواب حيث 

كونغرس بالتحقيق في اآلغلبية الديمقراطية. واتهموا ترامب بسوء استغالل السلطة، وقيام ال

قضية أوكرانيا. ونددت بيلوسي، رئيسة الديمقراطيين في مجلس النواب، بشدة بتبرئة ترامب. 

وقالت إن الجمهوريين أجازوا عدم تطبيق القانون، وقوضوا النظام الديمقراطي. وسيبقى 

  ترامب خطرا يهدد الديمفراطية في أمريكا

 

لسطينيين واإلسرائيليينإصابات كثيرة أثناء اشتباكات بين الف  

دهست سيارة في القدس أربعة عشر شخصا على األقل، من ىينهم إثنا عشر جنديا، مثلما 

أعلن الجيش اإلسرائيلي. وفر السائق أو السائقة. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يتم التحقيق 

وفي جنين  في الحاث على أنه عمل إرهابي. ووقعت حوادث أخرى في أنحاء الضفة الغربية.

قتل الجنود اإلسرائيليون شابا فلسطينيا أثناء قيامهم بهدم منزل في المدينة. وأسفرت 

المواجهات في جنين عن قتل الشاب الفلسطيني وإصابة سبعة آخرين من الفلسطينيين. وفي 

األمس قتل الجنود اإلسرائيليون شابا فلسطينيا في السابعة عشرة من العمر. ومنذ تقديم صفقة 

اإلسرائيلية قبل أكثر من أسبوع، تشهد المناطق الفلسطينية إشتباكات مع  –لقرن األمريكية ا

  القوات اإلسرائيلية

 

  إردوغان يطاب بانسحاب القوات السورية

قدم إردوغان إنذارا للقوات السورية باإلنسحاب إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في 

ي، وإال ستقوم القوات التركية بذلك. ويقع اآلن موقعا منطقة إدلب حتى نهاية الشهر الحال

مراقية تركيان خلف جبهة القوات السورية التي تتقدم بدعم روسي نحو أخر معقل للمسلحين 

في محافظة إدلب. وتدعم تركيا وروسيا في الحرب الدائرة في سوريا منذ تسع سنوات 

  لف أطرافا متنازعة

 

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)  


