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 إصابة جديدة بفيروس كورونا 353معهد روبرت  كوخ يسجل 

  

روبرت كوخ لألمراض المعدية ثالثمائة وثالثا وخمسين إصابة جديدة بفيروس  سجل معهد

كورونا في ألمانيا. وبهذا يرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات المؤكدة إلى مائة وتسع وسبعين ألفا 

وسبعمائة وسبع عشرة إصابة في األربع والعشرين ساعة األخيرة. وبلغ عدد المتعافين، حسب 

ئة وثالثة وستين ألفا ومائتي شخص، أي بزيادة أربعمائة شخص مقارنة بيانات المعهد ما

بالماضي. وبلغ عدد الوفيات ثمانية آالف وأربعمائة وأحد عشر شخصا، أي بزيادة إثنين وستين 

وفاة. وحسب إحصاءات محطة ألمانيا إستنادا إلى بيانات المعهد يبلغ عدد المصابين ثمانية 

  آالف ومائة شخص في ألمانيا

 
 

 عدد الوفيات في أمريكا بسبب فيروس كورونا يتجاوز المائة ألف

 

حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز توفي في أمريكا مقارنة باألمس ألف وأربعمائة شخص 

مصابين بفيروس كورونا. وبهذا يتالشى أمل ترامب في أال يتجاوز عدد الوفيات رقم المئة 

لجائحة في البداية في أمريكا مساهما بذلك حسب ألف وفاة. وكان ترامب قد قلل من خطرهذه ا

رأي العلماء، في تفشي هذا الوباء. وفي هذه األثناء تم تسجيل نحو مليون وسبعمائة ألف أصابة 

في أمريكا. ومع ذلك يلح ترامب منذ اسابيع على تخفيف القيود الرامية إلى كبح تفشي هذ 

د الذي لحق به أضرار كبيرة مثل البلدان الوباء. ويدور األمر بالنسبة إليه حول اإلقتصا

األوروبية، وأسفر عن ارتفاع قوي بنسبة البطالة. وفي شهر أبريل الماضي وحده فقدت أمريكا 

عشرين مليون وخمسمائة ألف مكان عمل. ولم يعلق الرئيس األمريكي حتى اآلن على تجاوز 

 عدد المائة ألف وفاة حتى اآلن
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 بشبان يحذر من خطر اإلستقطا

  

يحذر شبان، وزير الصحة األلماني، من إنقسام جديد في المجتمع األلماني. وقال في حديث 

إعالمي إن أزمة كورونا قد تؤدي إلى استقطاب في المجتمع شبيه بالجدل حول النهج السياسي 

تجاه الالجئين. وقال إن الجدل الدائر حول الشؤون الصحية وحقوق الحرية صحيح وهام. 

ي القيود المفروضة على انتشار وباء كورونا، أن ينظروا إلى اليمين واليسار وطالب معارض

ليشاهدوا من يشارك في التظاهرات. وفي األسابيع الماضية شارك اآلالف في ألمانيا ضد 

السياسة المتبعة في ألمانيا تجاه وباء كورونا، ومن بينهم متطرفون من اليمين واليسار وهم 

 نظرية المؤامرة معارضو التطعيم وأنصار

 
 

 زيهوفر يرفض مبادرة الالجئين البرلينية

 

طالب غايزل، وزير الداخلية في والية برلين، في العاشر من أبريل الماضي، قبل وصول 

مجموعة األطفال القاصرين إلى والية سكسونيا السفلى، زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، 

قبال مزيد من األطفال واألحداث. وعرض الذي ينتمي للحزب المسيحي اإلجتماعي، باست

غايزل استقبال سبعين قاصرا آخر من الجزر اليونانية. واقترح على وزير الداخلية األلماني 

إدخال تغيير على نص القانون الحالي يتيح للواليات األلمانية استقبال مزيد من القاصرين من 

ر في رده في السابع من مايو الماضي الجزر اليونانية. بيد أن زيهوفر رفض هذا العرض، وأشا

إلى أن استقبال القاصرين من الجزر اليونانية مضمون من قبل "البند اإلنساني" الوارد في 

 مرسوم دبلين الثالث. ولهذا لم ير زيهوفر داعيا لتغيير القوانين السائدة

 
 

 ال توجد إصابات في وباء كورونا بين الالجئين في آيلفانغن

 

ض في أول أبريل تم فرض حظر التجوال على سكان ملجا الالجئين في مدينة بعد تفشي المر

آيلفانغن حتى العاشر من مايو الحالي، سواء كانت هناك أصابات أم لم تكن. ولم تسجل حاالت 

مرض شديدة، وتلقى ثالثة أشخاص عالجا طبيا خارج قسم العنائة المركزة. وفي الوقت الحالي 

لحجر الصحي لبضعة ايام. وتم نقل متعافين إلى مالجىء أخرى. يتم وضع خمسين شخصا في ا

             وأعلن أخيرا أن الملجأ األصلي خال تماما من اإلصابات

 
 

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) 


