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 إصابة جديدة بوباء كورونا في ألمانيا 633

 

ئة وثالث وثالثين إصابة جديدة بوباء كورونا في ألمانيا حسب معهد منذ األمس تم تسجيل ستما

روبرت كوخ لألمراض المعدية. وبهذا يبلغ عدد  المصابين منذ تفشي الوباء مائتين وستة آالف 

ومائتين واثنين وأربعين مصابا. وارتفع عدد الوفيات اإلجمالي إلى تسعة آالف ومائة واثنتين 

افين إلى مائة وتسعين ألفا وثمانمائة شخص. وبهذا يصبح عدد وعشرين وفاة، وعدد المتع

 .المصابين في الوقت الراهن حوالي ستة آالف ومائتي مصاب

 
 

 شبان يرفض إجراء اإلختبارات اإللزامية

 

رفض شبان, وزير الصحة األلماني، إجراء اختبارات إلزامية للعائدين من اإلجازة خارج 

اء األمس إن اإلجراءات يجب أن تكون متناسبة،  ال سيما ألمانيا. وقال في حديث إعالمي مس

أن اإلختبار هو تدخل في شخصية اإلنسان، وال بد أن يكون مبررا. ودَافع في الوقت نفسه عن 

قرار إلزام العائدين من المناطق الموبوءة بإجراء اإلختبار. ولم يستبعد أن يُجرى اإلختبار 

في نهاية اإلجازة. وقال شبان إن رابطة األطباء في القطاع  للمرة الثانية للمعنيين، إذا أصيبوا

 .الصحي تؤيد اإللزام فقط في اختبارات المرة الثانية

 
 

 وفاة عشرة آالف طفل شهريا جوعا بسبب وباء كورونا

 

يتوفى شهريا حسب بيانات األمم المتحدة عشرة آالف طفل جوعا بسبب وباء كورونا في مناطق 

اد الغذائية. وجاء في بيان منظمة يونيسيف أن سوء التغذية يؤدي في  تعاني أصال من شح المو

في هذه المناطق إلى موت األطفال جوعا. وورد في التقرير أن سوء التغذية يؤدي إلى اإلصابة 

بأمراض مختلفة. ويواجه العالم كارثة أجيال كامله. ويشير التقرير إلى أن آثار كارثة وباء 

   .ئي ستبقى ظاهرة ألعوام كثيرةكورونا على األمن الغذا
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 فرقاطة ألمانية أمام ليبيا –مهمة اإلتحاد األوروبي "إيريني" 

 

يشارك مئتان وخمسون جنديا وجندية بحرية ألمانية في األسبوع القادم في مراقبة حظر تصدير 

ذه األسلحة إلى ليبيا الذي فرضته األمم المتحدة. وتشارك فرقاطة "هامبورغ" األلمانية في ه

المهمة في البحر المتوسط، من أجل دعم العملية السياسية، وإحالل اإلستقرار في ليبيا. وتصل 

الفرقاطة األلمانية إلى المنطقة المخصصة لها في منتصف الشهر القادم. ويشكل إرسال هذه 

 الفرقاطة األلمانية المرحلة الثالثة من مشاركة ألمانيا في مهمة "إيريني" منذ مايو الماضي

 .بالجنود وطائرة استطالع. وإلى جانب السفن، تشارك طائرات وأقمار صناعية في هذه المهمة

 
 

 الحكومة السودانية ترسل قوات إلى دارفور

 

إقليم دارفور لحماية المزارعين  ىأعلنت الحكومة السودانية أنها سترسل المزيد من الجنود إل

وك إن اإلعتداءات في مناطق كثيرة في ني المحصول. وقال رئيس الوزراء عبدهللا حمدجأثاء 

دارفور أدت إلى هروب كثير من المواطنين الذين فقدوا بذلك سبل حياتهم ما أدى إلى 

ظهوركارثة إنسانية. وقال إن الحكومة السودانية تسعى لتحقيق األمن واإلستقرار في دارفور 

 .ل في األيام الماضية ثمانون شخصا على األقلت  حيث قُ 

 

 

 ي إيطاليا: ارتفاع عدد الجئي القواربمهاجرون ف

 

في األسابيع الماضية، ارتفع عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا عبر البحر. وفي ليلة اإلثنين 

وصل مئة وأربعة عشر مهاجرا إلى جزيرة المبيدوسا اإليطالية في البحر المتوسط. وذكرت 

 أربعة وأربعين آخرين على قاربمصادر إيطالية أن سبعين مهاجرا على قارب صيد تونسي و

وصلوا إلى الجزيرة األيطالية حيث تم نقلهم إلى مخيم مكتظ بالمهاجرين. وأعلنت وزارة  آخر

الداخلية اإليطالية أن حوالي ألفين وأربعمئة مهاجر وصلوا في قوارب مطاطية في  األسبوع 

  .الماضي وحتى صباح اإلثنين

 
 

 

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) 

 


