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تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بوباء كورونا
أعلن معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية أن الدوائر الصحية في ألمانيا سجلت ألفا ومائة
وسبعا وأربعين إصابة جديدة في يوم واحد في ألمانيا .وبهذا يتجاوز العدد لليوم الثاني على
التوالي رقم األلف .وتفيد بيانات المعهد أن عدد المصابين في الوقت الراهن يبلغ تسعة آالف
ومائة وثالثين مصابا في ألمانيا ،أي بزيادة حوالي ثالثة آالف وخمسمائة مصاب أكثر من قبل
أسبوعين .وتبلغ نسبة نقل العدوى قاصلة تسع وتسعين في المئة ،أي أن كل مصاب في ألمانيا
ينقل العدوى لشخص آخر .وهناك تباين بين الواليات األلمانية

اإلتحاد األوروبي يطالب بمزيد من المساعدات للبنان
وجهت فون دير الين ،رئيسة المفوضية األوروبية ،وميشيل ،رئيس المجلس األوروبي ،رسالة
إلى دول اإلتحاد األوروبي يطالبان فيها بمزيد من المساعدات للبنان ،والمساهمة في إجراءات
إعادة البناء في لبنان الذي يحظى في اإلتحاد األوروبي بأهمية إستراتيجية آلنه من بين األمور
األخرى يستقبل أكبر عدد من الالجئين بالنسبة لعدد السكان .وأكد سيبل ،النائب اإلشتراكي
الديمقراطي في البرلمان األوروبي أنه من مصلحة اإلتحاد األوروبي مساعدة الشعب اللبناني.
وقال إن دول اإلتحاد األوروبي ال تنتظر في الوقت الحالي ارتفاع عدد المهاجرين إليها

1

تنامي غضب المواطنين بعد كارثة اإلنفجار في بيروت
أسفر اإلنفجار المدمر في بيروت عن مقتل مئة وتسعة وأربعين شخصا على األقل .وفي ليلة
الجمعة تظاهر عدد من المواطنين .وفي هذه األثناء تم اعتقال ستة عشر شخصا من موظفي
الميناء .كما حاول متظاهرون إقتحام الحاجز أمام مبنى البرلمان في بيروت وأشعلوا النار في
قوائم اإلعالنات واأللواح والنفايات .ورشقوا الشرطة بالحجارة .وردت الشرطة باسخدام الغاز
المسيل للدموع وأسفر ذلك عن عدد من الجرحى .وال يعاني لبنان منذ ثالثين سنة من أزمة
اقتصادية فقط ،بل أيضا من تبعات وباء كورونا ويضاف إلى ذلك كله اإلنفجار المدمر في
بيروت الذي أفقد حوالي ثالثمائة ألف لبناني منازلهم .ومنذ الخريف يشهد لبنان تظاهرات ضد
النظام السياسي المتهم بشدة بالفساد وهدر أموال الشعب

المجلس اإلقتصادي للحزب المسيحي الديمقراطي يؤيد حظر السفر
يؤيد المجلس اإلقتصادي للحزب المسيحي اليمقراطي حظر السفر إلى البلدان الموبوءة بوباء
كورونا .وال يرى أن الحق في السفر هو أعلى من حقوق ماليين األلمان المعرضين مجددا
لفرض قيود شاملة .وتواجه ألمانيا صعوبات كبيرة في إغالق المعامل والمدارس مجددا.
وينتظر المجلس من المسؤولين السياسيين إتخاذ إجراءات حاسمة في المستقبل .وإن المجلس
اإلقتصادي هو رابطة مقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي ،ويمثل مصالح الشركات أمام
الحزب

أكثر من مليون إصابة بوباء كورونا في إفريقيا
بلغ عدد اإلصابات المؤكدة بوباء كورونا في إفريقيا أكثر من مليون .وتعتبر جنوب إفريقيا
أسوء بلد إفريقي يعاني من انتشار وباء كورونا .ويرى خبراء شؤون الصحة العالمية أن أعداد
اإلصابات الحقيقية أعلى بكثير من األرقام المعلنة رسميا .وتواجه البلدان اإلفريقية ضائقات
شديدة في إجراء اإلختبارات للتحقق من اإلصابة .وال يوجد في كثير منها سوى آلة واحدة
إلجراء اإلختبار

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
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