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 اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا تزيد عن مئة وثالثة وستين ألفا

وستين ألفا ومائة ارتفع عدد اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مئة وثالثة 

وخمس وسبعين إصابة. ورصد معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية زيادة بمقدار ستمائة 

وتسع وسبعين إصابة مقارنة باليوم السابق. وبلغ عدد الوفيات ستة آالف وستمائة واثنتين 

ألفا وتسعين وفاة، أي بزيادة ثالث وأربعين وفاة مقارنة باألمس. وتعافى مئة واثنان وثالثون 

  .وسبعمائة مصاب  مقارنة باألمس

 

  تخفيف القيود المفروضة في واليتي برلين وبراندنبورغ بسبب فيروس كورونا

إعتبارا من اليوم سيتم تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا في واليتي برلين 

ن والحالقين وبراندنبورغ. وسيسمح لصالونات الحالقة باستئناف العمل مع التزام الزبائ

بارتداء الكمامات الواقية. ويسمح أيضا للكنائس بإحياء الطقوس الدينية في الواليتين بخمسين 

  .شخصا على األكثر

 

 

 اإلتحاد األوروبي يسعى لتطوير لقاح في إطار تحالف دولي

يسعى اإلتحاد األوروبي اليوم في إطار مؤتمر دولي للدول المانحة لجمع عدة مليارات يورو 

وير لقاح لعالج وباء فيروس كورونا. وتبدأ أورزوال فون دير الين، رئيسة المفوضية لتط

األوروبية، اليوم بحملة تبرعات فورية تشارك فيها حكومات وشركات أدوية ومؤسسات 

خاصة من جميع أنحاء العالم. وقالت إن األمر يدور حول حملة أوروبية مشتركة ألن 

فعالة في مقاومة انتشار فيروس كورونااإلجراءات اإلنفرادية لن تكون  .  

 



 ألمانيا تسمح لطالبي اللجوء بالدخول

منذ السادس عشر من مارس الماضي تتم مراقبة الحدود األلمانية بسبب وباء فيروس 

كورونا. وال يسمح بالدخول إال لأللمان وأصحاب أذونات اإلقامة وطالبي اللجوء. وأعلن 

في نهاية مارس أنه ال توجد تعليمات لمنع طالبي اللجوء من المتحدث باسم وزارة الداخلية 

الدخول. وأعلنت ريمر، الحقوقية والخبيرة بالقانون الدولي في جامعة برلين، أن طالبي 

اللجوء ليس لهم الحق مبدئيا حسب القانون الدولي والوطني في الدخول، بينما لهم الحق في 

من السماح لهم بالدخول تقديم طلباتهم والنظر فيها. ولهذا ال بد .  

 

 

ألف فلسطيني يعودون إلى إسرائيل للعمل 40رغم فيروس كورونا:   

عاد في األمس أربعون ألف فلسطيني للعمل في إسرائيل في جني المحاصيل وقطاع البناء. 

وفي مارس الماضي أغلقت إسرائيل الحدود مع الضفة الغربية بسبب انتشار فيروس 

بات بفيروس كورونا في المناطق الفلسطينية ثالثمائة وثالث كورونا. وبلغ عدد اإلصا

وخمسين إصابة؛ حسب قناة الجزيرة، ومعظم المصابين من العاملين في إسرائيل. وتفيد 

تقارير أن أصحاب العمل اإلسرائيليين نقلوا المصابين الفلسطينيين إلى حدود الضفة الغربية 

ل معالجتهم في إسرائيل. ومنذ الخميس الماضي فور التحقق من أصابتهم بقفيروس كورونا بد

أعلنت السلطة الفلسطينية تخفيف القيود. وسمح للمصارف والمحال التجارية بالعمل ثالثة 

  .أيام في األسبوع

 

 

 وفاة مخرج أفالم شاب مصري في السجن

توفي مخرج األفالم شادي حبش البالغ من العمر أربعا وعشرين سنة في سجن طرة في 

القاهرة. وأودع السجن ألنه نشر فيديو موسيقي ينتقد فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 

ولم يستطع المحامي ذكر سبب الوفاة، بل أفاد بأن حالته الصحية تدهورت في األيام األخيرة، 

ونقل إلى المستشفى، ومنه إلى السجن مساء يوم الجمعة، وتوفي في اليوم التالي. وأعلنت 

حقوق اإلنسان العربية أن حبش توفي بسبب اإلهمال ونقص العدالةشبكة  . 

 

 

 



 بداية محاكمة مؤيدة داعش وأرملة ديزو دوغ

تبدأ اليوم في هامبورغ محاكمة أرملة مغني الراب، وعضو داعش الحقا المسمى ديزو دوغ. 

ام المحكمة التونسية، البالغة من العمر خمسا وثالثين سنة، أم –وتمثل أميمة ألف، األلمانية 

العليا في هامبورغ في قضية تتعلق بأمن الدولة. وتتهمها النيابة العامة باإلنتساب إلى منظمة 

إرهابية أجنبية. وتتهم أيضا باإلتجار بالبشر وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاك قانون 

 مراقبة األسلحة الحربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


