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 أرقام جديدة حول اإلصابة بفيروس كورونا

بلغ عدد الوفيات جراء اإلصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ما يزيد عن ألف شخص، أي 

عن اليوم الذي سبق، بحسب إفادة معهد روبرت كوخ صباح اليوم،  150بارتفاع قدره نحو 

حاالت العدوى بهذا الفيروس إلى حوالي ثمانين ألف، أي بزيادة قدرها في حين وصل عدد 

 ما ال يقل عن ستة آالف حالة خالل أربع وعشرين ساعة

 

 

 ألمانيا تسجل للمرة األولى عدد حاالت إصابة بفيروس كورونا أكثر من الصين

ارتفع عدد حاالت المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى ما يزيد عن مليون حالة. كما 

الت أكثر من الصين. يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تنشر سجلت ألمانيا عدد حا

باستمرار تفاصيل حول هذه اإلصابات في شتى أرجاء العالم. كما يوجد تطبيق تفاعلي يسلط 

الضوء على تفاصيل اإلصابة في كل دولة على حدة. وكانت جامعة جونس هوبكينز 

إلى المليون. وأفاد المصدر بأن عدد  األمريكية قد نشرت أن عدد اإلصابات عالمياً قد وصل

 53حاالت الوفيات جراء أعراض أمراض الرئتين التي يسببها الفيروس بلغ ما يزيد عن 

ً المرتبة األولى من حيث عدد  ألفاً. يشار إلى أن الواليات المتحدة األمريكية تحتل حاليا

 حالة ألف اإلصابات بواقع مئتين وخمس وأربعين

 

 

 

 

 



 

 روضة على الحركة قد تستمر إلى نهاية العامالقيود المف

صرح وزير الداخلية في والية برلين غايزل بأن القيود المفروضة على الحركة بسبب تفشي 

جائحة كورونا قد تمتد إلى نهاية العام. وقال بأنه ليس بمقدور الجهات المختصة تقدير الوضع 

في تخفيف اإلجراءات في مايو  إال في منتصف أبريل الحالي. وأضاف بأنه يتوقع البدء

المقبل، غير أن التدابير المتعلقة بترك مسافة فاصلة والتغيرات التي طرأت على نمط الحياة 

قد تستمر طيلة العام. جدير بالذكر أن معظم السكان والمواطنين تفهموا التدابير الجديدة. 

 من اليوم ستفرض وأشار غايزل بأن العقوبات التي يسري مفعولها في برلين اعتباراً 

ً ضد المعاندين من المخالفين. وكانت حكومة برلين قد أقرت أمس هذه العقوبات.  خصيصا

فمن ال يلتزم بالحفاظ على مسافة فاصلة أو من يخرج من منزله ضمن مجموعة يعرض 

 يورو 500نفسه لغرامة مالية قد تصل إلى 

 

 

 شبان: الدواء المضاد للمالريا قد يكون ناجعاً في مكافحة الكورونا

تفاؤله من أن مرضى الكورونا شديدي الخطورة قد أعرب وزير الصحة األلماني شبان عن 

أن تشير إلى  يستفيدون من األدوية المخصصة لعالج الكورونا. وأضاف بأن ثمة دالئل أولية

بعض أدوية المالريا قد تفيد مرضى الكورونا، غير أنه ال يزال من الضروري إجراء بحوث 

م إنتاج دواء ضد فيروس كورونا بفترة على اآلثار الجانبية لهذه األدوية. وتوقع شبان أن يت

 وقال أنه يترقب إنتاج هذا اللقاح خالل اثني عشر شهراً تسبق بكثير إنتاج اللقاح. 

 

 

 ماس يجري مشاورات بشأن أزمة الكورونا

يجري وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مشاورات حول التدابير المتبعة 

الخارجية  مستقبالً لوضع آلية مشتركة لمجابهة تفشي وباء الكورونا. وقال هايكو ماس وزير

األلماني إن األمر يتعلق في المقام األول بتصنيع معدات وقائية وأدوية عالجية. وأضاف 

ماس أن المشاورات جارية من أجل وضع ترتيبات لضمان استفادة الجميع من هذه المعدات 

والتجهيزات، مشيراً إلى أن المباحثات ستشمل الدول التي ينبغي تقديم معونات مالية لها 

 ماس عن تفاؤله من قرب التوصل إلى حل تدعمه كافة األطراف وأعرب

 



 هنغاريا وبولندا والتشيك تنتقص قرار محكمة العدل األوروبية

بشأن  األوروبيةوصفت كل من هنغاريا وبولندا والتشيك الحكم الصادر عن محكمة العدل 

هذا الحكم ليس له  بعديم األهمية. وصرحت وزيرة العدل الهنغارية بأنتوزيع طالبي اللجوء 

قد فقدت منذ  2015أي تبعات. وقالت بأن القرارات التي صدرت عن االتحاد األوروبي العام 

زمن سريان مفعولها. تصريحات مشابهة صدرت عن الحكومة البولندية والتشيكية. ووفقاً 

قانون االتحاد  2015لمحكمة العدل األوروبية فإن هذه الدول الثالث انتهكت في عام 

ألوروبي، حيث لم يحق لها رفض استقبال طالبي اللجوء القادمين من إيطاليا واليونان، ا

بمقتضى القرارات. وبموجب قرار اليوم يحق لمفوضية االتحاد األوروبي تقديم طلب لدى 

 محكمة العدل األوروبية لفرض عقوبات ضد كل من هنغاريا وبولندا والتشيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 


