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 وقاية من فيروس كورونامعهد روبرت كوخ يطالب باالستمرار في اتخاذ تدابير الحيطة وال

 

دعا لوثر فيلر رئيس معهد روبرت كوخ إلى ضرورة االستمرار في االلتزام بكافة ضوابط 

التباعد االجتماعي والصحة العامة، رغم بعض المبشرات اإليجابية في منحى أعداد اإلصابة 

 دليل بفيروس كورونا. وقال إنه ال مجال للتراخي في اإليفاء بهذه الضوابط، حيث أنه ال

إلى الحد من انتشار الوباء في ألمانيا، في حين تم إحراز نجاح من حيث حتى اآلن يشير 

إبطاء سرعة االنتشار بفضل االلتزام بالضوابط المفروضة. وأكد فيلر أن أسرة العناية 

بغية  المكثفة وأجهزة التنفس االصطناعي متوفرة على نحو كاٍف في المستشفيات األلمانية

ى األزمة، معرباً عن تفائله من عدم حدوث عجز في استخدام هذه المعدات الطبية التغلب عل

 في حال استمر الوضع على هذا المعدل

 

 

وزير خارجية لوكسمبورغ يدعو إلى تضامن الدول األوروبية من أجل استقبال فتية 

 قاصرين من اليونان

لدول األعضاء في االتحاد عاجالً إلى ا غ جين أسيلبورن نداءً روجه وزير خارجية لوكسمبو

األوروبي بضرورة استقبال من قدموا بمفردهم من األطفال القاصرين من مخيمات اللجوء 

سيكون ف ،في اليونان. وأضاف أنه في حال أفلح بلد صغير مثل لوكسمبورغ في انجاز ذلك

ً بالنسبة لباقي الدول. يشار إلى أن لوكسبورغ ستستقبل اليو عشر  يم اثنبالتأكيد أمراً ممكنا

وأشار أسيلبورن في معرض حديثه إلى إذاعة من مخيمات اللجوء. وقاصرة  قاصراً 

استقبال خمسين من القاصرين، مؤكداً أن ذلك ما هو  تشالند فونك إلى استعداد ألمانيا إلى يدو

 إال بمثابة البداية، حيث أن العدد اإلجمالي للفتية القاصرين يبلغ حوالي ألفاً وستمائة

 



 مب يعلن عن وقف دفعات الواليات المتحدة لمنظمة الصحة العالميةترا

أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في خضم أزمة انتشار جائحة الكورونا أن بالده 

ستجمد دفعاتها المخصصة لمنظمة الصحة العالمية. وقال إن المنظمة فشلت في أداء مهامها 

ب على ضرورة النظر في الخطوات التي اتخذتها يجب مقاضاتها. وأكد ترامفلذا  ،الرئيسية

من أجل تطويق انتشار الوباء، قبل البت في مسألة استئناف تسديد  منظمة الصحة العالمية

الدفعات. من جانبه انتقد أنتونيو غوتيرش األمين العام لألمم المتحدة هذا اإلجراء، مشيراً إلى 

حملتها للحد من الفيروس. جدير بالذكر  أنه ليس الوقت المناسب لخفض موارد المنظمة في

 أن الواليات المتحدة تعد أكبر الدول المانحة للمنظمة

 

 

 حملة إعادة المواطنين األلمان إلى ألمانيا توشك على االنتهاء

أوشكت حملة إعادة المواطنين األلمان إلى ألمانيا على االنتهاء من انطالقها بعد أربعة أسابيع 

لخارجية األلمانية على تسيير عدة رحالت جوية أعادت نحو مئتين ، حيث أشرفت وزارة ا

وخمسة وعشرين ألفاً من المواطنين األلمان العالقين في الخارج إلى ألمانيا بعد اندالع أزمة 

الكورونا. وأفادت الوزارة بأن عدة آالف من هؤالء المواطنين ال يزالون في انتظار موعد 

 يزالون عالقين في جنوب أفريقيا واألرجنتين وبيرو. وأضاف إعادتهم إلى البالد، معظمهم ال

تنسيق إعادة بعض الحاالت الفردية المصدر أن السفارات األلمانية في الخارج ستعكف على 

 بمجرد انتهاء الحملة

 

 

 مناشدات بضرورة التشديد على ضوابط الوقاية والحيطة والحذر في المدارس قبل إعادة

 فتحها

 

ه رئيسة نقابة التربية والعلوم بأن الوقاية الصحية هي على رأس صرحت مارليس تيب

أولوياتها في حال تمت إعادة المدارس إلى طبيعتها. وقالت إنه يجب التدقيق على التزام 

 ذابط الصحة العامة والتباعد االجتماعي، مشيرة إلى ضرورة تزويد التالميوالتالميذ بض

ت النظافة. وصرحت تيبه بأن وضعية بناء العديد من بالمطهرات واألحذية الواقية ومستلزما

المدارس ال تسمح بالقدر الكافي من الوقاية من العدوى. وأضافت بأنه من الضروري منح 

. لذا فهي تعتبر الخطة التي إعادة فتح المدارسهيد ملتالمدارس مهلة أسبوعين كمرحلة أولية 

 المدارس لبعض المراحل الدراسية غير واقعيةترتئيها والية نورد راين فيستفاليا إلعادة فتح 

 



 

 محققون يقتلعون خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في والية نورد راين فيستفاليا

ذكرت مصادر إعالمية بأن محققين في والية نورد راين فيستفاليا قد اقتلعوا خلية إرهابية 

ة رجال في أماكن مختلفة، تابعة لتنظيم داعش، حيث اعتقلت قوات أمنية صباح اليوم أربع

بتفويض من النيابة العامة في الوالية. وأفاد المصدر بأن هؤالء األشخاص ينتمون إلى 

في ألمانيا. جكستان وأنهم خططوا لشن هجمات باسم تنظيم الدولة امجموعة إسالموية في ط

 يشار إلى أن رأس المجموعة يقبع في السجن االحترازي منذ العام المنصرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


