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إصابة جديدة بفيروس كورونا 378تسجيل         

تراجع حسابيا عدد اإلصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ما دون الخمسة آالف. وأعلن معهد روبرت 

عدد اإلصابات الجديدة منذ األمس بلغ ثالثمائة وثماني وسبعين إصابة، ليصل العدد اإلجمالي إلى كوخ أن 

مئة وستة وثمانين ألفا وثماني مئة وتسع وثالثين حالة. ومنذ األمس توفي تسعة أشخاص، ليصل عدد 

عين ألفا ومئة شخصافين نحو مئة وثالثة وسبتعالوفيات إلى ثمانية آالف وثماني مئة وفاة. وبلغ عدد الم . 

 

  

 تطبيق تحذير الدولة األلمانية من وباء كورونا جار

إن تطبيق تحذير الدولة األلمانية من وباء كورونا حاضر للتنزيل منذ الصباح الباكر في موقع غوغل 

وأبل. ومن شأن هذا التطبيق أن يسهل متابعة اإلتصاالت واإلصابات المحتملة. ويستطيع قياس ما إذا كان 

على مسافة أقل من مترين. وإذا ثبتت  ةطويل كان على تواصل مع أحد لمدةتعمل الهاتف الذكي قد مس

قرب المصاب بالوباء. وبهذه ب كانواار اآلخرين بأنهم بإصابة أحدهم، وتسجيلها في الهاتف الذكي، فيتم إخ

. وسيكون استخدام هذا مخزن البيانات فقط على جهاز المستخد  الطريقة ينبغي قطع سلسلة اإلصابات. وت  

 .التطبيق طوعيا

 

  

 

 هل تلغى قيود اإلتصال في برلين؟

ذكر مصدر إعالمي أن حكومة والية برلين تريد إلغاء القيود المفروضة على اإلتصاالت بسبب وباء 

كورونا. وكان من المسموح  سابقا أن يجتمع خمسة أشخاص أو أفراد عائلتين فقط. وأضاف المصدر أن 

م في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وستبقى مسافة متر ونصف المتر قائمة. وستتبع اإللغاء سيت

والية برلين ما قررته والية براندنبورغ. وسيتم رفع القيود في مجاالت أخرى، مثل السماح للمحال 

 التجارية باستقبال عدد أكبر من الزبائن

 

 



  بداية قضية اغتيال لوبكه أمام المحكمة

وبكه، رئيس مقاطعة كاسل. يقضية اغتيال لالمحاكمة في ل ظهر اليوم في محكمة فرانكفورت تبدأ قب

وبكه قبل يوالمتهم هو البالغ من العمر ستا وأربعين سنة، والمقيم قرب كاسل. ويتهم بأنه أطلق النار على ل

نه ومساعده حوالي سنة. وفي البداية إعترف بأنه ارتكب الجريمة ثم عاد وسحب أقواله. ويوصف بأ

وبكه كطرف مدع ثان في القضية. وقال محامي يينتميان إلى تيارات يمينية متطرفة. وتشارك عائلة ل

العائلة إن الهدف هو الكشف الكامل عن كافة مالبسات القضية، وإن األمر يدور حول أبشع وأنكر جرائم 

 .الغدر بدم بارد

 

 

بال الالجئينحكومة والية برلين تعتزم إقرار قواعد جديدة الستق   

تعتزم والية برلين إقرار قواعد جديدة الستقبال الجئين من المخيمات في اليونان. وأعدت وزارة الداخلية 

ذا الغرض. وسيقدم غايزل، وزير الداخلية، هذا المشروع اليوم أمام مجلس الوزراء. مشروع قانون له

الهجرة يونيو من العام القادم. وقالت مفوضة وتنوي الجكومة استقبال ثالثمائة من طالبي اللجوء حتى شهر 

لدى حكومة برلين إن هناك إتفاقا بين أحزاب اإلئتالف الحاكم في برلين على هذا الموضوعواالندماج  . 

 

 

 حماس تدعو إلى المقاومة ضد إسرائيل

فة دعت حركة حماس إلى توحيد الفصائل الفلسطينية، ومقاومة الخطة اإلسرائيلية الرامية إل ضم الض

الغربية. وقال صالح البردويل إننا ندعو إلى مقاومة كافة المخططات اإلسرائيلية الرامية إل ضم الضفة 

ع لحركة قالغربية. وتحدث الجيش اإلسرائيلي عن إطالق نار من قطاع غزة والرد عليه بقصف موا

ي تقدم بها الرئيس حماس. ومن المتوقع أن تقدم إسرائيل في األول من الشهر القادم خطة السالم الت

مب، والتي تعطي إسرائيل الضوء األخضر لضم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام ااألمريكي تر

       .ألف وتسعمائة وسبعة وستين. وتخشى األمم المتحدة من اندالع عنف جديد بسبب الخطط اإلسرائيلية

 

 

 

 

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)                                                         


