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ألفا 130 معهد روبرت كوخ: إرتفاع اإلصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من  

ارتفع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مائة وثالثين ألفا وأربع مائة وخمسين 

إصابة. وحسب معهد روبرت كوخ ارتفع العدد مقارنة باألمس بنحو ألفين وتسعمائة إصابة. 

ة ثالثة آالف وستمائة وفاة، وعدد المتعافين حوالي سبع  وبلغ عدد الوفيات حتى اآلن حوالي

 وسبعين ألفا 

 

 كورونا: مؤشرات إيجابية من إيطاليا

توجد مؤشرات إيجابية بخصوص مسار وباء فيروس كورونا في إيطاليا. وتفيد بيانات 

الحماية المدنية أن ارتفاع عدد األصابات بلغ نسبة فليلة لم تتوفر طيلة أكثر من شهر. وكذلك 

لمركزة تراجع في الشهر الماضي بنسبة عدد المصابين الذين يعالجون في أقسام العناية ا

خمس وعشرين في المئة. ويحظى عدد الذين يعالجون في أقسام العناية المركزة بأهمية 

خاصة، نظرا لقلة عدد األسرة المتوفرة للعااية المركزة في المستشفيات في شمال إيطاليا. 

إصابة، وعدد الوفيات اإلصابات في إيطاليا أكثر من مائة واثنتين وستين ألف  دويبلغ عد

 أكثر من واحد وعشرين ألفا

 

 

 

 

 

 

 

 



  شيريز تقدم تفاصيل حول فتح المدارس أبوابها

أعلنت شيريز، وزيرة التربية والتعليم في والية برلين، في حديث إعالمي أن امتحانات 

الشهادة الثانوية ستبدأ في األسبوع القادم في برلين. وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري 

تبدأ الدراسة للصف العاشر كي يتوفر وقت كاف للطالب لإلستعداد المتحانات الشهادة س

المتوسطة. وأعلنت الوزيرة أن امتحان اللغة األلمانية قد تأجل إلى مطلع يونيو القادم. وفي 

األمس اتفقت الحكومة اإلتحادية والواليات األلمانية على فتح المدارس أبوابها تدريجيا إبتداء 

لرابع من شهر مايو القادم. ومن الممكن أداء اإلمتحانات النهائية واألستعداد لها قبل هذا من ا

  التاريخ

 

 

 "منظمة "سي آي": مشاهد مثيرة على متن سفينة "أالن كورد

أعلنت منظمة "سي آي" أن مشاهد مثيرة للغاية حدثت على متن سفينة اإلنقاذ "أالن كورد" 

ن الجئا. وأعلنت المنظمة أنه تم نقل ثالثة أشخاص جراء التي تحمل مائة وتسعة وأربعي

محاولتهم اإلنتخار. وفي هذه األثناء حاول عدد من الالجئين القفز في مياه البحر لمغادرة 

السفينة أيضا. وينتظر الالجؤون منذ عشرة أيام على متن السفينة "أالن كورد"  وأعلنت 

ستنقل الفارين إلى سفينة أكبر تحت الحجر  وزارة المواصالت اإليطالية يوم األحد أنها

 الصحي. ومن المعروف أن الموانىء اإليطالية والمالطية مغلقة بسبب وباء كورونا 

 

 

  مدافعون عن حقوق اإلنسان يتهمون اإلتحاد األوروبي بممارسة سياسة ضد الهجرة

وق اإلنسان في يفيد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن دوال أوروبية كثيرة تخرق غالبا حق

تعاملها مع الالجئين. وقدم بيكو، األمين العام لفرع المنظمة في ألمانيا، مع عدد من الخبيرات 

والخبراء، هذا التقرير. وانتقد التقرير الذي تم تقديمه في األمس أن كل من يعارض هذه 

امه بالتهريب. الممارسات األوروبية أو يشارك في عمليات إنقاذ، يتم ترهيبه ومعاقبته أو اته

وأعرب بيكو عن مخاوفه في إطار وباء كورونا من تعريض الالجئين للتحقير الخاص في 

ألمانيا. ونظرا لظهور بعض اإلصابات في مراكز تجمع الالجئين، فقد يفرض عليهم حظر 

 التجول، بينما تتحسن الظروف العامة في البالد. وال يمكن القبول بذلك 

 



لبرلمان اإلسرائيلي بتشكيل حكومةالرئيس ريفلين يكلف ا  

بعد فشل المفاوضات حول تشكيل حكومة جدبدة بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل، طلب 

حكومة جديدة. وقال إن هذا اإلجراء أصبح ضروريا الرئيس ريفلين من البرلمان تشكيل 

ة البرلمان. نظرا إلجراء إنتخابات تشريعية ثالث مرات دون تشكيل حكومة جديدة تحظى بثق

وفي الليلة الماضية إنتهت الفترة القانونية التي تم تحديدها لتشكيل حكومة جديدة بين نتنياهو 

وغانتس. وأعلن الطرفان أنهما مستعدان للتفاوض على تشكيل حكومة طوارىء وطنية. 

وستين نائبا خالل واحد وعشرين يوماوبوسع نتنياهو وغانتس اآلن محاولة كسب تأييد واحد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


