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21.07.2020 

 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 522

ة في الواليات األلمانية خمسمائة واثنتين وعشرين إصابة مؤكدة ليبلغ سجلت الدوائر الصحي

العدد اإلجمالي حسب بيانات معهد روبرت كوخ منذ بداية األزمة على األقل مائتي ألف 

وألفين وثالثمائة وخمسة وأربعين إصابة. وتوفي تسعة آالف وتسعين مصابا، أي بزيادة 

لمعهد عدد المتعافين بمئة وثمانية وثمانين ألفا ومائة أربعة مصابين مقارنة باألمس. ويقدر ا

 شخص

  

 أتفاق مؤتمر قمة اإلتحاد األوروبي بعد أربعة أيام

أتفقت دول اإلتحاد األوروبي السبع والعشرين على أكبر ميزانية وحزمة مالية في تاريخها 

مالية في بعد مفاوضات دامت أكثر من أربعة أيام على صندوق دعم إقتصادي، وعلى حزمة 

السنوات السبع القادمة بقيمة بليون وثمانمة مليون يورو. وسيستخدم منها مبلغ سبعمائة 

وخمسين مليار يورو لدعم برنامج إفتصادي واستثماري ضد تبعات أزمة كورونا. وسيدفع 

منها ثالثمائة وتسعين مليون يورو كمنح، والباقي كقروض. كما تم اإلتفاق على كيفية تقليل 

عدات المالية في حال خروق المبادىء القانونية في اإلتحاد األوروبيالمسا   
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        بداية المحاكمة بعد اإلعتداء على هاله

بعد تسعة أشهر من وقوع اإلعتداء على كنيس في مدينة هاله الوافعة على نهر ساله، تبدأ 

العليا في ناومبورغ اليوم محاكمة المتهم البالغ من العمر ثماني وعشرين سنة أمام المحكمة 

بتهمة القتل المزدوج ومحاولة القتل المتكرر. ويتهم بأنه حاول في التاسع من أكتوبر من العام 

الماضي أثناء اإلحتفال بيوم كيبور اليهودي، إقتحام الكنيس مسلحا في هاله. وعندما فشل في 

يتهم بأنه فعل ذلك ذلك قتل إمراة في الشارع العام ورجال أمام مطعم للوجبات السريعة, و

ألسباب عنصرية ومعادية للسامية. ويشارك في القضية ثالثة وأربعون مدعيا إضافيا 

 وحوالي مئة وخمسين شاهدا

 

  تحقيق: مكتب الجنايات اإلتحادي يراقب تطبيق واتس أب

إن مكتب الجنايات اإلتحادي قادر منذ سنوات على مراقبة محتويات تطبيق "واتس أب" دون 

نامج مراقبة على جوال الشخص المستهدف. هذ ما ورد في وثيقة متوفرة لدى تركيب بر

اإلذاعة البافارية وإذاعة غرب ألمانيا. وتبين هذه الوثيقة أن المحققين أقترحوا قراءة 

اإلتصاالت الرمزية سرا ألحد اإلسالمويين المحكوم عليهم. ومن الممكن تحقيق ذلك عبر 

عادة أن مراقبة تطبيق "واتس أب" غير ممكن ألن  تطبيق "واتس أب". ومن المعروف

  المكالمات سرية

 

 يبدو أن ألمانية اختطفت في بغداد

نشر عضو برلماني في لجنة حقوق اإلنسان المنتخبة أخيرا في موقع "تويتر الخاص به أن 

ة مديرة ألمانية وخبيرة ثقافية قد اختطفت في بغداد. ولم تؤكد وزارة الخارجية األلمانية صح

هذا الخبر حتى اآلن. وحسب التقارير فإن األلمانية مولودة في برلين وتعمل في بغداد في بناء 

معهد ثقافي. وتم اختطافها قرب هذا المعهد. وفي العام الحالي ارتفعت حاالت إختطاف 

  األجانب في العراق بنسبة كبيرة
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 البرلمان المصري يوافق على مهمة عسكرية في ليبيا

ن المصري باإلجماع الطريق أمام القيام بمهمة عسكرية في ليبيا. وأعطى مهد البرلما

البرلمان الضوء األخضر للقيام بذلك خارج الحدود المصرية من أجل حماية األمن القومي 

ضد ميليشيا إجرامية ومسلحة وعناصر إرهابية أجنبية. وتقف مصر في الحرب األهلية في 

يفة حفتر الذي يقاتل ضد حكومة الوفاق في طرابلس ليبيا إلى جانب الجنرال المنشق خل

         المعترف به دوليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


