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 كورونا: سريان مفعول حظر اتصاالت جديد

 

في إطار مكافحة فيروس كورونا، تسري اليوم في برلين وبراندنبورغ قيود أكثر شدة في الحياة 

يمنع اإلتصال بين أكثر من شخصين، باستثناء العائالت والذين يسكنون  اليومية. ففي الخالء

طبق برلين وبراندنبورغ ما تم اإلتفاق عليه بين المستشارة ميركل في المنزل نفسه. وبهذا ت  

على ذلك يجب أن يبقى المواطنون في منازلهم، باستثناء من  وبقية الواليات األلمانية. وبناء  

. ويمكن ممارسة الرياضة والمشي، شريطة أن تبضعلى الطبيب أو لليذهب إلى العمل أو إ

   .. ويسري ذلك لمدة أسبوعينلوحدهيكون المرء 

 
 

  وفاة مصاب ثان في برلين بفيروس كورونا

 

في برلين بفيروس كورونا في  أعلنت وزيرة الصحة في والية برلين أن رجال ثانيا توفي 

روبرت كوخ يبلغ عدد المصابين في برلين ألفا وسبعة السبعين من العمر. وحسب بيانات معهد 

وسبعين مصابا، أي بزيادة ثالثة وخمسين مصابا مقارنة باألمس. وفي ألمانيا كلها يوجد إثنين 

  .وعشرون ألف إصابة، وست وثمانون حالة وفاة

 
 

  إجراء تجارب مخبرية في أوروبا

 

روس كورونا. وحسب بيانات مركز فرنسي فيلج العيجاد في أوروبا تجارب مخبرية ال ىجرت  

لألبحاث، يشارك في هذه التجارب ثالثة آالف ومئتا مصاب بفيروس كورونا يخضعون 

للتجارب بعالجات تم تطويرها سابقا لعالج أوبئة أخرى مثل وباء إيبوال. ويأتي المصابون من 

تائج. ولم يرخص حتى اليوم فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا ولم يعلن متى ستظهر الن

  .المخبرية. دواء لعالج فيروس كورونا. وتجري معاهد وشركات في العالم مزيدا من التجارب

 

 



2 

 

 

 الحكومة السورية تواجه وباء كورونا

  

شخص قادم من لأعلن نزار يازجي، وزير الصحة السوري، عن أول إصابة بفيروس كورونا 

له للعالج. وفي األسبوع الماضي أعلنت السلطات  الخارج. وتم إتخاذ اإلجراءات الضرورية

السورية إغالق المدارس والجامعات حتى الثاني من أبريل القادم. وتم إلغاء المناسبات الثقافية 

والرياضية. وتم تأجيل اإلنتخابات التشريعية من الثالث عشر من أبريل إلى العشرين من مايو 

 .القادم

 
 

 في قطاع غزة أول إصابة بفيروس كورونا

 

تم في قطاع غزة إعالن إصابة فلسطينيين بفيروس كورونا بعد عودتهما من باكستان. وقال 

يوسف أبو الريش، نائب وزير الصحة، إن اإلثنين لم يختلطا مع اآلخرين في القطاع. وحذر 

ن خبراء األمم المتحدة من أن إنتشار فيروس كورونا في قطاع غزة المكتظ جدا بالسكان، ستكو

ب وخيمة. كما أن الرعاية الطبية في القطاع غير متوفرة بالقدر الكافي بسبب الحروب قله عوا

ويخشى السكان من حدوث  . وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ سنواتيهاإلسرائيلية عل

  .أكثر نتشر فيروس كورونااكارثة إذا 

 
 

  إيران ترفض مساعدات أمريكية ضد كورونا

 

لى خامنئي، مرشد الدولة اإلسالمية، في خطاب تلفزيوني، إن إيران لن تقبل أية قال آية هللا ع

مساعدة من "الشيطان األكبر" أمريكا. وأعلن ترامب، الرئيس األمريكي، قبل ثالثة أسابيع إنه 

مستعد لمساعدة إيران ضد هذا الوباء، إذا طلبت إيران ذلك. وقبل ذلك رفض حسن روحاني، 

عرض ترامب. ووصف خامنئي المسؤولين في البيت األبيض بأنهم وقحون الرئيس اإليراني، 

وكذابون ومغرضون وإرهابيون. ووصف العرض األمريكي بالغريب ألن أمريكا نفسها تواجه 

عتبر إيران، إلى جانب إيطاليا والصين، من أكثر البلدان المصابة نقصا كبيرا في الداخل. وت  

. ويبلغ عدد حالةدد الوفيات إلى ألف وستمائة وخمس وثمانين بهذا الوباء. ويوم األحد إرتفع ع

         .اإلصابات واحدا وعشرين ألفا وستمائة وثمانية وثالثين

 

 

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) 


