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األحمر الخط من تحذر السعودية المملكة: خاشوقجي قضية  

 عهدال ولي سلمان، بن محمد إن القائلة اإلتهامات من السعودية المملكة تحذر األولى للمرة

 ماإلعال وسائل وكانت. خاشوقجي جمال السعودي الصحفي لقتل برالمد هو السعودي،

 وفي. تباهاإلش هذا تؤيد األمريكية المخابرات وكالة أن األسبوع نهاية في نشرت قذ األمريكية

 إلشتباها هذا السعودية، المملكة خارجية وزير الجبير، عادل نفى" األوسط الشرق" مع مقابلة

 ةمحاول من أخرى دوال وحذر. أدلة على وليس إعالمية، ريرتقا على يعتمد الظن إن قائال

 محاولة  أيةب نقبل ولن. األحمر للخط تجاوزا يعتبر وهذا. العهد بولي أو بالملك الضرر إلحاق

 اهذ تبعات السعودي الوزير يوضح ولم. ذريعة أية وتحت كان، طرف أي من بها، للمس

  التهديد

 

رياضال على بالعقوبات يرحب ساراي جير  

 حكومةال فرضته الذي السفر حظر لقرار تأييده عن األمريكي، السفير جرينيل، أعرب

. مانياألل القرار هذا تؤيد األمريكية الحكومة إن وقال. خاشوقجي قضية إطار في األلمانية

 في حرال الديمقراطي الحزب لدى الخارجية الشؤون في الخبير ساراي، جير بيجان وكذلك

 كونت أن في شكوكه عن وأعرب. مناسبة خطوة بأنه القرار وصف لماني،األ النواب مجلس

 عوديةالس المملكة ألن مستديمة، صفة ذات األسلحة، صادرات وقف ذلك في بما العقوبات،

 لمانيةاأل الحكومة ستستأنف ولهذا. إستراتيجي وشريك إقتصادية كقوة األهمية غاية في

 لقتل ئينها حل إلى التوصل إمكانية في أيضا وشكك. قريبا السعودية المملكة مع التعاون

 في لكةالما العائلة مع أيضا التحقيق يتم أن المحتمل غير ومن. خاشوقجي جمال الصحفي

 الرياض

 

 



الحدود تغلق األمريكية السلطات   

 ةاألمريكي السلطات شددت األمريكية، القارة وسط من المهاجرين من آالف لتدفق نظرا

 رسح وأغلق. المكسيكية تيخوانا ومدينة دييغو سان بين الحدود عند يةاألمن اإلجراءات

 من جرينالمها لمنع الشائكة واألسالك اإلسمنتية الحواجز وأقام ساعات، لبضع معبرا الحدود

من آالف وصل األخيرة األيام وفي. العبور  تيخوانا إلى وغواتيماال والسلفادور هندوراس 

أمريكا إلى الوصل محاولين بالدهم، في البؤس من هربا المكسيكية،   

 

للهجرة قانون  مشروع إعداد   

 فاصيلت على اتفقوا قد المسيحيين، والحزبين الديمقراطي، اإلشتراكي الحزب أن يبدو

 األلمانية الوزارات إلى المشروع هذا الداخلية وزارة وحولت. للهجرة قانون مشروع

 وعالمشر هذا وبموجب. الميالد عيد حلول قبل الوزراء مجلس يقره أن المقرر ومن. األخرى

 يهلد من وكل. لديه ومؤهالت عمل عقد توفر شريطة ألمانيا، في العمل أجنبي لكل يحق

 اإلجراءات تطبيق عدم يعني وهذا. عمل عن للبحث ألمانيا دخول له يحق مهني، تدريب

 يف عضو أوروبية دولة من آخر مواطن أو ألماني وجود عدم من التحقق إلى الداعية السابقة

العمل بهذا للقيام األوروبي اإلتحاد  

 

سوريا إلى الترحيل إجراءات من تحذير  

 إجراءات ي،الديمقراط اإلشتراكي للحزب البرلمانية الكتلة رئيس نائب موتسينيش، رفض

 في سوريا لىإ الحالي الترحيل وقف وينتهي. هناك القانون إنعدام بسبب سوريا، إلى الترحيل

 هذا ديدتم القادم األسبوع في األلمانية الواليات في الداخلية وزراء ويبحث. القادم الشهر

 ومهددي المجرمين بترحيل وسكسونيا بافاريا واليتي في الداخلية وزيرا وطالب. الوقف

 ورياس إلى الترحيل من األلمانية الخارجية وزارة وتحذر. سوريا إلى األقل على العام األمن

المالحقين لألشخاص المطلوبة الحماية توفر منطقة توجد ال حيث  

 

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) 

 


