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  مصالن ألمانيان في مرحلة اإلختبارات السريرية

إيرليش، أنه من الممكن قريبا أن تجرى إختبارات  –رئيس معهد باول ينطلق سيشوتك، 

سريرية على مصلين ألمانيين واعدين أحدهما لشركة كيورفاك في توبينغن، واآلخر للمركز 

األلماني ألبحاث اإلصابة بالعدوى. هذا ما قاله سيشوتيك في برنامج تلفزيوني. وحتى اآلن 

على ترخيص رسمي. ويعتبر معهد باول غيرليش حصلت فقط شركة بيونتيك من ماينز 

  مخوال باعتماد األمصال الطبية في ألمانيا

 

 إستمرار الجدل حول قيود كورونا

لم تتوصل الدولة اإلتحادية والواليات األلمانية حتى اآلن إلى اتفاق على تمديد قيود 

إستنادا إلى اإلتصاالت أثناء أزمة فيروس كورونا. وذكرت وكالة الصحافة األلمانية 

مشاركين في المشاورات أن المشاورات لم تسفر عن نتيجة، وأن الواليات ستواصل 

المشاورات فيما بينها. وبحث براون، مدير مكتب المستشارية، في األمس القيود المفروضة 

على اإلتصاالت التي تسري حتى الخامس من الشهر القادم. واقترحت الدولة اإلتحادية 

حتى التاسع والعشرين من الشهر القادم. وفي والية تورنغيا دعا راميلو، سريان مفعولها 

  رئيس الوزراء، إلى إلغاء قيود كورونا في السادس من الشهر القادم

 

 

 

 

 



  منظمات إغاثة: إرتفاع عدد الالجئين مجددا

تتوقع منظمات إغاثة الالجئين أن عدد الالجئين الذين يعبرون البحر المتوسط سيرتفع في 

ابيع القادمة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتخفيف القيود المفروضة على وباء فيروس األس

كورونا في القارة األوروبية. وقالت أمتسبيرغ،  المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب 

الخضر، في حديث إعالمي، إن ظروف الالجئين وأسباب هربهم لم تتغير بسبب وباء 

في سوريا، ومخيمات التعذيب في ليبيا حيث تنتهك حقوق  كورونا. كما أن ظروف الحرب

  اإلنسان، مازالت قائمة. وإن أزمة كورونا تفاقم من حدة األزمات الراهنة

 

 إغالق الحدود يمنع وصول الجئين جدد

أسفر إغالق الحدود بسبب وباء فيروس كورونا في والية راينالند بفالس األلمانية عن وقف 

وأعلنت وزارة اإلندماج في ماينز أنه تم استقبال ثالثة وسبعين الجئا استقبال الجئين جدد. 

فقط في شهر أبريل الماضي. وهذا شكل فقط أربعة عشر فاصلة واحد في المئة من الالجئين 

الذين استقبلتهم الوالية في العام الماضي. وفي األشهر األربعة األولى تراجع العدد مقارنة 

ماضي بنسبة خمسة وثالثين فاصلة ثالثة في المئة ليصل إلى ألف بالفترة نفسها من العام ال

وثالثمائة وواحد وثمانين. وجاء معظم الالجئين في األشهر األربعة األولى من سوريا، ومن 

  ثم من باكستان وأفانستان

 

الجئا في ملجأ في بون بعد تفشي وباء كورونا 19عزل   

أ لالجئين في بون، وسبعة أشخاص آخرين تم وضع إثني عشر مصابا بوباء كورونا في ملج

من سكان الملجأ في الحجر الصحي. وقال هايدل، المتحدث باسم حكومة المقاطعة في 

كولونيا، إنه تم نقلهم أخيرا من ملجأ لالجئين من مدينة سانكت آوغوستين إلى بون. وكانوا قد 

طبية لهم جميعا بعد أن  أصيبوا بفيروس كورونا قبل أن ينتقلوا إلى بون. وأجريت اختبارت

ثبتت إصابة واحد منهم.  وذكر المتحدث أن تسعة وثالثين الجئا قد نقلوا إلى ملجأ في شاليدن 

 بسبب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

 

 

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)                  


