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  نقل أجزاء من القوات األلمانية من العراق

أعلنت قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن القوات األلمانية الموجودة في العراق بدأت 

بتقليل عددها ألسباب أمنية. وستعود هذه القوات األلمانية إلى العراق في حال استئناف 

دريب القوى األمنية العراقية. وأعلنت وزارة الدفاع األلمانية أن خمسة وثالثين من أصل ت

وطالب البرلمان العراقي بعد  مائة وعشرين جنديا ألمانيا تم نقلهم إلى الكويت واألردن. 

اغتيال الجنرال اإليراني قاسم سليماني بانسحاب جميع القوات األجنبية من العراق. وما زال 

اشنطن غامضا حيال هذا المطلب العراقي. وأعلن وزير الدفاع األمريكي أن اإلدارة موقف و

  األمريكية لم تتخذ قرارا بعد

 

  إيران: حشود غفيرة أثناء تشييع جثمان سليماني

شارك مئات اآلالف من اإليرانيين في تشييع جثمان الجنرال قاسم سليماني في كيرمان، 

 مسقط رأسه، الذي اغتالته طائرات حربية أمريكية في مطار بغداد. وفي ميدان في وسط

وذكر التلفزيون المدينة تم نصب نعشين للجنرال اإليراني سليماني والقائد العراقي المهندس..

الرسمي اإليراني اليوم الثالثاء أن ماال يقل عن ثالثون شخصا قتلوا في مدينة كيرمان نتيجة 

التدافع خالل جنازة قاسم سليماني قائد قيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني الذي قتل في 

  غارة نفذتها طائرة امريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي 

 

 

 

 



  مساعدات فورية لضحايا العنف اليميني

أعلنت وزارة الداخلية األلمانية أن ضحايا العنف اليميني وتهديد التيارات اليمينية سيحصلون 

كيب أجهزة على مساعدات مالية فورية من السلطات اإلتحادية لإلنتقال إلى مكان آخر أو لتر

أمنية لحماية المنزل. وتم حتى اآلن مساعدتهم من صندوق للحاالت القاسية، مع اإلنتظار مدة 

  طويلة. ورحبت رابطة مساعدة المتضررين بخطط وزارة العدل األلمانية

 

 إنشاء قسم جديد في مكتب الجنايات في والية برلين

يباشر اليوم قسم جديد في مكتب الجنايات في والية برلين عمله بعنوان " التطرف 

يشمل هذا القسم الثاني لحماية الدولة الدائرة السابقة المسؤولة عن اإلسالموي واإلرهاب". و

الجرائم األجنبية السياسية المكونة من ثالثة أقسام. وقال غايزل، وزير الداخلية في برلين، إن 

برلين يجب أن تكون آمنة وتستحق الحياة. ولهذا يجب أن تكون الشرطة فيها قادرة على 

ا القسم الجديد ردا على الهجوم على سوق عيد الميالد في مواجهة التهديدات. وجاء هذ

  ديسمبر عام ألفين وستة عشر

 

 تبرئة رايش قبطان "اليف الين" في قضية اإلستئناف في مالطا

بعد عملية اإلنقاذ في البحر المتوسط تمت تبرئة رايش، قبطان سفينة "اليف الين" في قضية 

عشرة آالف يورو اإلستئناف في مالطا. وفي الدرجة األولى حكم عليه بدفع غرامة قدرها 

بسبب تسجيل السفينة بطريقة خاطئة. وقد يؤدي هذا الحكم إلى استعادة السفينة التي مازالت 

ترابط في ميناء فاليتا. وفي صيف عام ألفين وثمانية عشر أنقذ رايش وطاقم السفينة مائتين 

لرسو في وأربعة وثالثين الجئا من الغرق في البحر المتوسط. وانتظر أياما للسماح له با

 ميناء ما، إلى أن تم اعتقاله في مالطا

 

 

 

 

 

 



شبانداو –عدد قليل للمرشدين لالجئين في برلين   

 

ترتفع المساعدات المخصصة لبرنامج والية برلين، ومع ذلك يتراجع حجم المساعدات 

المخصصة للمهاجرين في حي شبانداو. وأعلنت وزارة الهجرة في الوالية أن المساعدات 

العام الحالي سبعة ماليين وثالثمائة ألف يورو، أي بزيادة قدرها ستمائة ألف يورو  ستبلغ في

مقارنة بالعام الماضي. ونظرا لتوزيع األموال بطريقة أخرى، سيتراجع عدد المرشدين في 

حي شبانداو. وقالت مندوبة الوزارة إن حي شبانداو حصل في عام ألفين وسبعة عشرعلى 

ع عدد المنازل. وهذا الوضع تغير االن. ويقدم الحي اليوم حوالي ألفي مبلغ كبير نظرا الرتفا

 مكان لالجئين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


