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 غايزل يناشد المتظاهرين ضرورة االلتزام بقواعد التباعد

ير الداخلية في والية برلين أندرياس غايزل المشاركين في االعتصام المزمع إقامته طالب وز

يوم األحد بضرورة تجنب التزاحم وااللتزام بالتباعد االجتماعي المطلوب. وأشار غايزل إلى 

أن الجهات المختصة اتفقت مع القائمين على االعتصام على سلسلة من الضوابط الواضحة 

من انتشار العدوى، يأتي على رأسها ضرورة ارتداء الكمامات الواقية.  حرصاً على الوقاية

وكان تكتل "الغير قابل للقسمة" قد أعلن عن نيته يوم األحد تسيير اعتصام يمر عبر وسط 

المدينة يهدف إلى مناهضة الظلم وعدم التكافؤ االجتماعي والعنصرية. جدير بالذكر أن يوم 

دة في ساحة أكسندر باتز شارك فيها نحو خمسة عشر ألفاً، األحد الماضي شهد مظاهرة حاش

 األمر الذي أثار جدالً واسعاً حول كيفية التعامل مع المتظاهرين

 

 

 معهد روبرت كوخ يحذر من انتشار خطر الفيليقية )أحد أنواع البكتيريا(

الق حذر معهد روبرت كوخ من خطر تنامي "الفيليقية" وهو أحد أنواع البكتيريا جراء إغ

الفنادق والنوادي الرياضية والمسابح لعدة أسابيع. وأفاد المعهد بأن إهمال صيانة هذه المرافق 

بعد فترة االستراحة الطويلة نظراً النتشار وباء كورونا قد يؤدي إلى تراكم هذا النوع من 

البكتيريا في أنابيب مياه الشرب. ودعا المعهد أصحاب هذه المرافق العامة إلى ضرورة 

 توخي الحذر والتأكد من سالمة هذه المرافق قبل إعادة فتحها من جديد

 

 

 



 الواليات المتحدة تسحب مزيداً من جنودها من العراق

أفاد بيان أمريكي عراقي مشترك بأن الواليات االمتحدة تعتزم سحب مزيد من قواتها 

كال الحكومتين  المرابطة في  العراق في غضون الشهور المقبلة، بحسب اتفاق أبرم ما بين

في واشنطن وبغداد. ويعزو البيان السبب في ذلك إلى التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في 

الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية. غير أن البيان لم يعط تفاصيل حول عدد الجنود المزمع 

الـ خمسة  سحبه. جدير بالذكر أن عدد الجنود األمريكيين المرابطين حالياً في العراق يتجاوز

آالف جندي. يشار إلى أن موجة من التوتر قد شابت العالقات األمريكية العراقية مطلع العام 

الحالي، جراء هجوم بالطائرة المسيرة شنته الواليات المتحدة بالقرب من العاصمة بغداد، ما 

اقي إلى أسفر عن مصرع قاسم سليماني قائد فيلق القدس اإليراني، وهو ما دفع البرلمان العر

 المطالبة بسحب جميع الجنود األمريكيين المرابطين في العراق

 

 

 بشار األسد يقيل رئيس الوزراء شامي

أقال الرئيس السوري بشار األسد رئيس الحكومة عماد محمد ديب شامي إثر تفاقم األزمة 

 االقتصادية وتفشي االحتجاجات. وأفاد بيان للرئيس بأن رئيس الحكومة أقيل من منصبه

. 2016بموجب مرسوم رئاسي. وكان شامي قد تولى مقاليد منصبه رئيساً للوزراء في عام 

وفوض الرئيس األسد بدالً عنه وزير المياه حسين عرنوس لتسيير مهام رئيس الوزراء إلى 

 حين موعد االنتخابات النيابية المزمع إجرائها في التاسع عشر من يوليو القادم

 

 

طرف يميني نرويجيفرض عقوبة السجن بحق مت  

قضت محكمة نرويجية بفرض عقوبة السجن لمدة واحد وعشرين عاماً على متطرف 

نرويجي بتهمة االعتداء على مسجد وقتل أخته غير الشقيقة. وكان المتهم قد أقر بميوله 

المتطرفة. وكان الشاب النرويجي الذي أطلق على نفسه لقب "النازي الجديد" قد أدين بتهمة 

رتكاب اعتداء إرهابي. يشار إلى أن المتطرف قد اعتدى على مسجد في منطقة بيروم القتل وا

على بعد عشرين كيلو متراً عن العاصمة أوسلو عشية عيد األضحي في العاشر من أغسطس 

. وكان المتطرف الذي يدعى مانسهاوس يحمل في جعبته عدداً من األسلحة النارية، 2019

قبل جموع المصلين، دون أن يتعرض أحد ألذى إال أنه تمت السيطرة عليه من   

 



 

 تعرض سفينة تحمل على متنها مهاجرين للغرق

تعرضت سفينة تحمل على متنها مهاجرين للغرق قبالة السواحل التونسية، حيث تمكن 

موظفو الهالل األحمر من انتشال عدد من الجثث من البحر. وكان عدد من لقوا حتفهم جراء 

ع إلى خمسة وأربعين، بحسب إفادة أنس الحكيم المديرالعام لهيئة الهالل هذا الحادث قد ارتف

األحمر في صفاقس. وأفاد المصدر إلى أنه بأن من بين الموتى أطفاالً ونسوة وأن أحد هؤالء 

النساء توفيت حامالً في أشهرها األخيرة. وأشار الحكيم إلى أن عملية البحث عن مزيد من 

ال تزال جارية على قدم وساق. ووفقاً إلفادة خفر السواحل المفقودين في عرض البحر 

التونسي فإن ما يزيد عن خمسين شخصاً قد استقلوا زورقاً يوم األحد الماضي باتجاه إيطاليا. 

وأفادت الدوائر الحكومية بأن معظم هؤالء المهاجرين ينحدرون من دول جنوبي الصحراء 

ين شخصاً فقطالغربية وأن الزورق كان مخصصاً لنقل عشر  


