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 أطيب التحيات القلبية لكم من مبنى مجلس المدينة!  بمدينة اليبزج،نون أعزائي المواطنات والمواط

 443لدينا عدد اإلصابة الحالية. االت أعداد ح، أود أن أعرض على حضراتكم  2020أبريل  09آخر ما وصلنا إليه اليوم بتاريخ 

موزعة حالة إصابة  36عدد ، وأن هناك حالة إصابة إيجابية 208دد أنه قد تم إنهاء الحجر الصحي لعإيجابية، مع العلم حالة إصابة 

يعد هذا التطور شيئ يبعث في حالة إعياء خطيرة. ولكن  حالة في أقسام العناية المركزة 12باألقسام الداخلية بالمستشفيات، منها عدد 

، إلى كل هؤالء الذين يلتزمون وينفذون كم جميًعا  بعظيم شكري وتقديريي. أود أوالً أن أتوجه إلبشكٍل عامواألمل  على التفاؤل

تراجع نسبي في عدد حاالت اإلصابات من خالل ذلك نشاهد اآلن حنا صبألدرجة أننا القواعد والقرارات بكل وضوح وجدية، 

خطوة بخطوة، من تخفيف إجراءات  ،بعد عيد الفصح ،في األسابيع القادمةنقوم يمكننا أن  الشديد بأنة، بما يبعث على التفاؤل الجديد

نا األكبر، كما إتضح ذلك أيًضا في ملوأن نعود في الشهور القادمة شيًئا فشيًئا إلى الحياة الطبيعية. هذا هو أوالحركة الحد من التجول 

 حديث المستشارة األلمانية مع رئيس الوزارة. 

المتدربين : لقد قررنا، باإلتفاق مع الكتل البرلمانية السياسية، أنه يمكنني إصدار قرارات عاجلة لدعم اإلعالن عما يلييمكنني اليوم 

م وأعمالهم، وأن ال يستطيع المتدربين المهنيين من تكملة دراستهم المهنيين. ألن هناك خطورة تعرض بعض األشخاص لفقدان وظائفه

ولذلك نود نحن كإدارة مدينة اليبزج من تقديم الدعم والمساعدة من خالل إتاحة أموال لتخطى هذه المرحلة  ،بشكل إعتياديالمهنية 

  .والمساعدة حيث توجد األزماتالحرجة بالنسبة للشركات المحتاجة أو التي تمر بأزمة مالية، وأن نتواجد بالدعم 

األموال المخطط ضخها  القصة الثانية التي نحن بصدد إعدادها وتجهييزها والتي نخطط لإلعالن عنها في األسبوع القادم هي:

رون تبًعا لذلك من طعن العمل ويضون وتقديمها لتخطي مرحلة األزمة لمساعدة أصحاب األعمال الحرة، حتى ال يصبحون عاطل

 الذهاب إلى مكتب العمل، سأتحدث إليكم في هذا الشأن في األسبوع القادم مجدداً. 

قرارات الحد من بتلميذات والتالميذ، الذين يقضون أوقاتهم بالمنازل، ويلتزمون بكل جدية بالقواعد وأود أن أشكر مجدداً األطفال! ال

تهى البراعة وأشكركم على ذلك من كل نقاتهم وأصدقائهم كالمعتاد. أنتم تقومون بهذا بمالتجول، والذين لم يتمكنون من مقابلة صدي

 قلبي. 

 

في إن عطلة نهاية األسبوع القادمة، عيد الفصح، نعم، تمثل تحدًيا كبيراً لنا. فتعودنا دائًما بأن نقوم بالتمشي وأن نلتقي بعضنا البعض 

ننا ن الظالم سينكشح وأبأ هل واألصدقاء. لن نستطيع القيام بذلك هذا العام، ولكنني أعتقدالتواجد مع األكما تعودنا على  ،هذا العيد

سنرى النور في نهاية المطاف وأن الشمس ستسطع من فوق رؤسنا، وأننا نتحرك في اإلتجاه الصحيح ونتمنى أن نستطيع أن نوافيكم 

  . ونبشركم بأخباٍر وقراراٍت أفضل في األسبوع القادم إن شاء هللا

حالًيا، حتى  ويعملون اليومية ويبذولون ما في وسعهم ويتحركون ممهام عملههؤالء الذين يؤدون  وأشكرمن كل قلبي ،كل الخيرأتمنى 

نستطيع نحن مواصلة السير في اإلتجاه الصحيح. أشكر سيدات ورجال الشرطة وحفظ النظام العام، أشكر سائقي حافالت النقل العام 

حياتنا وخاصة فرق عمل الخدمات إستمرار سريان ، كما أشكر كل هؤالء الذين يعملون على المحافظة على من أتوبيسات ومترو

 الطبية. 

إلى لقاء آخر بعد عيد الفصح إن شاء هللا! إعملوا على حماية أنفسكم.م الصحة والعافية، أتمنى لك  

 

 


