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 إصابة جديدة بوباء كورونا في ألمانيا 1045

ألف وخمس وأربعين إصابة جديدة بوباء كورونا في ألمانيا. وأعلن  تم منذ األمس تسجيل

معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية أن عدد الوفيات ارتفع إلى تسعة آالف ومئة وخمس 

وسبعين وفاة، أي بزيادة سبع حاالت مقارنة باألمس. ومنذ تفشي الوباء بلغ العدد اإلجمالي 

عا وستين إصابة. وتعافى مائة وخمسة وتسعون ألفا لإلصابات مائتين وثالثة عشر ألفا وسب

  ومئتا مصاب. وحسابيا يبلغ عدد اإلصابات حوالي ثمانية آالف وسبعمائة حالة

 

 

 مقتل موظفة في السفارة األلمانية جراء انفجار بيروت

أعلن وزير الخارجية األلماني األتحادي هايكو ماس عن مقتل موظفة في السفارة األلمانية 

النفجار المدمر الذي حصل في ميناء بيروت. وكانت الموظفة األلمانية قد توفيت في جراء ا

شقتها . وقد اعرب وزير الخارجية عن تعازيه الحارة ألقارب وموظفي السفارة في 

شخص من  100بيروت.وبحسب الصليب األحمر اللبناني فانه ما يزال البحث جارياً عن 

عشرات الفرق التي تحاول بمساعدة الكالب البوليسية  المفقودين تحت االنقاض. هذا وتوجد

 -130البحث عن مفقودين تحت االنقاض. يذكر ان الذين قتلوا جراء االنفجار بلغ حوالي 

  جريح 5000شخصا وأكثر من 

 

 

 

 

  



 وباء كورونا: سياسيون هدف للكراهية

ونية األولى شمل أظهر استطالع أجرته مجلة "كونتراستة" السياسية التابعة للقناة التلفزي

سبعمائة وتسعة من نواب البرلمان األلماني أن سياسيين وسياسيات يتعرضون للتهديد 

واإلهانة من قبل منكري وباء كورونا. وشارك في اإلستطالع مئة وخمسة وخمسون نائبا، 

وأجاب ربعهم بأنهم تعرضوا لمثل هذه التجارب السلبية. ووجهت إهانات لتسعة وثالثين 

تهديدات لخمسة عشر منهم. وتحدث ستة عشر نائبا عن تهديدات بشكل عام.  ومن نائبا، و

الشعارات المستعملة "أحكام دكتاتورية" و "قتلة األطفال" من خالل تطعيمهم. ويطالب 

بوضع صيغة جديدة لقضايا نيرنبيرغ لجرائم الحرب ضد السياسيين الحاليين المسؤولين عن 

 قيود وباء كورونا 

 

  

مؤسسة الهندسية يتوجهون إلى بيروتموظفو ال  

توجه موظفو المؤسسة الهندسية األلمانية مساء األمس من مطار فرانكفورت إلى بيروت 

للبحث عن مفقودين. ومن بينهم أطباء وخبراء مواد متفجرة. ومن بلدان أوروبية أخرى 

ميدانية ودول الخليج وصلت إلى بيروت أولى الطائرات التي تحمل مساعدات ومستشفيات 

وأدوية. وأسفر اإلنفجاران يوم الثالثاء عن موت أكثر من مائة وثالثين شخصا، وجرح 

حوالي خمسمائة شخص، من بينهم ألمان. ويعتقد أن سبب الكارثة هو تخزين نترات 

 األمونيوم بطريقة غير صحيحة. ولم يعرف سبب اإلنفجار حتى اآلن 

 

  

ىتراجع عدد حاالت اإلبعاد إلى أدنى مستو  

في النصف األول من العام الحالي تم بشكل واضح إبعاد عدد أقل بكثير من عام ألفين وتسعة 

عشر. هذا ما ورد في مصدر إعالمي إستنادا إلى بيانات وزارة الداخلية األلمانية. وتم إبعاد 

أكثر من أربعة آالف وستمائة مهاجر إلى أوطانهم األصلية. وفي النصف األول من العام 

تم إبعاد أحد عشر ألفا وخمسمائة مهاجر. وهذا عاد حسب الوزارة إلى وباء كورونا  الماضي

الذي أدى أيضا إلى إبعاد المهاجرين عند الحدود األلمانية. وفي النصف األول من العام 

 الحالي بلغ العدد أكثر من إثني عشر ألفا، أي ما يعادل تقريبا عدد العام الماضي بكامله 

 

  



اه التحقيق في سلسلة اإلعتداءات اليمينية المتطرفة في حي نويكولنرأي كوبرز تج  

بررت كوبرز، النائبة العامة في والية برلين، قيامها بالتحقيق شخصيا في سلسلة اإلعتداءات 

نواب العامين من اليمينية المتطرفة في حي نوبكولن. وقالت في حديث إعالمي إن أحد ال

اإلشتباه فيه إلى حديث دار بين شخصين من اليمينيين  المحتمل أن يكون منحازا. ويعود

المتطرفين يفيد بأن النائب العام ينتمي للحزب البديل من أجل ألمانيا، وليس هناك ما يدعو 

إلى الخشية منه. وقالت إنها تتفهم غضب وعدم ثقة المعنيين ألن التحقيقات لم تسفر عن نجاح 

حي نويكولن، إن أكثر من خمسين إعتداء وقعت في  منذ مدة طويلة. وقال هيكل، رئيس بلدية

       الحي منذ عام ألفين وستة عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


