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العدد اإلجمالي أكثر  –إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا  534أعداد معهد روبرت كوخ:   

ألف 200من   

الصحية األلمانية سجلت خمسمائة أعلن معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية أن الدوائر 

وأربعا وثالثين إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل يوم واحد ليرتفع العدد اإلجمالي منذ 

تفشي الوباء إلى مئتي ألف ومائتين وستين إصابة على األقل. وحسب بيانات المعهد بلغ عدد 

نة باألمس. وحتى الوفيات تسعة آالف وثماني وسبعين وفاة، أي بزيادة سبع وفيات مقار

 .صباح هذا اليوم تعافى مئة وستة وثمانون ألفا وأربعمائة مصاب، حسب بيانات المعهد

 

 مدير مكتب المستشارية يدافع عن مقترح منع السفر

دافع براون، مدير مكتب المستشارية، عن اقتراحه بشأن منع حركة السفر محليا في حالة 

لم يدر حول إغالق مقاطعات كاملة، بل كان الهدف  جديد لوباء كورونا. وقال إن األمر تفش  

على األكثر هو فرض القيود بطريقة أسرع وأدق وأقل حجما. ولهذا فإنه من الضروري حشد 

أكبر قدر من الطاقات المحلية في أقصر مدة، مثال بدعم من القوات األلمانية. وبهذا يصبح 

وكان رؤساء وزراء الواليات األلمانية من الممكن إلغاء منع السفر المحلي بعد بضعة أيام. 

  .الشرقية قد انتقدوا في األيام األخيرة إجراءات منع السفر
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 كونتراسته: تكهنات حول المال المخصص ألسرة العناية المركزة

ة الجديدة للعناية المركزة مولت الدولة األلمانية اإلتحادية خالل أزمة كورونا آالفا من األسر  

ى ذلك حتى اآلن. هذا ما أظهرته العمليات الحسابية لمجلة "كونتراسته" دون توفر دليل عل

للقناة التلفزيونية األولى التي بينت أن المستشفيات األلمانية تلقت منذ مارس الماضي أكثر من 

خمسمائة وثالثين مليون يورو إلعداد مزيد من أسرة العناية المركزة. أما السجل الرسمي 

يورو. ولذا فإنه من  نأعداد أسرة بقيمة ال تزيد عن مئة وسبعين مليواأللماني، فيبين فقط 

ع وزارة يغير الواضح إلى أين تسربت حوالي ثالثمائة وستين مليون يورو الباقية. ال تستط

الصحة األلمانية توضيح هذا الغموض، كما ورد في ردها على وزراء الصحة في الواليات 

 .األلمانية

 

تريد بوتسدام إلغاء المالجىء الجماعية تسكين الالجئين: لماذا  

ينبغي إغالق المالجىء الجماعية تماما في بوتسدام، بناء على طلب تقدمت به الكتلة 

"األخرى" وهي مجموعة إنتخابية محلية تابعة لحزب اليسار وحزب الخضر والحزب 

ية بوضع اإلشتراكي الديمقراطي. وتقرر في الثالث من الشهر الجاري تفويض رئيس البلد

خطة زمنية لذلك لوضع جميع الالجئين في منازل خاصة بهم أو في مالجىء شبيهة بالمنازل 

الخاصة. وال توجد مشاريع محددة لذلك حتى اآلن. وحسب المتحدثة باسم البلدية سيتم إعداد 

هذه المشاريع في الثاني عشر من أغسطس القادم.  وسيشارك في إعداد هذه المشاريع مجلس 

جرين ومفوض الهجرة واإلندماج في الوالية. وتقدمت بلدية بوتسدام بهذا اإلقتراح بسبب المها

وباء كورونا، بعد أن ساهمت المالجىء الجماعية في انتشار الوباء في األشهر الماضية، 

  .نظرا لعدم توفر الشروط الصحية المطلوبة

 

  إيطاليا تريد إدخال تجديدات على سياسة الهجرة

اإلئتالف اإليطالية الحالية على تعديل قواعد الهجرة الصارمة للحكومة السابقة تعكف حكومة 

لفيني، وزير الداخلية السابق ورئيس الرابطة اليمينية. واليوم تتقدم ارمز إليها بقانون سالتي ي  

قواعد السير العالية لمخالفة اللوتشيانا، وزيرة الداخلية، بمشروع التعديالت الجديدة. فغرامات 

نقذ نظر فيها المحاكم المختصة. وإذا أ  لتي كانت تفرض من قبل المسؤول المحلي، يجب أن ت  ا

مساعدون الجئين من الغرق، وطلبوا المساعدة من مركز التنسيق في روما، فال تفرض 

عليهم أية غرامة، بل يجب تطبيق ميثاق البحرية العالمي. ولم تحدد قيمة الغرامة بين أعضاء 

اليةالحكومة اإليط .    
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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) 

                                                                    


