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 سليماني لم يخطط لشن هجوم ضد أهداف أمريكية

ي صرح وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر بأنه ال يمتلك أي دالئل تثبت أن الجنرال اإليران

وكانت الحكومة األمريكية قد بررت  المقتول قاسم سليماني كان يخطط لشن هجمات محددة.

لنفسها تصفية سليماني بأنه كان يخطط لشن اعتداءات وشيكة ضد أهداف أمريكية. وقال 

اسبر إن الرئيس ترامب لم يتحدث عن دالئل بعينها، وأنه شاطر وزارة الدفاع التقدير بأن 

لى األرجح لشن هجمات ضد سفارات أمريكية. وكان هجوم أمريكي سليماني قد خطط ع

مباشر قد أسفر عن تصفية سليماني مطلع الشهر الحالي. من جانبه اتهم آدم شيف رئيس لجنة 

االستخبارات التابعة لمجلس النواب األمريكي الرئيس ترامب بتضليل المعلومات 

 االستخباراتية.

 

 جاجا على قصف الطائرةاالوكرانيةاستمرار المظاهرات في إيران احت

تتواصل في إيران المظاهرات ضد الحكومة اإليرانية، حيث خرج عدة آالف من المتظاهرين 

ً على تزييف حقائق فيما يخص حادثة إسقاط الطائرة  لليوم الثاني على التوالي احتجاجا

كانت الحكومة األوكرانية. وطالب المحتجون بضرورة إقالة جميع الضالعين بهذا األمر. و

اإليرانية قد أقرت بأن قصف الطائرة قد تم عن طريق الخطأ. يشار إلى أن حادثة تحطم 

الطائرة قد أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم مئة وسبعين راكباً. وكان البرلمان 

 اإليراني قد أقر أمس تشكيل لجنة تقصي الحقائق بهذا الصدد.

 

 

 

 

 



 يصدرون بيانا مشتركا لحل أزمة الشرق األوسطوزراء الخارجية األوروبيون 

دول االتحاد األوروبي في باريس على مناقشة األوضاع الراهنة في  عكف وزراء خارجية

الشرق األوسط، حيث التقى وزير الخارجية األلماني هايكو ماس كالً من نظيره الفرنس جين 

الثالثة من خالل بيان إيف لو دريان ونظيره البريطان دومينك راب. وطالب الوزراء 

مشترك إيران بضرورة التمسك باالتفاقية الذرية الدولية. ونص البيان على ضرورة تراجع 

طهران عن كافة الخطوات التي ال تنسجم مع هذه االتفاقية. يشار إلى أن ماس شد الرحال 

لجوية هناك. اليوم إلى األردن، حيث سيتفقد الجنود األلمان المرابطين في القاعدة العسكرية ا

 جدير بالذكر أن األردن يعتبر حليفاً هاماً في مكافحة تنظيم داعش.

 

 

 غرق مزيد من المهاجرين في البحر المتوسط

أفاد مصدر إعالمي بأن ما ال يقل عن ثالثة وعشرين شخصاً كانوا على متن زورق مطاطي 

عشر شخصا قد غرقوا  حوالي اثنيتعرضوا للغرق في البحر المتوسط نهاية األسبوع. وكان 

صباح السبت غربي السواحل اليونانية، كما غرق زورق مطاطي ليلة األحد قبالة السواحل 

التركية بالقرب من جزيرة شيوس، حيث تم انقاذ ثمانية أشخاص وانتشال أحد عشر آخرين 

غرقى، من بينهم أربعة أطفال. ومن غير المعلوم عدد األشخاص الذين أقلهم الزورق قبيل 

غرقه جنوبي غرب مجموعة جزر باكسوس اليونانية. في حين أن وسائل اإلعالم اليونانية 

تحدثت عن نحو خمسين شخصاً. يشار إلى أن أفواجاً من البشر ال تزال تحاول عبور البحر 

من تركيا إلى اليونان. جدير بالذكر أن تركيا تأوي ما ال يقل عن ثالثة ماليين ونصف نسمة 

فارين من الحرب األهلية في سوريا. وما فتأت قوات خفر السواحل اليونانية من الالجئين ال

 مهاجرين من السواحل اليونانية إلى إيطاليا.  تكتشف يومياً زوارق تقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القبض على عصابة لتهريب البشر 

تهريب بشر ناشطة دولياً تهرب مهاجرين من دول   شبكة كشف مئات من رجال الشرطة عن

لى أسبانيا ودول أخرى عبر مضق جبل طارق. وألقت الشرطة القبض على شمال إفريقيا إ

سبعة وأربعين مشتبها به، بحسل إفادة الشرطة االسبانية. يشار إلى أن هذا االنجاز قد تم 

شخصا  130بتنسيق بين يوروبول وشرطة جبل طارق. وكانت العصابة قد زودت نحو 

يورو لكل شخص، في  8000إلى  7000بن  ، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابأوراق مزورة

حين أن تكاليف الرحلة والمبيت كانت أكثر بكثير. وشملت عملية المداهمة احتجاز مبلغ مالي 

ألف يورو واثنى عشر جهازا ذكيا وخمس سيارات. وكانت العصابة قد عولت على  19بقمة 

قم الصدار تذاكر سفر. معونة العديد من المساعدين من بينهم سائقون سيارات األجرة وطوا

وأشار المصدر إلى أن الشبكة التي تتخذ من المغرب مقراً لها حصلت على مبالغ مالية تفوق 

 المليون يورو. 

 

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) 

 


