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13.05.2020 

 

ونامعهد روبرت كوخ يعلن عن ثمانمائة حالة إصابة جديدة بفيروس كور  

أفاد معهد روبرت كوخ بأن عدد الحاالت اإلجمالية التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في ألمانيا قد بلغ اثني وعشرين ألفاً وستمائة 

حالة، في حين بلغ عدد اإلصابات الجديدة منذ يوم أمس حوالي ثمانمائة حالة. وبذلك يكون عدد الحاالت التي سجلت يفوق الـ مئة 

ألفاً وثالثمائة حالة. وأشار المصدر إلى أن عدد األشخاص المتعافين بلغ مئة وثمانية وأربعين ألفاً وسبعمائة شخص وواحد وسبعين 

 ً  بينما ناهز عدد حاالت الوفاة بفيروس كورونا سبعة آالف وستمائة وأربعة وثالثين شخصا

في عالج المرض الناجم عن اإلصابة بوباء كورونا تفاؤل لدى منظمة الصحة العالمية بوجود مؤشرات إيجابية لدى بعض األدوية  

أعربت مارغريت هاريس الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية عن تفاؤل المنظمة إزاء وجود مؤشرات إيجابية لدى بعض األدوية قد 

لكن لم يتوفر لدينا لغاية  تفيد في عالج مرضى وباء كورونا. وقالت إن لدينا بعض األدوية التي قد تحد من شدة أو فترة هذا المرض،

اآلن دواء قد يقضي أو يوقف هذا المرض. وأضافت هاريس بأن المنظمة تسعى حالياً جاهدة من أجل اكتشاف المزيد حول هذه 

وية األدوية الواعدة التي يتراوح عددها ما بين األربعة أو الخمسة. جدير بالذكر أن المنظمة تشرف حالياً على مبادرة دولية لتطوير أد

   آمنة وفعالة وإجراء اختبارات على لقاحات قد يستعان بها في عالج مرض االلتهاب الرئوي جراء اإلصابة بفيروس كورونا

 

 القيود المفروضة على حركة السفر والتنقل أدت إلى تراجع في أعداد طلبات اللجوء

بير خالل الشهور األربعة من هذا العام، حيث بلغ معدل أفادت مصادر إعالمية بأن عدد طلبات اللجوء في أوروبا قد تراجع بشكل ك

هذا التراجع في دول االتحاد األوروبي وسويسرا والنرويج خمسة وعشرين في المئة. وذكرت صحيفة "دي فيلت" استناداً إلى دائرة 

بلغ حوالي مئة وخمسة وستين أن عدد الطلبات التي قدمت ما بين شهر يناير إلى أبريل   EASO اللجوء التي يرمز إليها بالحروف

ألفاً، في حين بلغ هذا العدد في الفترة نفسها من العام الماضي زهاء مئتين وواحد وعشرين ألفاً. ومعظم هذه الطلبات تم تقديمه في 

ضم أكبر عدد من أسبانيا بواقع ما يزيد عن سبعة وثالثيت ألف طلب. وبذلك تكون ألمانيا قد احتلت المرتبة الثانية ألهم الدول التي ت

المتقدمين بطلبات اللجوء، خالفاً للماضي. وأفادت الدائرة أن التراجع في أعداد الطلبات يعزى إلى القيود في حركة السفر المفروضة 

جراء تفشي وباء كورونا. وحذرت في الوقت نفسه من مغبة تزايد أعداد الالجئين نظراً لتوتر األوضاع األمنية والغذائية في الشرق 

 األوسط وشمال أفريقيا

 

 وزير الخارجية األمريكي يشد الرحال إلى إسرائيل

يزور وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إسرائيل اليوم، حيث يلتقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه الجديد 

الضفة الغربية المحتلة تعد في نهاية المطاف قراراً  في االئتالف بيني غانتس. وصرح بومبيو قبيل الزيارة بأن أي خطة ضم ألراضي

إسرائيلياً. وكان الرئيس األمريكي ترامب قد أعطى الضوء األخضر لذلك، األمر الذي يعد من قبل  كثير من الدول خرقاً للقانون 

 الدولي
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 هجوم دموي على مستشفى للوالدة في كابول

فغانية كابول إلى مصرع ما ال يقل عن أربعة عشر شخصاً، من بينهم رضيعان أسفر هجوم على مستشفى للوالدة في العاصمة األ

وعدد من الممرضات، بحسب إفادة متحدث باسم وزارة الداخلية. كما قام انتحاري في نفس التوقيت تقريباً بتفجير نفسه في جنازة في 

األفغاني أشرف غاني أمر بعد وقوع الهجومين  مدينة ننقرهار شرقي البالد، ما أسفر عن مقتل أربعة وعشرين شخصاً. الرئيس

باستئناف الهجمات العسكرية ضد طالبان والتنظيمات المناهضة للحكومة. وقال: "أصدرت أوامري لجميع القوات العسكرية بوقف 

العنيفة. وبالفعل  عمليات الدفاع واستئناف حملة الهجمات ضد األعداء". من جانبه أنكر تنظيم طالبان أي مسؤولية تجاه االعتداءات

 تعتبر محافظة ننقرهار القريبة من الحدود الباكستانية معقالً لميلشيات تنظيم "الدول اإلسالمية" اإلرهابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


