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  إنتقادات لسياسة اإلئتالف الكبير

لخالف طالب ممثلو البلديات والقطاعات اإلقتصادية والنقابات الحكومة األلمانية بإنهاء ا

ألمانيا  المحتدم بين أعضائها على سياسة الهجرة، واإلهتمام أخيرا بشؤون الحكم، ال سيما أن

حزبين مشلول. وحذر هوفمان، رئيس إتحاد النقابات األلمانية، ال ليست بحاجة إلى إئتالف

المسيحيين، الديمقراطي واإلجتماعي، من خوض الخالف بينهما على سياسة الهجرة 

لصناعات بتصريحات شعبوية ألن ذلك أمر خطر من الناحية السياسية . وكذلك ممثلو إتحاد ا

قى المرسى لحاكم. وقالوا إن ألمانيا يجب أن تباأللمانية إنتقد الخالف بين أعضاء اإلئتالف ا

  الثابت داخل هيكل اإلتحاد األوروبي، ال سيما في مجال سياسة الهجرة

 

  نهج أشد في سياسة الهجرة

ائل اإلعالم قدمت المفوضية األوروبية نهجا شديدا لسياسة الهجرة في المستقبل. ونشرت وس

ض عقوبات لقادمة يوم األحد. ويطالب هذا النهج بفرمقتطفات منه قبل تقديمه للقمة األوربية ا

ي على الالجئين إذا غادروا البلد بعد تسجيلهم فيه. ومن المقرر رفع درجة المراقبة ف

يها المطارات ومحطات القطارات. ويزداد اإلهتمام بالقمة األوروبية القادمة التي سيشارك ف

  عشرة رؤساء دول وحكومات أوروبية

 

 

 

 

 

 



بيين ذوي قدرات إبداعيةتحذير من إرها  

ة البيولوجية، حذر بيتر فرنك، النائب العام، في حديث تلفزيوني من تنفيذ هجمات باألسلح

ابقة. وقال إن ومن أن العمليات الجنائية اإلرهابية يتم تنفيذها بنفس األساليب اإلرهابية الس

و قدرات إبداعية، األوساط األمنية والجنائية مستعدة لمواجهة ذلك، وإن اإلرهابيين ذو

ات من ويحاولون استغالل جميع السيناريوهات الممكنة. وأشار بذلك إلى العثور على كمي

مثلو مكتب مادة ؟الريزين" السامة في شقة تونسي في كولونيا في األسبوع الماضي. ويرى م

  الجنايات اإلتحادي أن الشاب كان يحضر إلنتاج قنبلة بيولوجية

 

نانميركل في األردن ولب  

جتمع وصلت المستشارة األلمانية ميركل مساء األمس إلى العاصمة األردنية عمان حيث ست

رافقها وفد إلى العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وي

ي إطار إقتصادي رفيع المستوى, وستقوم بزيارة الجنود األلمان المرابطين في األردن ف

ن لدولي ضد داعش. وتتوجه بعد ذلك إلى لبنان إلظهار التضامن مع البلديالتحالف ا

 المجاورين لسوريا اللذين استقبال مئات اآلالف من الالجئين السوريين

 

 إشعال الحريق في مدينة ناون: وقف تنفيذ الحكم 

الحزب  ، السياسي السابق فيتقرر إعادة النظر في حيثيات الدعوى الموجهة ضد شنايدر

دينة ناون، الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف، بتهمة إشعال النار في مأوى لالجئين في م

وفر قرار بعد أن ألغت المحكمة اإلتحادية قرار المحكمة اإلقليمية السابق في بوتسدام. ويت

د الفضاة في إدالء أح المحكمة اإلتحادية لدى قناة "إر بي بي" التلفزيونية. ويكمن السبب

ون بتصريح أثناء المحاكمة يفيد أن أقوال المتهم مجرد "هراء". وسينظر اآلن قضاة آخر

ن ثماني سنوات مجددا في القضية في المحكمة االقليمية في بوتسدام. وتقرر سابقا حكم بالسج

شنايدر ىعل  


