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 رئيس معهد روبرت كوخ يدعو إلى الحذر

أعرب فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ، عن تفاؤله الحذر، إزاء تطور جائحة فيروس 

ستؤتي ثمارها، إال أنها ستبقى سارية المفعول بالنسبة كورونا قائال إن اإلجراءات الحالية 

للمرحلة الراهنة. فعدد حاالت اإلصابة آخذ بالتصاعد، إال أننا تمكنا من تقليل سرعته. وقال 

إن عدم اإلختالط واألجراءات الصحية ما زالت أنجع السبل لوقف اإلنتشار. وإننا بحاجة إلى 

لنجاحثالثة أسابيع أخرى لنتأكد من تحقيق ا .  

 

 

  جسر جوي" لنقل معدات الوقاية من كورونا"

أعلنت وكالة الصحافة األلمانية إستنادا إلى بيانات وزراة الصحة أن الحكومة األلمانية أقامت 

فيروس كورونا من الصين. وبهذا  جائحةجسرا جويا لنقل معدات الوقاية الضرورية من 

هاي لنقل خمسة وعشرين طنا من المعدات سيتم يوميا إرسال طائرة ركاب ألمانية إلى شنغ

الواقية. كما ستواصل وزارة الدفاع األلمانية إرسال طائرات أخرى لنقل المزيد من 

المستلزمات الطبية. وما زالت الحاجة إلى أجهزة التنفس اإلصطناعي والكمامات الواقية 

األلمانية في  كبيرة على صعيد عالمي. وهناك تنافس قوي عليها. ولهذا شاركت الحكومة

  .مؤسسة مركزية تتولى عملية التوزيع على المستشفيات والعيادات ومالجىء الرعاية

 

 

 

 

 



  طفال الجئا إلى ألمانيا 50

تستقبل ألمانيا في األسبوع القادم خمسين طفال الجئا دون أولياء أمورهم من الجزر اليونانية. 

ء األلماني سيتخذ اليوم قرارا بهذا الشأن. وأعلنت وزارة الداخلية األلمانية أن مجلس الوزرا

وسيمضي األطفال أسبوعين من الحجر الصحي في والية سكسونيا السفلى بسبب فيروس 

  كورونا قبل أن يتم توزيعهم على الواليات األلمانية. وأعلنت حكومة والية برلين استعدادها

ألف وخمسمائة طفل وحدث الستقبال خمسين طفال. ودار الحديث في البداية حول استقبال 

في ألمانيا. وأعربت عشر دول في اإلتحاد األوروبي عن استعدادها الستقبال قاصرين من 

  .الجزر اليونانية. وتعثرت اإلجراءات بسبب وباء فيروس كورونا

 

 

 وزير الصحة: إحتمال ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في المملكة السعودية

لكة السعودية من احتمال ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا حذر وزير الصحة في المم

إلى مائتي ألف إصابة. وتم في األمس تسجيل ألفين وسبعمائة وخمس وتسعين إصابة، 

وإحدى وأربعين وفاة في المملكة السعودية. وتنبأت الدراسات بأن عدد اإلصابات في 

ومائتي ألف إصابة في أقصى الحاالت. األسابيع القادمة سيتراوح بين عشرة آالف على األقل 

ربع وعشرين ساعة. وتم فرض حظر ألوتم يوم اإلثنين تمديد حظر التجول في مناطق ومدن 

ل ذلك مدينتي مكة المكرمة تجول تام في العاصمة ومدن أخرى في المملكة السعودية. وشم  

منها. وفي الشهر  والمدينة المنورة. ومن الممنوع دخول هذه المدن واألقاليم أو الخروج

  .الماضي ألغت السلطات السعودية العمرة لمنع تفشي وباء كورونا

 

 إلغاء الحجر المفروض على ووهان

رض على مدينة ووهان قبل ستة وسبعين يوما. ومنذ اليوم إنتهى الحجر الصحي الذي ف  

للمرة األولى مغادرتها. وتم اكتشاف فيروس كورونا  يستطيع سكان المدينة األحد عشر مليونا  

في هذه المدينة. وذكرت مصادر إعالمية أن عشرات اآلالف غادروا المدينة في منتصف 

الليل بالقطارات أو الطائرات. وتم تشغيل طرق السيارات السريعة. وقبل ذلك تم تخفيف 

حظر التجول بعد تراجع اإلصابات الجديدة بقدر كبير. وناشدت السلطات الصحية السكان 

ها إال للضرورة، ال سيما أنه ال يمكن استبعاد عودة موجة ثانية من اإلصاباتعدم مغادرت .  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

             


