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إصابة جديدة بفيروس كورونا 213معهد روبرت كوخ يسجل   

منذ األمس سجل معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية مائتين وثالث عشرة إصابة جديدة 

ثنين وثمانين إألمانيا، ليصل العدد اإلجمالي لإلصابات المؤكدة إلى مئة و بفيروس كورونا في

ألفا وثماني وعشرين إصابة. وبلغ عدد الوفيات ثمانية آالف وخمسمائة واثنتين وعشرين 

إحدى عشرة وفاة خالل أربع وعشرين ساعة. وتفيد بيانات المعهد أن قدرها وفاة، أي بزيادة   

تة وستين ألفا وأربعمائة شخصافين بلغ مئة وستععدد الم  

 

  تخفيف مزيد من قيود كورونا في برلين

في إطار تخفيف مزيد من قيود كورونا في برلين تفتح البارات والحانات وستوديوهات 

الرياضة وصاالت األلعاب أبوابها. وإضافة إلى التقيد بالتباعد اإلجتماعي، يتعين على زوار 

س الوقوف عند المنصة. وفي األستوديوهات الرياضية الحانات الجلوس إلى الموائد، ولي

 ومدارس الرقص يجب التقيد بمسافة تباعد ال تقل عن ثالثة أمتار

 

 

 زيهوفر: إغتيال لوبكه هو إنذار

تصادف اليوم الذكرى السنوية األولى ألغتيال لوبكه، رئيس مقاطعة كاسل. وفي حديث 

ني، إن اغتيال لوبكه إنذار من أن التطرف اليميني إعالمي قال زيهوفر، وزير الداخلية األلما

هو التهديد األكبر لدولة القانون الديمقراطية. وبسبب وباء كورونا لن يقام حفل تأبين رسمي 

في هذه المناسبة. وناشدت بعض المبادرات إلقاء أكاليل الزهور أمام مبنى المقاطعة. وتم 

غ عمر المتهم ستا وأربعين سنة. وحسب النيابة اغتيال لوبكه قبل سنة على شرفة منزله. ويبل

 العامة ارتكب الجريمة لدوافع يمينية متطرفة



الجىء من اليونان 500والية تورنغيا تريد استقبال    

أعلن اإلئتالف الحكومي في والية تورنغيا على لسان آدمز، وزير الهجرة، أنه سيستقبل 

غ تكاليف البرنامج اإلضافي نحو واحد خمسمائة الجىء آخر من الجزر اليونانية. وستبل

وثالثين مليون يورو. واثار هذا الموضوع جدال طيلة أسابيع بين صفوف حكومة األقلية. 

وينبغي تفضيل النساء والحوامل والمسنين الذين تجاوزوا الخامسة والستين. وينبغي أن تكون 

رينهناك دفعتان من القاصرين واألحداث عدد كل منهما حتى خمسة وعش  

 

 

   كذلك والية هسن تريد استقبال مزيد من الالجئين

أعلنت والية هسن أيضا عن إستعدادها  الستقبال مزيد من القاصرين واألحداث الالجئين من 

الجزر اليونانية. وصرح كلوزة الذي ينتمي لحزب الخضر، في فيسبادن بأنه تم إبالغ 

اليونانية يعيش الالجؤون تحت ظروف معيشية  الحكومة اإلتحادية األلمانية بذلك. وفي الجزر

وصحية سيئة. وأعلن مجلس النواب في الوالية أن الوالية مستعدة الستقبال مئة من 

 القاصرين الالجئين من الجزر اليونانية

 

 

  ترامب: إجراءات صارمة ضد األحتجاجات

عند يعتزم الرئيس األمريكي ترامب وضع حد لإلحتاجات بواسطة القوة العسكرية 

الضرورة. وقال في كلمة ألقاها في واشنطن إنه يجب على الحكام ورؤساء البلديات مواجهة 

اإلحتجاجات بالقوة، وإال فإنه سيضطر هو لحل هذه المشكلة، بواسطة الجنود. ومنذ أيام هناك 

تظاهرات في جميع أنحاء أميركا ضد عنف الشرطة والعنصرية والظلم اإلجتماعي. وفي 

واصم تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب ونهب. وكان السبب هو اغتيال كثير من الع

جورج فلويد، األمريكي األسود، أثناء مهمة للشرطة في مينيابوليس. ويفيد التقرير الطبي أن 

سبب وفاته هو الضغط على رقبته لمدة طويلة. وقدم محامو العائلة تقريرا طبيا آخر يؤكد 

الطويل على الرقبة والظهر. وتم اعتقال الشرطي الذي أيضا أن سبب الوفاة هو الضغط 

    .ضغط بركبته على رقبته لمدة سبع دقائق بتهمة القتل العمد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)               


