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 إفادة معهد روبرت كوخ بشأن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا

 

معهد روبرت كوخ بأن عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ اليوم الجمعة أعلن 

مئة واثنين وتسعين ألفا وخمسمائة وستة وخمسين ألفاً، أي بزيادة قدرها أربعمائة وسبعة 

ً لتقديرات جامعة جونس هوبكينز  وسبعين عن اليوم الذي سبق، في حين بلغ هذا العدد وفقا

وثالثة وتسعين ألفاً وثالثمائة وواحد وسبعين. وكان المعهد الذي يرصد الحاالت األمريكية مئة 

إلكترونيا من البيانات التي ترد إليه من الواليات األلمانية ويحدث كشوفه يومياً قد سجل ثمانية 

آالف وتسعمائة وثماينة وأربعين حالة وفاة، أي بزيادة قدرها واحد وعشرين حالة عن اليوم 

، في حين رصدت جامعة جونس هوبكينز األمريكية ثمانية آالف وتسعمائة وأربعين الذي سبق

 حالة. كما بلغ عدد حاالت المتعافين نحو مئة وسبعة وسبعين ألفاً مئة متعاف  

 
 

لقاء يجمع الساسة والمختصين في قطاع الثروة الحيوانية للتشاور حول مسألة تحسين 

 ظروف المسالخ وتصنيع اللحوم

 

ا كلوكنر وزيرة الزراعة إلى لقاء يجمع ممثلين عن قطاع الزراعة نظراً لموجة دعت يولي

االنتقادات الواسعة التي وجهت للظروف التي يتم فيها تصنيع اللحوم، وذلك على خلفية انتشار 

وباء كورونا بين أعداد كبيرة من عاملي مصانع تصنيع اللحوم في غوترلسوه. حيث من المقرر 

الظروف في الحظائر والمسالخ، وكذلك مسألة ارتفاع أسعار اللحوم في  تباحث سبل تحسين

األسواق. ومن المقرر أن يشارك في هذه المشاورات كل من وزير الزراعة في والية نورد 

راين فيستفاليا وساكسونيا السفلى وممثلون عن أصحاب المزراع الحيوانية وقطاعات اللحوم 

إلى أن مجلس الوزراء االتحادي قد صادق نهاية مايو على واألغذية وحماة االستهالك. يشار 

الخطوط العريضة لحزمة من الضوابط الجديدة للحيلولة دون سوء ظروف العمل في المسالخ. 

ويتصدر هذه الضوابط حظر شامل لما يطلق عليه اسم "عقود المصانع" أي تفويض الشركات 

 الباطنية تفويضاً كامالً بالمهام واألشغال
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 Grimme ه ل كوروونا المصور ينال جائزة غريمتسجي

 

حاز "تسجيل تحديث فيروس كورونا" المصور الذي يديره خبير الفيروسات البرليني 

 "كريستيان دروستن" على جائزة غريمه أون  

الين وكان التسجيل قد أختير من قبل لجنة غريمه للتحكيم ضمن فئة المعلومات  . وقد أظهر 

 تأسر الجمهور، بحسب تعليق اللجنة. أن الصحافة العلمية 

 
 

 إنقاذ مزيد من الالجئين في عرض البحر

 

قبالة جزيرة  تمكن معاونون يعملون في منظمة ميديتران من انقاذ مايزيدعن مئة شخص

 اإليطاليالمبيدوسا 

.وكان طاقم السفينة "أوشيان فيكنغ" قد انتشل في البداية واحداً وخمسين شخصاً من زورق 

طلت محركاته. ثم اكتشف الطاقم في المساء زورقاً آخر يقل سبعة وستين شخصاً خشبي تع

على األقل. وذكر المصدر أن كثيراً ممن تم إنقاذهم ينحدرون من باكستان واريتيريا وبنغالديش 

 .والمغرب. وأفادت المنظمة بأنها طلبت من كل من إيطاليا ومالطة بتوفير ميناء آمن لالجئين

 
 

 الحكم في قضية االعتداء اإلرهابي بمادة سامةالنطق ب

 

من المقرر أن يتم اليوم النطق في قضية االعتداء اإلرهابي الذي كان من المخطط شنه باستخدام 

مادة الريتسين شديدة السمومة، على أن يتولى فريق الدفاع تقديم مذكرة المرافعة قبل ذلك. 

رض عقوبة السجن لمدة تسع سنوات للمتهمة، وكانت النيابة العامة قد طالبت قبل أسبوع بف

وهي ألمانية الجنسية من مدينة كولونيا، وأم لسبعة أوالد.  وكانت هذه السيدة التي تقتنع بفكر 

وإيديولوجيا تنظيم الدولة اإلسالمية قد سبق واعتنقت اإلسالم  وخططت مع زوجها الذي حكم 

  عليه بعقوبة السجن لعشرة أعوام لشن هجوم إرهابي
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 االحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس ميثاق األمم المتحدة

 

احتفلت األمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس ميثاقها. وكانت هذه الوثيقة قد وقعت 

من قبل خمسين دولة. وقال األمين العام لألمم المتحدة إن التعاون بين  1945يونيو  26في 

ه الشأن واألهمية والطموح واألساس. وأضاف أن العالم بات بحاجة إلى المجتمع الدولي ينقص

تعددية فعالة في األطراف، مشيراً إلى أن هذا األمر لن يتأتى إال بمساهمة فعالة من الدول 

العظمى. وأعرب غوتيرس في أن تكون جائحة كورونا بمثابة صرخة نداء أيقظت العالم من 

لماني شتاينماير بهذه المناسبة على أن العالم بحاجة إلى مزيد غفلته. من جانبه شدد الرئيس األ

 من التعاون والتكاتف الدولي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


