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30.06.2020 

أصابة جديدة بفيروس كورونا 500معهد روبرت كوخ يسجل حوالي      

سجلت الدوائر الصحية أربعمائة وثماني وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى معهد 

ت كوخ. وبهذا يصل عدد المصابين منذ بداية األزمة إلى مائة وأربعة وتسعين ألفا روبر

ومائتين وتسعة وخمسين مصابا. وارتفع عدد الوفيات إلى ثمانية آالف وتسعمائة وثالث 

وسبعين وفاة، وعدد من تعافى إلى مائة وتسعة وسبعين ألفا، أي بزيادة ألف شخص مقارنة 

  .باألمس

 
 

تثير نقاشا الجنسي لالطفال تغاللفضيحة سوء اإلس  

يطالب بيزنباخ، وزير العدل في والية نوردراين فيستفاليا، بنقاش جديد حول مبدأ تخزين 

البيانات بعد فضيحة سوء اإلستغالل في بيرغش غالدباخ. وفي الوقت الحالي فإنه من غير 

وغير مخزنة. وسيطلب  الممكن التحقق من هوية جميع الجناة ألن البيانات الخاصة بهم قديمة

إعداد تقرير للتحقق مما يمكن فعله في ضوء القوانين السائدة من أجل تخزين البيانات في 

حالة سوء استغالل األطفال. وفي قضية سوء استغالل األطفال الراهنة، توصل المحققون إلى 

سوء  أكثر من ثالثين ألف أثر. ويدور األمر حول مواد إباحية لألطفال، وحول بيانات

 .اإلستغالل الجنسي
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  تجريم اإلنقاذ من الغرق وكورونا

في العام الحالي غرق مئات األشخاص الذين حاولوا عبور البحر المتوسط نحو أوروبا. وبلغ 

عدد الوفيات رسميا في يونيو ستا وتسعين وفاة. ومن الجائز أن يكون العدد الحقيقي أعلى 

لذي يتجولون عادة في المياه الدولية، ويبحثون عن بكثير، ال سيما أن كثيرا من المنقذين ا

قوارب غارقة، هم اآلن جاهزون، إال أنهم يتعرضون للعقاب إذا خرجوا يبحثون عن 

المهددين بالغرق. ويقول إيسلر، المتحدث باسم منظمة اإلنقاذ األلمانية "سي آي" التي 

ى أخفاء ملف الغرق في تستعمل سفينة ""أالن كوردي": "إن وباء كورونا أدى لألسف إل

البحر المتوسط من واجهة الرأي العام. كما أن خصومنا إستغلوا أزمة كورونا لتجريم عملية 

اإلنقاذ من الغرق في البحر. وفي شهر أبريل أنقذت سفيينة "أالن كوردي" مائة وخمسين 

مة انتهاكها مهاجرا من الغرق. وبعد ذلك بقليل تم احتجازها في ميناء باليرمو اإليطالي بته

للشروط.  ويتحدث ممثلو منظمات إنقاذ أخرى عن محاوالت ترمي إلى تعطيل عمليات 

 .اإلنقاذ

 
 

 شتاين يخشى إندالع عنف جديد في حالة ضم جزئي من الضفة الغربية

إنتقد شتاين، السفير اإلسرائيلي السابق في ألمانيا، الضم المثير للجدل ألجزاء من الضفة 

هذه الحالة من اندالع عنف جديد في المنطقة. كما طالب الحكومة الغربية. ويخشى في 

األلمانية بالقيام بدور الوسيط بشكل أقوى. وأكد بالنسبة لدور اإلتحاد األوروبي بأنه ليس لديه 

األوروبي تحريك شيئ ما بسبب الخالقات بين الدول  دآمال كبيرة في أن يستطيع اإلتحا

يد الحكومة اإلسرائيلية على أساس خطة الشرق األوسط األوروبية في هذا الموضوع. وتر

للرئيس األمريكي ترامب ضم ثالثين في المئة من الضفة الغربية، وإعالن الخطوات األولى 

  .غدا. وفي األمس أعلنت القيادة الفلسطينية استعدادها إلجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل
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" في سورياأطباء بدون جدود" تطالب بمساعدة المدنيين   

ينظم اإلتحاد األوربي وهيئة األمم المتحدة اليوم مؤتمرا كبيرا للدول المانحة حول سوريا، 

تشارك فيه أكثر من ثمانين دولة ومنظمة عبر وسائل الفيديو لتقديم تبرعات جديدة. ومنذ 

المؤتمر األخير قبل سنة وربع السنة تضاعف عدد المحتاجين بقدر كبير. وبالذات فإن 

ع ماليين الالجئين في المنطقة في غاية السوء. ولهذا يحذر المساعدون، ومنهم فريش، أوضا

المتحدث باسم منظمة "أطباء بدون حدود" من حدوث مجاعة مأساوية. وقال إن كثيرا من 

المدنيين لم يفقدوا فقط عالقاتهم اإلجتماعية وجميع مدخراتهم، بل فقدوا أيضا األمل. ولهذا 

المتحاربة وعلى السياسيين فعل كل شيء لحماية المدنيين من العنف|،  يجب على األطراف

   .وتوصيل الغذاء إليهم

 
 

 العثورعلى قائمة للسياسيين والمشاهير لدى إحتياطيين يمينيين متطرفين

عثرت المخابرات العسكرية على بيانات سرية حول سبعة عشر سياسيا ومشهورا لدى 

بيانات مجلة "دير شبيغل" اإلخبارية تم شطب ضابط  إحتياطيين للجيش األلماني . وحسب

الصف اإلحتياطي من والية سكسونيا السفلى فورا من التمرينات اإلحتياطية لمنعه من 

الحصول على األسلحة والذخيرة. وشارك في مواقع إعالمية يمينية متطرفة، وسجل أرقام 

لتحقق مما إذا كانت القائمة هواتف نقالة وعناوين خاصة بسياسيين ومشاهير. ويتم اآلن ا

تهدف إلى تنفيذ اعتداءات. وتحتوي القائمة أسماء ماس وشولتس وغيفاي من الحزب 

اإلشتراكي الديمقراطي، وبيربوك وهابك من حزب الخضر، وكيبينغ وغيزي وبارتش من 

       .حزب اليسار، وليندنر من الحزب الديمقراطي الحر، والممثل شفايغر

 

 

 

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) 

 


