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  إصابة جديدة بفيروس كورونا 412معهد روبرت كوخ: 

 

سجلت الدوائر الصحية أربعمائة واثنتي عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خالل 

لدى معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية. وبذلك يبلغ عدد اإلصابات حسابيا مئة يوم واحد 

وتسعة وتسعين ألفا وثالثمائة وخمسا وسبعين إصابة. وبلغ عدد الوفيات تسعة آالف وثماني 

وستين وفاة. وتعافى مئة وخمسة وثمانون ألفا ومئة شخص. وحسابيا يوجد في ألمانيا حوالي 

 .خمسة آالف ومئتي إصابة

 
 

   منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي وباء كورونا

  

ل مدير المنظمة في جنيف إن اتحذر منظمة الصحة العالمية من تزايد انتشار وباء كورونا. وق

الوباء قد يتعاظم في العالم ما لم تتقيد جيمع الدول بإجراءات الوقاية األساسية، وإن الفيروس 

صرفات بعض الدول والحكومات ال تعكس ذلك. ودون ذكر سيبقى العدو األول للبشرية، لكن ت

األسماء تحدث عن أن بعض الحكومات فقدت ثقة الشعوب بسبب البيانات المتناقضة. ويكمن 

فشلها في عدم التمكن من السيطرة على تفشي الوباء، األمر الذي ال يجعلها تعود إلى األحوال 

  .الطبيعية

 
 

  سشكوك حول أحتمال عودة نشاط المدار

 

ال تنتظر رابطة المدن والقرى األلمانية أن تعود المدارس بعد انتهاء العطلة الصيفية إلى دورتها 

الطبيعية. وقال المدير التنفيذي للرابطة إن المدارس لن تعود إلى ما كانت عليه فبل تفشي وباء 

عي. ولذلك كورونا. كما ال بد من اإلبقاء على قيود المجموعات الصغيرة، والتباعد اإلجتما

تنصح الرابطة البلديات باستغالل العطلة الصيفية لتهئية الدارس للبداية الجديدة، ومنها تغيير 

  .هيكلية الصفوف، ووضع خطط جديدة للتهوية
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 والية هسن: اإلستفسار عن مزيد من البيانات من حواسيب الشرطة

 

صدرت عن أوساط قد  تحقق الشرطة في والية هسن في مزيد من حاالت التهديد التي تكون

الشرطة نفسها. فمن حاسوب تابع للشرطة في والية هسن، تم سحب بيانات شخصية تخص 

الممثلة الكوميدية إديل بيدار التي تتعرض منذ أشهر للتهديد من قبل متطرفين يمينيين. وأكدت 

يدات ضد المتحدثة باسم النيابة العامة في فرانكفورت أن هناك حاالت أخرى، ومزيدا من التهد

عدد من األشخاص، دون ذكر أسماءهم. وتعتبر بيدار الشخصية المشهورة الثالثة التي تتلقى 

رسائل تهديد، بعد أن تم اإلستفسار عن بياناتها الشخصية في حاسوب للشرطة. وال يرى بويت، 

وزير الداخلية في الوالية، أن هنك أدلة على ذلك، ولكن لديه شكوك في وجود شبكة يمينية 

 .متطرفة بين صفوف الشرطة

 
 

 وزارة الداخلية اإلتحادية ترحب بذلك –تراجع حاالت اللجوء إلى الكنائس 

 

يفيد تقرير لوزارة الداخلية األلمانية أن عدد حاالت اللجوء إلى الكنائس تراجع في العام الماضي 

وثمانية بنسبة ثالثة وخمسين في المئة شهريا. وبين شهري أغسطس وحتى ديسمبر عام ألفين 

عشر بلغ المتوسط ثماني وستين حالة لدى اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين. ويرحب التقرير 

بهذا التطور. لكن اإلجراءات الجديدة التي تبنت فيها ألمانيا مسؤولية إجراءات اللجوء من دول 

نسي. وصرح أخرى في اإلتحاد األوروبي، تثقل كاهل البلديات والمحليات في مجال اللجوء الك

مؤتمر األساقفة األلمان بأن الكنائس غير مرتاحة للتعديالت األخيرة عام ألفين وثمانية عشر 

التي تلزمها بتقديم تقرير مفصل حول كل حالة لجوء إليها إلى اإلدارة اإلتحادية للهجرة 

               .والالجئين

 
 

 

 

 

 

 

 

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) 


