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  زيهوفر يقدم تقرير حماية الدستور

ة األلماني، اليوم تقرير حماية الدستور الجديد الذي يركز على يقدم زيهوفر، وزير الداخلي

التطرف اليميني الذي يعتبره زيهوفر التهديد األكبر. وكذلك ماير، وزير الداحلية في والية 

تورنغيا، رئيس مؤتمر وزراء الداخلية، الذي ينتمي للحزب اإلشتراكي الديمقراطي،  حذر 

يمقراطية. وقال في حديث إعالمي إن هناك أنشطة غير بشدة من تهديد التطرف اليميني للد

مسبوقة للتطرف اليميني، وإن الديمقراطية تتعرض لضغوط قوية، وال بد من الدفاع عنها 

بكل قوة. وهذه مهمة كبيرة. وحذر من زوال الحدود بين الوسط والتطرف اليميني. وأقال إن 

ميدلبيرغ، المتحدث باسم الكتلة  حماية الدستور تحظى بأهمية قصوي نتيجة لذلك. وقال

البرلمانية المسيحية الديمقراطية في الشؤون الداخلية، إن مقاومة التطرف اليميني بفعالية 

تتطلب صالحيات جديدة للدوائر األمنية، وإن الحزب المسيحي الديقراطي ينتظر تقديم حلول 

 وسطية من الحزب اإلشتراكي الديمقراطي

 

 

 

ي بحاجة إلى صندوق مساعدات سريعميركل: اإلتحاد األوروب  

تدعو المستشارة األلمانية ميركل بشدة إلى إنشاء صندوق مساعدات سريع كما تخطط 

المفوضية األوروبية لتخفيف آثار أزمة وباء كورونا. وجاء في بيان مشترك بينها وبين 

ترك آثارا ممثلي اإلتحاد األوروبي أن التنبؤات اإلقتصادية تشير إلى أن ركودا كبيرا سي

إجتماعية في الدول األعضاء. لذلك فإن األمر في غاية اإلهمية أن يتوصل رؤساء الدول 

والحكومات في مؤتمرهم اإلستثنائي في األسبوع القادم إلى إنشاء صنودق سريع للمساعدات. 

وما زالت النمسا والدانمارك والسويد وهولندا تعترض على ذلك. ووجهت ميركل دعوة 

س الوزراء الهولندي، لزيارة برلين اليوم لبحث األمر معهلروته، رئي   

 



   سوريا: مجددا ال إتفاق في مجلس األمن الدولي

لم يتوصل مجلس األمن الدولي مجددا إلى اتفاق بشأن المساعدات اإلنسانية إلى سوريا. وقال 

وقبل ذلك  هويسغن، رئيس المجلس األلماني، إن مشروع اإلقتراح الروسي لم يحظ باألغلبية.

فشل المقترح األلماني البلجيكي بسبب استخدام روسيا والصين حق الفيتو. وفي كال القرارين 

دار األمر حول عدد المعابر الحدودية لنقل المساعدات اإلنسانية للسوريين. وفي مطلع العام 

ح الحالي تم تفليص األربعة معابر إلى معبرين فقط. وفي هذه األثناء تطالب روسيا بفت

 معبرواحد فقط للمساعدات اإلنسانية

  

 

 

 تصوير الالجئين والمهاجرين غالبا بأسلوب سلبي

في أغلب األحيان، تنشر وسائل اإلعالم  تقارير إعالمية سلبية عن الالجئين والمهاجرين. 

هذا ما تنتقده دراسة أعدتها الخدمة اإلعالمية "إنتغراتسيون"، وتبين أنه في كل رابع تقرير 

جئين والمهارين، يتهمون بارتكاب جناية. ولم يتطرق حتى كل عشرين تقرير إلى حول الال

أن الضحية هو أجنبي. وتميل التقارير نحو اإليجابية إذا دار األمر أوال حول دعم الالجئين 

والمهاجرين لسوق العمل في ألمانيا. واعتمدت الدراسة على أخبار ثماني محطات تلفزيونية 

 وخمس صحف ألمانية

 

 

 

ثير من الدارسين ال يحصلون على المطلوبك  

يبدو أن معظم الطالبات والطالب  لم يحصلوا حتى اآلن على المساعدات المالية اإلستثنائية 

المقدمة من السلطات األلمانية لمواجهة المشاكل أثناء أزمة كورونا. وأظهر استطالع أجرته 

تمت الموافقة على كل رابع طلب فقط.   قناة "إر بي بي" لدى الهيئات الطالبية األلمانية أنه

وتم رفض كل ثالث طلب. وبقي كثير من الطلبات دون قرار بسبب اإلستفسارات الخاصة 

بها. وقدم إثنان وثمانون ألف طالب وطالبة طلبا للحصول على المساعدات البالغة خمسمائة 

 يورو شهريا

 

 



 األثرياء إزدادوا ثراء قبل أزمة كورونا

سالطين األثرياء بفرشة مالية ضمة في أزمة كورونا. هذا ما توصلت إليه خرج األثرياء و

دراسة أجرتها الشركة اإلستشارية "كابغيميني". وبشكل عام بلغت الثروات القابلة لألستثمار 

ألصحاب المليارات من الدوالرات أربعة وسبعين بليون دوالر، أو خمسة وستين بليون 

فاصلة ستة في المئة. وحول العالم ارتفع عدد أصحاب يورو، أي بزيادة بلغت ثمانية، 

الماليين من الدوالرات في العام الماضي إلى تسعة عشر مليون وستمائة ألف، أي بزيادة 

ثمانية فاصلة ثمانية في المئة مقارنة بعام ألفين وثمانية عشر. وربحوا من ارتفاع أسعار 

ف وأربعمائة وستة وستين شخصااألسهم. وفي ألمانيا ارتفع عدد اإلثرياء إلى أل           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)          


