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 ألف مصاب في ألمانيا     100تعافي حوالي 

 

أعلن معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية أن عدد اإلصابات بفيروس كورونا إرتفع إلى 

إصابة، وعدد الوفيات إلى أربعة آالف وثمانمائة وتسع  ألف وسبعمائة وخمس وسبعين

عافين تسعة وتسعين ألفا وأربعمائة شخص، أي بزيادة ثالثة آالف توسبعين وفاة. وبلغ عدد الم

وسبعمائة شخص مقارنة باألمس. وأعلن المعهد في األمس أن نسبة اإلصابة تبلغ صفر 

فاصلة ثمانية في المئة. وأكد صفرلماضي فاصلة تسعة في المئة. وبلغت النسبة يوم السبت ا

المعهد والمستشارة ميركل مرارا أن المعدل يجب أن يبقى دون واحد في المئة من أجل 

. هذا وقد فرضت حكومة برلين إعتبارا من يوم االثنين االسبوع القادم ارتداء إحتواء الوباء

 الكمامات في األماكن العامة المواصالت واثناء التسوق.

 
 

 ولر يعلن خطة لروضات األطفالم

 

 أعلن مولر، رئيس الوزراء في والية برلين، أنه يتعين على أولياء األمور أن يترقبوا قبل 

رعاية ألطفالهم. وقال إن وزارة التربية تعكف اليوم على إعداد ل ااألول من أغسطس عروض

نا اآلن أن ننتظر خطة زمنية. وأعرب عن تحفظه حيال زمن افتتاح المطاعم والمقاهي، وعلي

تداعيات اإلجراءات األولى من تخفيف القيود. وربما في مايو يمكن السماح للمطاعم 

 ستئاف العمل. ورفض أن يلتزم بذلكوالمقاهي با
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  مخيمات الالجئين في الجزر اليونانية غير مهيأة لفيروس كورونا

 

جزر اليونانية غير مهيأة أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن مخيمات الالجئين في ال

النتشارفيروس كورونا. ويتعين على الحكومة اليونانية واألتحاد األوروبي إتخاذ إجراءات 

ضرورية لحماية األشخاص المهددين. كما أن الظروف في مخيمات الالجئين سيئة إلى 

درجة ال تسمح حتى بغسل األيدي أو باإلبتعاد. ويصطف الالجؤون في صفوف طويلة 

ول على الطعام أو لزيارة الطبيب. ويدوم اإلنتظار ساعات أو أيام عدة. ويبلغ عدد للحص

الالجئين في المخيمات أكثر من أربعة وثالثين ألفا، أي أكثر من طاقاتها  بست مرات.  ولم 

 تظهر إصابات في فيروس كورونا حتى اآلن في مخيمات الالجئين

 

 
 

  زر إلى اليابسةالحكومة اليونانية تنقل الجئين من الج

 

أعلنت جوهانسون، مفوضة اإلتحاد األوروبي للشؤون الداخلية، أنه تم وضع خطة طارئة مع 

الحكومة اليونانية لنقل المهددين بالخطر من مخيمات الالجئين المكتظة إلى مساكن وغرف 

يابسة فنادق في اليابسة. ويتم نقل ألفين وثالثمائة وثمانين الجئا مهددين بشكل خاص إلى ال

والجزر األخرى. ولن يتم فصل العائالت عن بعضها البعض. وتتولى السلطات اليونانية 

حماية الالجئين من اإلصابة بفيروس كورونا. وتسري نفس إجراءات الوقاية المتبعة في 

 جميع أنحاء البالد. ومن المنتظر أن يبدأ النقل في األسبوع الحالي

 
 

 في مهمة :إيريني" البحرية جندي 300ألمانيا تشارك بحوالي 

 

تفيد مصادر إعالمية أن ألمانيا ستشارك بحوالي ثالثمائة جندي في مهمة "غيريني" البحرية 

لمراقبة حظر تصدير األسلحة إلى ليبيا. ونقلت وكالة الصحافة األلمانية أن مجلس الوزراء 

ن وطائرة استطالع األلماني سيحدد موقف الحكومة األلمانية الداعي إلى تقديم هيئة أركا

بكامل طاقمها تحت تصرف المهمة البحرية "إيريني". وسيقرر البرلمان األلماني الموقف 

النهائي للحكومة األلمانية. وتساهم المهمة البحرية األوروبية في مراقبة خرق الحظر الذي 

ستقرار فرضته األمم المتحدة على  تصدير األسلحة إلى ليبيا. وتهدف الحملة إلى تحقيق األ

في ليبيا بعد سنوات من الحرب األهلية، ودعم عملية السالم هناك. وال يدور األمر حول 

    .اإلنقاذ، بل ستتحرك سفن المهمة خارج نطاق ممرات الهروب العادية
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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) 

 


