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 خامنئي يهدد باالنتقام لمقتل سليماني

شنت الواليات المتحدة غارة جوية أسفرت عن اغتيال رئيس ألوية القدس اإليرانية قاسم 

الدفاع األمريكي بأن الهجوم الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد نُفذ  سليماني. وصرح وزير

بناًء على تعليمات الرئيس ترامب، مشيراً إلى أن سليماني يعد أحد المسؤولين عن الهجمات 

األخيرة التي تعرضت لها السفارة األمريكية في بغداد. وأضاف إن الهدف من الغارة كان ردع 

زيد من االعتداءات ضد األمريكان وحلفائهم. من جانبه وصف وزير القيام بشن م عن إيران

الخارجية اإليراني جواد ظريف االغتيال بأنه تصعيد خطير محمالً الواليات المتحدة المسؤولية 

في كافة التبعات. كما أعلن المرشد اإليراني خامنئي عزم إيران القيام بعمل انتقامي جبار. على 

لسياسي من الحزب الديمقراطي الحر المبسدزرف بأنه يتوقع حدوث الصعيد األلماني صرح ا

 هجمات ثأرية وأنه ال يستبعد قيام ألوية القدس بارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا.

 
 

 يا من التدخل في األزمة الليبيةتركالواليات المتحدة األمريكية وروسيا تحذران 

تركيا من مغبة التدخل في الحرب األهلية حذرت كل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا 

، حيث أفاد البيت األبيض بأن أي تدخل أجنبي من شأنه تأجيج الصراع أكثر الدائرة في ليبيا

فأكثر. وكان الرئيس ترامب قد نصح نظيره التركي أردوغان عبر مكالمة هاتفية بالكف عن 

لبرلمان الروسي سلوتكسي التدخل. من جانب آخر صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ا

بأن التدخل التركي سيزيد من وطأة الصراع. يشار إلى أن الرئيس أردوغان ينوي تقديم الدعم 

لرئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها دولياً فايز السراج، حيث حصل أمس على ضوء 

 ذ شهور أخضر من قبل البرلمان التركي. جدير بالذكر بأن محيط العاصمة طرابلس يشهد من

 معارك بين الحكومة والجنرال االنفصالي حفتر.
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 سياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي يدعو إلى ترحيل الجناة من الالجئين السوريين

صرح توماس شتروبل السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي في والية بادن فورتمبيرغ 

ح الفادحة أو ممن يشكلون خطراً. بأن يجب فسح المجال أمام تسفير السوريين من ذوي الجن

وقال إن غالبية الشعب األلماني ال تدرك لماذا ال يتم ترحيل الالجئين السوريين من الجناة 

رأي السياسي الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب على وأصحاب السوابق، بحسب 

وجب على المستوى االتحادي ونائب رئيس الحكومة في والية بادن فورتمبيرغ. وقال إنه يت

الحكومة األلمانية تقصي األوضاع في سوريا على فترات زمنية متقاربة والعمل بمقتضى ذلك. 

جدير بالذكر أن حكومة والية بادن فوتمبيرغ المشكلة من اتئالف يجمع بين الحزب المسيحي 

الديمقراطي وحزب الخضر قد ارتأت اتخاذ تقديرات الحكومة االتحادية كمعيار وعدم ترحيل 

تم رفض طلبات لجوئهم من السوريين إلى سوريا. وقال شتروبل بأنه ملتزم بهذا االتفاق.  من

ووفقاً لتقديرات الخارجية األلمانية نهاية العام الماضي فإنه ال يوجد أي منطقة في سوريا يمكن 

 ترحيل الجئين إليها. لذا فيمنع ترحيل أي شخص.

 
 

 بوتسدام تستقبل الجئين صغار السن

تسدام عاصمة والية براندنبورغ عن نيتها استقبال الجئين بدون مرافق من أحد أعلنت بو

نبه صرح شوبرت عمدة مدينة بوتسدام بأن ذلك اللجوء في الجزر اليونانية. من جامخيمات 

ولم يتم التوصل يعد قطرة في محيط، ولكنه يفضل هذا األمر على أن يمر فصل الشتاء بأكمله 

الدائر حول حصص توزيع الالجئين على دول االتحاد األوروبي. إلى نتيجة مرضية للجدل 

وكانت بوتسدام قد تقدمت بطلب لباقي المدن األعضاء في مدن وموانئ آمنة لدراسة ما إذا كان 

 بإمكانها استقبال حصة من األطفال.

 
 

 

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) 

 


