
1 
 

 

18.05.2020 

 

كورونا بفيروس جديدة إصابة 342 يسجل كوخ روبرت معهد  

 في جديدة إصابة وأربعين واثنتين ثالثمائة المعدية لألمراض كوخ روبرت معهد سجل

 عدد وبلغ. إصابة وستمائة ألفا وسبعين وأربعة مائة حوالي اإلجمالي العدد بلغي وبذلك. ألمانيا

 وثالثين وخمس وتسعمائة آالف سبعة  الوفيات وعدد ألفا، وخمسين وأربعة مائة المتعافين

 التي النتائج كلها تبلغ لم الصحية الدوائر ألن اإلرقام هذه تتغير أن المحتمل ومن. وفاة

إليها توصلت  

 
 

فيستفاليا نوردراين والية في لآلجئين ملجأ في كورونا يروسف تفشي  

 القريبة آوغوستين سانت مدينة في لالجئين ملجأ في كورونا بفيروس إصابة 130 تسجيل تم

. شخص ثالثمائة اإلختبارات وشملت. اآلن حتى األخرى اإلختبارات نتائج تعلن ولم. بون من

 كان بينما شخص ستمائة الملجأ هذا سكان عدد ويبلغ الصحي العزل إلى المصابين نقل وتم

 في الرئيسية المالجىء من الملجأ هذا ويعتبر. شحص خمسمائة حوالي أخيرا فيه يعيش

 الوالية

 
 

لالجئين صحي حجر مركز إلى يتحول فندق   

 تريد كارلسروه بلدية ألن لالجئين صحي حجر مركز إلى" ماكس" السابق الفندق سيتحول

 الوقت وفي. الصحي الحجر في لديها الالجئين مالجىء من صاشخ سبعين حتى وضع

 مالجىء على اإلهتمام ستركز أنها البلدية وأعلنت. فقط شخصا عشر إثنا فيه يوجد الحاضر

 لمدة وعناية بدقة الصحي الحجر تطبيق وسيتم. كورونا فيروس تفشي بسبب الالجئين

لهم الكاملة الطبية والرعاية األغذية توفير مع يوما عشر أربعة أقصاها  
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أيضا برلين في الديمقراطي اإلشتراكي للحزب المزورة اإلعالنات بسبب التحقيقات إستمرار   

 اإلشتراكي للحزب المزورة اإلعالنات قضية في تحقيقات تجري الشرطة مازالت

 ثم ومن أوال، اإلعالنات ظهرت حيث فيستفاليا نوردراين والية في الالجئين ضد الديمقراطي

 العثور وتم. اآلن حتى نتيجة أية إلى التوصل عدم الشرطة باسم المتحدث وأعلن. برلين يف

 اإلشتراكي للحزب كبيرة شعارات تحمل ، الواليتين هذه في إعالنا وستين سبعة على

 في المزورة الشعارات هذه مجهولون ووضع. مستمرة التحقيقات زالت وما. الديمقراطي

 مليء قارب صورة يحمل إعالن اإلعالنات بين ومن. المدن داخل للدعاية مخصصة مواقع

 تحتها وكتب. إبتعدوا اإلجتماعية، العالقات تجنبوا! بيوتكم في إبقوا: بجواره كتب بالالجئين

 التحريض في لإلشتباه تحقيقات وتجري". أوال نحن: "شعار األلماني العلم ألوان على

 العنصري

 
 

الدستورية اليمين تؤدي الجديدة اإلسرائيلية الحكومة   

 وسبعين بثالث جديدة إسرئيلية حكومة فازت السياسي الشلل من السنة ونصف سنة بعد

 منصب نتنياهو وسيتولى. اإلسرائيلي البرلمان في صوتا وعشرين مائة أصل من صوتا

 ويتولى. األخيرة نفسها المدة في غانتس ليخلفه األولى شهرا عشر الثمانية في الوزراء رئيس

 وتم. الدفاع وزير منصب الحكومة، في نتنياهو مشاركة البداية في رفض الذي تسغان

للبرلمان رئيسا الليكود حزب من ليفين إنتخاب  
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بينهما السلطة تبادل على يتفقان وعبدهللا غني  

 غني أشرف الرئيس توصل أفغانستان في الرئاسية اإلنتخابات من أشهر ثمانية حوالي بعد

 باسم المتحدث وقال. بينهما السلطة وتبادل الخالف إنهاء على اتفاق ىإل عبدهللا ومنافسه

 في الرئاسية اإلنتخابات وبعد. الخصوص بهذا سياسي بيان على وقعا إنهما األفغانية الحكومة

 فوز اإلنتخابات لجنة وأعلنت. منقسمة السياسية الطبقة كانت عشر، وتسعة ألفين عام خريف

. اإلنتخابات في فائزا يعلنونه أنصاره وجعل بذلك، عبدهللا عترفي ولم. بسيطة بأغلبية غني

منصبه من عبدهللا وعزل الرئاسي، النظام حسب حكومة تشكيل غني وأعلن .       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

           


