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في المئة 1،0معهد روبرت كوخ: نسبة إعادة اإلصابة تبلغ    

عدد المصابين بفيروس كورونا مجددا في ألمانيا بسرعة أكبر قليال، وتبلغ النسبة واحد  يرتفع

فاصلة صفر في المئة. وهذا يعني أن كل مصاب يعدي شخصا آخر. ومن أجل تراجع 

وبلغت في مطلع الشهر الجاري واحد  الجائحة يجب أن تكون النسبة أقل من واحد في المئة.

انت ميركل، المستشارة األلمانية، تؤكد دائما على أنه مهما كانت فاصلة ثالثة في المئة. وك

نسبة تراجع اإلصابات، يكون لها تبعات في تخفيف إجراءات فيروس كورونا. وارتفع عدد 

المصابين الجدد مقارنة باألمس بحوالي مائة وستة وخمسين ألفا وتوفي في يوم واجد مئة 

لي خمسة آالف وتسعمئة وفاة منذ انتشار الوباءوستة وثالثون مصابا ليصل العدد إلى حوا  

 

  

 وضع ملجأ لالجئين في هيرت  تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

أعلنت بلدية ديسلدورف أنه تم وضع ملجأ لالجئين في حي هيرت الذي يسكنه خمسة 

وسبعون الجئا تحت الحجر الصحي إثر القرار الذي اتخذته اإلدارة الصحية بعد إصابة 

ونظرا العتبار اآلخرين من المقربين جدا من المصابين، تم   ربعة أشخاص بفيروس كوروناأ

فرض الحجر الصحي على الملجأ كله. وال يسمح لهؤالء الالجئين بمغادرة الملجأ أربعة 

عشر يوما. ويتولى الصليب األحمر األلماني رعايتهم في هذه المدة. وأشرفت اإلطفائية 

دماج على تنفيذ اإلجراءات الضرورية للحجر الصحيوإدارة الهجرة واإلن   

 

 

 



 والية نوردراين فيستفاليا: حجز فارين من الحجر الصحي في السجن

حجزت السلطات المختصة في والية نوردراين فيستفاليا ستة فارين مصابين بفيروس 

لجأ كورونا، وملزمين بالحجر الصحي في السجن. وأعلنت السلطات المسؤولة أن ساكني الم

في مدينة بيليفلد قد تم نقلهم في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى مركز الترجيل في مدينة 

بورن، وأنهم غير مصابين بفيروس كورونا، إال أنهم إنتهكوا بإصرار وبشكل عنيد إجراءت 

وتم وضعهم تحت رقابة   الحجر الصحي التي أقرتها اإلدارة الصحية في مدينة بيليفلد

أن قرر قاض وضعهم في العزل اإلنفرادي. وغادر إثنان منهم السجن في  الشرطة إلى

  األمس ألنهما ليسا مصابين. ويتم إجراء إختبارات  لآلخرين يوميا للتحقق من عدم إصابتهم

 

 

  أعداد كبيرة من الشرطة أثناء تشييع جثمان والدة زعيم القبيلة

بية عيسى رمنو في برلين. وكان من تم في األمس تشييع جنازة والدة زعيم القبيلة العر

المتوقع أن تشارك أعداد كبيرة من أفراد القبيلة في تشييع الجنازة، بعد أن تجمع الكثيرون في 

 األيام الماضية أمام المستشفى في كرويتسبيرغ، وأمام أرض ريمو في نويكولن 

بيا. ورابطت شرطة وأخيرا تجمعوا منذ الساعة التناسعة أمام مسجد سيهيتلك في شارع كولوم

برلين، والشرطة اإلتحادية وسيارات اإلسعاف وستة خبراء بالزي المدني عند مدخل المقبرة. 

وتم التشييع بشكل منتظم. ومن أجل الحفاظ على شروط كورونا تم السماح لكل عشرين 

  شخص بالتناوب بالمشاركة في الجنازة

 

يالسلطات السورية تعلن عن ضحايا للقصف اإلسرائيل  

ذكرت وكالة األنباء السورية أن القصف اإلسرائيلي للعاصمة السورية دمشق أسفر عن قتل 

ثالثة مدنيين على األقل، وأن الدفاعات السورية أسقطت عددا من الصواريخ اإلسرائيلية قبل 

الوصول إلى أهدافها. ونقلت وكالة األنباء السورية أن الصواريخ اإلسرائيلية أطلقت من 

للبنانيةاألجواء ا  

 

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) 



 


