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إصابة جديدة بفيروس كورونا 460معهد روبرت كوخ:   

سجل معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية أربعمائة وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا   

ربع وعشرين ساعة. وبهذا يكون عدد اإلصابات الجديدة المسجلة يوميا في ألمانيا خالل أ

دون األلف طيلة أسبوعين تقريبا. وفي الوقت نفسه أرتفع عدد المتعافين إلى ألف شخص. وتم 

 تسجيل سبعا وعشرين حالة وفاة جديدة لمصابين بوباء كورونا

 

 

  أبناء خاشقجي يعفون عن قتلة والدهم

سعودي المغتال جمال خاشقجي عفوا عن  قتلة والدهم. هذا ما ورد أصدر أبناء الصحفي ال

في بيان نشره صالح خاشقجي في موقع تويتر. وتقتبس وكالة األنباء الفرنسية مراقبين 

سعوديين يقوالن إن هذا العفو ينجي الجناة من عقوبة اإلعدام. وتم اغتيال جمال خاشقجي، 

لفين وثمانية عشر في القنصلية السعودية في معارض النظام السعودي، في أكتوبر عام أ

إسطنبول. واعترفت القيادة السعودية بارتكاب الجريمة، بينما نفى ولي العهد محمد بن سلمان 

أنه أمر بقتل جمال خاشقجي. وفي ديسمبر الماضي صدرت أحكام باإلعدام بحق خمسة 

لة. ويعيش صالح رجال في قضية خاشقجي، وحكم على ثالثة آخرين بالسجن لمدد طوي

خاشقجي في المملكة السعودية. وفي أبريل عام ألفين وتسعة عشر ذكرت صحيفة "واشنطن 

  .بوست" أن صالح وإخوته وأخواته حصلوا على بيوت ودفعات مالية شهرية كتعويض لهم

 

 

 

 



 

  وزير الداخلية ينتقد مهمة اإلتحاد األوروبي في ليبيا بأنها غير عادلة

ية المعترف بها دوليا مهمة "إيريني" البحرية التابعة لإلتحاد األوروبي إنتقدت الحكومة الليب

لمراقبة الحصار المفروض عل تصدير األسلحة إلى ليبيا. ووصفتها بأنها غير عادلة وغير 

جح كفة قائد الميليشيا حفتر كما قال باشاغا، وزير الداخلية لليبي في حديث ر  متزنة، وت  

ة إلى ليبيا من طريق البحر، بينما يتم حبحرية أوقفت تصدير األسلإعالمي. وقال إن المهمة ال

حصر تصدير األسلحة عبر الحدود الشرقية أو من طريق الجو من خالل األقمار الصناعية 

والرادارات فقط. وفي يناير الماضي تم اإلتفاق في برلين على إعالن وقف القتال وتصدير 

ي" األوروبية إلى تحقيق اإلستقرار في  ليبيا ودعم األسلحة إلى ليبيا. وترمي مهمة "إيرين

 .عملية السالم. وتشارك القوات األلمانية بحوالي ثالثمائة جندي وطائرة استطالع ألمانية

 

  

 إبعاد عضوات في تنظيم داعش إلى ألمانيا

ذكرت وكالة الصحافة األلمانية أن السلطات التركية أبعدت عضوتين ألمانيتين أخريين في 

داعش مع أربعة أطفال إلى ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة األلمانية إن الطائرة  تنظيم

هبطت مساء األمس في مطار فرانكفورت الدولي. وتجري النيابة العامة األلمانية تحقيقات 

نتساب إلى تنظيم داعش. وصدر أمر بإلقاء القبض عليها، وتم دى النساء بتهمة اإلحبحق إ

ها المطار. وتطرقت مجلة "دير شبيغل" اإلخبارية إلى عملية اإلبعاداعتقالها لدى وصول  

 

 

 

إصابة كورونا في ملجأ في برلين 16تسجيل   

تم تسجيل ست عشرة إصابة بفيروس كورونا على األقل في ملجا لالجئين في برلين. وقال 

ن يوسبع المتحدث باسم وزارة اإلندماج في األمس إن إثنين وثمانين الجئا من أصل أربعمائة

الجئا من سكان الملجأ موجودون اآلن تحت الحجر الصحي. وأمرت دائرة الصحة في حي 

بانكو يوم األربعاء الماضي بأخذ مزيد من العينات من األشخاص الذين لديهم إتصال مع 

مصابين بوباء كورونا. وتم نقل تسعة وثالثين شخصا يوم األربعاء إلى ملجا خاص للحجر 

عدد من األطباء والممرضين الذين يتكلمون عدة لغات اإلشراف عليهم الصحي حيث يتولى .  

 



 ملجأ الالجئين في سانت آوغوستين: إخراج خمسة موظفين من الحجر الصحي

ال يتوجب على ملجأ الالجئين في سانت آوغوستين أن يغلق أبوابه. وتم نقل خمسة موظفين 

هم من الحجر الصحي بعد صدور كان لديهم إتصال مع مصابين دون ظهور األعراض علي

إذن رسمي من قبل البلدية، ال سيما ألولئك الممرضين الذين لديهم كفاءات عالية. وتم نقل 

موظفين آخرين إلى منشآت أخرى لالجئين. ويبقى عشرون من أصل مئة موظف في الحجر 

                          .الصحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


