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 زيهوفر يريد مراقبة السلطات المسؤولة

يبدو أن زيهوفر، وزير الداخلية، يريد مراقبة قطاع الخدمات العامة بشكل أقوى بشأن تواجد المتطرفين 

د وزير الداخلية إنشاء مركز للتحقق من وجود سلوكيات يمينية متطرفة بين صفوف اليمينيين. ويري

السلطات المسؤولة. كما ستقام مراكز جديدة لدى مؤسسة حماية الدستور ومكتب الجنايات اإلتحادي 

لمقاومة التطرف اليميني بسبب اإلشتباه في وجود حاالت داخل اإلدارات األمنية نفسها. وسيقدم وزير 

اخلية تفاصيل هذا المشروع قبل ظهر اليوم في برلين. وهو بذلك يتفاعل مع اغتيال مدير مقاطعة الد

  كاسيل، والهجوم على المعبد اليهودي في هاله

 

   ماس يطالب بمزيد من المساعدات لالجئين

لمساعدات طالب ماس، وزير الخارجية األلماني، المجتمع الدولي بالتضامن مع الالجئين وتقديم مزيد من ا

لهم. وقال ال يمكن حل قضايا الالجئين إال بجهود جماعية. ويشارك ماس اليوم في منتدى الالجئين العالمي 

في جنيف الذي سيبحث أيضا كيفية مساعدة الدول التي تستقبل الالجئين. وتطالب الحكومة األلمانية بتمكين 

برامج دراسية عالمية. ويبلغ عدد الالجئين في  الالجئين من الوصول إلى التعليم والتدريب من خالل إعداد

  العالم سبعين مليونا، خمسة وثمانون في المئة منهم في بلدان مجاورة

 

  البحث عن مؤهلين خارج اإلتحاد األوروبي

تريد السلطات األلمانية تعزيز البحث عن مؤهلين علميا وعمليا خارج بلدان اإلتحاد األوربي. وتم التوقيع 

نوايا مساء األمس بين ممثلي القطاعات اإلقتصادية والنقابات األلمانية. والهدف هو جعل  على إعالن

السوق األلمانية جذابة للخبراء األجانب من خالل تقديم دورات لتعلم اللغة، وتسهيل الحصول على 

الخبراء  تأشيرات دخول. واعتبارا من مارس القادم ستسري قواعد جديدة. وقال وزير العمل األلماني إن

األجانب سيساهمون في زيادة النمو اإلقتصادي في ألمانيا. وستكون هناك مشاريع تجريبية مع البرازيل 

والهند وفيتنام. وقال أوالف شولتس الذي ينتمي للحزب اإلشتراكي الديمقراطي إن ألمانيا تقبل أن تكون 

  بلدا للمهاجرين

 

 



 فوجل يطالب بتعديالت في قانون الوافدين

فوجل، الخبير في شؤون سوق العمل لدى الحزب الديمقراطي الحر، بإدخال تحسينات على قانون  طالب

الوافدين. وقال إن نتائج مؤتمر األمس لجذب خبراء خطوة في اإلتجاه الصحيح، بيد أن قانون الوافدين 

رار لسياسيين، بل مازال معقدا، وإن أنجح برنامج هو نظام النقاط حسب النموذج الكندي الذي ال يعطي الق

إلى حاجة سوق العمل. وأثنى ممثل غرفة الصناعة والتجارة األلمانية على المؤتمر، وأعرب عن أمله في 

تنفيذ الخطط التي تم اإلتفاق عليها، ومنها اإلسراع في منح التأشيرات وتوفير مساكن والمساعدة بمراجعة 

  السلطات المختصة

 

 الحكم باإلعدام على برويز مشرف

م الحكم غيابيا باإلعدام على برويز مشرف، الرئيس الباكستاني ااألسبق. وأدانته محكمة خاصة تتكون ت

من ثالثة قضاة بالخيانة العظمى ألنه أعلن حالة الطوارىء عام ألفين وسبعة، وألغى العمل بالدستور. 

انية. ويقيم اآلن في دبيوحكم البالد بعد اإلنقالب من عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين حتى الفين وثم   

 

 

 منظمة هيومان رايتس ووتش تطالب بالحقوق نفسها للفلسطينيين

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم تقريرا يطالب الحكومة اإلسرائيلية بمنح الفلسطينيين الحقوق 

إلى أن اإلحتالل  نفسها التي يتمتع بها اإلسرائيليون. ويشير التفرير المكون من إثنتين وتسعين صفحة

ولدوا بدون  اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية مستمر منذ إثنتين وخمسين سنة. ويحمل التقرير عنوان: " 

حقوق مدنية تحت قمع إسرائيلي بإجراءات عسكرية فظيعة إلخضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

جريم أي نشاط للفلسطينيين مثل التظاهر ويروي التقرير الوسائل العسكرية اإلسرائيلية التي تعمل على ت

أو توزيع منشورات ذات أهمية سياسية أو اإلنتساب إلى هيئات معادية إلسرائيل. ويقدم التقرير حاالت 

كثيرة دليال على عدم شرعية اإلجراءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين يزج بهم في السجون بسبب 

خالل اإلنضمام إلى منظمات غير حكومية لرفع الغطاء القانوني  كلمات ضد اإلحتالل أو نشاط سياسي من

عنها، أو لمنعها من العمل في األراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت مندوبة المنظمة إن الجهود 

;رائيلية الرامية إلى سرقة الحقوق المدنية األساسية للفلسطينيين لمدة أكثر من نصف قرن غير 587اإل&#

نها تعتمد على ضرورة استمرار اإلحتالل العسكري إلى ما النهاية. ويتعرض التقرير قابلة للتبرير أل

 النتقاد من جانب الحكومة اإلسرائيلية

 

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) 

 


