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  إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا 351

 

أعلن معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية أن عدد اإلصابات الجديدة في ألمانيا بلغ اليوم مئة 

ثالثمائة وإحدى وخمسين قدرها ألفا وسبعمائة وستا وعشرين إصابة، أي بزيادة  وتسعة وتسعين

إصابة منذ األمس. وسجل المعهد الذي يراعي فقط األعداد المرسلة إليه من الواليات األلمانية 

قدرها بطرق إلكترونية، ويحدث بياناته يوميا، تسعة آالف وأحدى وسبعين وفاة، أي بزيادة 

ونز هوبكنز األمريكية تسعة آالف وثماني جنة باألمس. وسجلت جامعة ثالث حاالت مقار

       .وسبعين وفاة. وسجل المعهد حوالي مئة وستة وثمانين ألفا من المتعافين

 
 

 نتائج إيجابية بعد اإلختبارات األولية للقاح كورونا

 

األحيائية -أظهرت دراسة أن نتائج اإلختبارات التي أجرتها شركة "موديرنا" التكنولوجية

األمريكية على لقاح كورونا كانت إيجابية. وأعلن المعهد الوطني لألمراض المعدية المشارك 

في اإلختبارات، أن المتطوعين الخمسة واألربعين الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة 

والخاسة والخمسين، كونوا مضادات حيوية ضد فيروس كورونا، ولم يتعرضوا إلصابات 

ة على اإلطالق. وستجرى تجارب بهذا اللقاح على حوالي ثالثين ألف مصاب في الشهر جانبي

 .الجاري. وستواصل الشركة األمريكية تجاربها حتى نهاية أكتوبرعام ألفين واثنين وعشرين

 
 

 مداهمات للمشتبه فيهم من المشهد اإلسالموي

 

والية داهموا في صباح هذا أعلنت النيابة العامة في برلين أن موظفي مكتب الجنايات في ال

اليوم منازل إثني عشر مشتبها فيهم من المشهد اإلسالموي. وتوجه إليهم تهم مختلفة منها تمويل 

 .اإلرهاب. وستعلن النيابة العامة تفاصيل أخرى في وقت الحق
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 مهاجرا في شاحنة تبريد 31والية سكسونيا: العثور على 

 

ناء تفتيش شاحنة تبريد على طريق السيارات السريع تم العثور على واحد وثالثين مهاجرا أث

رقم سبعة عشر قرب الحدود مع جمهورية التشيك. وأعلنت الشرطة أن الشاحنة التي تحمل 

لوحة تركية كانت في طريقها إلى دريسدن. وستعلن الشرطة مزيدا من التفاصيل هذا اليوم. 

اجرين. وفي عام ألفين وخمسة عشر وتتكرر مثل هذه المحاوالت التي تسفرأحيانا عن موت مه

تم العثور في النمسا في مخزن محكم لشاحنة قادمة من المجر على إحدى وسبعين ضحية من 

المهاجرين. وفي عام ألفين وتسعة عشر تم العثور على واحد وسبعين فيتناميا ميتين عل متن 

 .شاحنة في بريطانيا

 
 

 إعتقال عدد كبير من المتظاهرين ضد نتنياهو

 

نت الشرطة اإلسرائيلية أنه تم اعتقال حوالي خمسين من المتظاهرين ضد نتنياهو، رئيس أعل

الوزراء اإلسرائيلي، والذين اعتدوا أيضا على الشرطة والصحفيين. وفي مساء األمس تظاهر 

الف في القدس أمام مقررئيس الوزراء مطالبين باستقالته. وحاول المتظاهرون تجاوز اال

ي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين يتهمون نتنياهو بخيانة حواجز الشرطة الت

 .والغش. ويتعرض نتنياهو لإلنتقاد أيضا بسبب سوء إدارة أزمة كوروناوة األمانة والرش

 

 

 "الجؤون في جزيرة ليسبوس: "موريا مكان منسي

 

ة مقطوعا عن العالم منذ أربعة اشهر كان مخيم "موريا" لالجئين في جزيرة ليسبوس اليوناني

الخارجي بسبب عزل كورونا الذي يسري حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. ويقول أحد 

ال. ويترك هذا العزل آثارا نفسية سيئة لدى الالجئين.  والالجئين إن العزل قد يمدد لفترة أخرى أ

عشر ألف ويقول أحدهم إن موريا مكان منسي، وإن الالجئين منسيون أيضا. ويطالب خمسة 

الجىء في مخيم موريا بمساعدتهم. وقبل نصف سنة بلغ عددهم هنا عشرين ألقا. وسمح أخيرا 

لخمسة آالف منهم باإلنتقال إلى اليابسة. وكان هذا المخيم مخصصا أصال لثالثة آالف الجىء. 

 ويسكن عدد قليل جدا منهم في حاويات سكنية في المخيم. وتم توزيع الباقين في خيام تحت 

 .شجار الزيتون المحيط بالمخيمأ

 
 

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) 


