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 مشاورات مكثفة من أجل التقارب في الخالف الدائر حول قانون اللجوء

يجري الحزبان، المسيحي الديمقراطي، والمسيحي اإلجتماعي، مشاورات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على ماهية 

مكالمات هاتفية بشأن هذا الموضوع، دون أن تتبين قانون اللجوء. كما أجرت هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي 

النتيجة التي أسفرت عنها. وتفيد مصادر إعالمية أن الطرفين قدما مقترحات توفيقية بهذا الشأن. وذكر مصدر إعالمي أن 

الحزب المسيحي اإلجتماعي مازال مصرا على أن الالجئين المسجلين لدى دول أخرى سيتم ترحيلهم، مع دعم الجهود 

الرامية إلى التوصل إلى حل أوروبي مشترك، كما تطالب المستشارة ميركل. وفي نهاية الشهر الجاري ستعقد قمة 

 أوروبية تحاول ميركل إستغاللها للتوصل إلى تسوية مع عدد من الدول األوربية

 

 

 المحكمة اإلتحادية العليا تصدر أمرا بإلقاء القبض على رجل تونسي

امة في كولونيا، أصدرت المحكمة اإلتحادية العليا، أمرا بإلقاء القبض على تونسي. وصرح بعد العثور على مواد س

متحدث باسم النيابة العامة بأن هناك إشتباها قويا في أن التونسي البالغ من العمر تسعا وعشرين سنة قد إنتهك قانون 

"الريزين" التي تعتبر مادة قتال بيولوجية. وما زالت  مراقبة األسلحة الحربية. ومن المواد التي عثر عليها يمكن إنتاج مادة

األوساط األمنية ترى في المواد السامة التي عثر عليها مساء الثالثاء في منزل التونسي تنفيذ خطة تعرض األمن العام 

 للخطر

 

 

 إجتماع بين ماكرون وكونتي

يوم في باريس مع كونتي، رئيس الوزراء أكد المتحدث باسم قصر اإلليزيه أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيجتمع ال

اإليطالي. وذكرت مصادر إيطالية أن رئيس الوزراء اإليطالي متمسك بزيارة باريس رغم الخالف بين الطرفين حول 

نتقادات التي وجهها الرئيس الفرنسي للقرار دت روما بإلغاء اإلجتماع بسبب االسفينة اإلنقاذ "أكواريوس"، بعد أن هد

ذكرت مصادر فرنسية مقربة من الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أجرى مساء األربعاء إتصاال هاتفيا مع كونتي، اإليطالي. و

أكد خالله أن إنتقاداته لم تكن ضد إيطاليا أو الشعب اإليطالي. وكان ماكرون قد إتهم إيطاليا بالسخرية وعدم المسؤولية 

ولهذا السبب طالب سالفيني، وزير الداخلية اإليطالي، باريس بسبب رفضها إستقبال ستمائة وتسعة وعشرين مهاجرا. 

  باإلعتذار رسميا، وهدد بإلغاء زيارة كونتي إلى باريس

 

 



  كوتبوس بعد اإلشتباكات الجماهيرية

 

شتباكات العنيفة للجوء في بلدة ساكسندورف بسبب االقامت الشرطة في مدينة كوتبوس بتفتيش الشقق في مأوى طالبي ا

مجموعتين من الالجئين التي أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بجروح، واعتقال ستة وعشرين آخرين. وعثرت بين 

الشرطة على أدوات يدوية قتالية مزودة بمسامير. وتجري اآلن تحقيقات بسبب اإلخالل بنظام األمن العام. وتدرس البلدية 

 نقل األفغان والشيشان إلى مراكز إيواء مختلفة

 

 

بوابة براندنبورغ لمشجعي المونديال العالمي ميدان عند  

فتتاح ميدان للمشجعين عند بوابة براندنبورغ. وسيتم إغالق شارع السابع عشر من امونديال كرة القدم العالمي يتم  بمناسبة

األلماني مع  يونيو لمدة أربعة أسابيع ونصف األسبوع. ويفتتح هذا الميدان رسميا يوم األحد القادم، موعد مباراة المنتخب

وبعد ذلك تعرض جميع مباريات المنتخب األلماني، وجميع مباريات الدوري الثامن. ومن المتوقع مشاركة  المكسيكي. 

ية يمنع حمل الحقائب الكبيرة وأكياس الظهر والمفرقعات وزجاجات الغازاآلالف من المشجعين. وألسباب أمنعشرات   

 

   


