
 
02.07.20 أخبار اليوم  

أصابة جديدة بفيروس كورونا 500 أكثر منمعهد روبرت كوخ يسجل    

سجلت الدوائر الصحية األلمانية خمسمائة وثالث إصابات جديدة بفيروس كورونا لدى معهد 

خ لألمراض المعدية. وبذلك يرتفع عدد المصابين منذ اندالع األزمة إلى مائة وروبرت ك

وخمسة وتسعين ألفا  ومائتين وثماني وعشرين إصابة. وبلغ عدد الوفيات ثمانية آالف 

وتسعمائة وأربعا وتسعين وفاة. ويقدر عدد المتعافين بمائة وثمانين ألفا وثالثمائة شخص، أي 

خص مقارنة باألمس. وبذلك يبلغ عدد المصابين حوالي خمسة آالف مسمائة شقدرها خبزيادة 

 وتسعمائة وثالثين إصابة

 
 

جراء فحوص كورونا للجيمعإعدم   

 ع السكان. وقالت كيرشيلن تجرى في برلين في بداية األمر فحوص فيروس كورونا لجم

لحالي برغر، منسقة إستراتيجية الفحوص، في حديث إعالمي، ليس من المفيد في الوقت ا

إجراء فحوص للجميع بانتظام، وليس وفق أهداف محددة. كما أن أساس مكافحة الفيروس هو 

فحص أؤلئك الذين لديهم أعراض هذا الوباء. وتجرى فحوص إستطالعية لبعض الفئات 

المهنية، وإن لم تظهرعليهم أية عوارض. وهذا ممكن اآلن للعاملين والعامالت في روضات 

فيرشواألطفال في مستشفى  . 

 
 

  إغالق تام في الضفة الغربية

بفروس كورونا  اتسيتم إغالق الضفة الغربية غدا لمدة خمسة أيام بسبب ارتفاع اإلصاب

بشكل ملحوظ. وتستثنى من هذا اإلغالق المتاجر والمخابز والصيدليات. وال يجوز مغادرة 

ينية طفي المناطق الفلسالمنازل إال في الحاالت الضرورية. وفي البداية كان انتشار الوباء 

شكل كبيرقليال وبعد تخفيف القيور ارتفع العدد ب . 



 إرتفاع اإلصابات بوباء كورونا في أمريكا إلى رقم قياسي

أرتفع عدد اإلصابات بوباء كورونا في أمريكا إلى رقم قياسي. وبلغ حسب جامعة جونز 

رقم منذ اندالع األزمة في وهذا أعلى  هوبكنز ثالثة وخمسين ألفا خالل أربع وعشرين ساعة

أمريكا. وبذلك يبلع عدد اإلصابات اإلجمالي في أمريكا حوالي مليونين وسبعمائة ألف 

 .إصابة

 
 

 دمشق تندد بتعهدات تقديم المساعدات للسوريين

وجهت وزارة الخارجية السورية إنتقادا شديدا للنتائج التي توصل إليها مؤتمر الدول المانحة 

رة الخارجية السورية إن أمريكا ودول اإلتحاد األوروبي تدعم اإلرهاب، لسوريا. وتقول وزا

وتدمر الثروات السورية، وتعطل عملية إعادة البناء. وكل من يرتكب مثل هذه  الجرائم ضد 

يعتبر المانحة سوريا، يتحمل السؤولية األساسية عن معاناة السوريين. كما أن مؤتمر الدول 

كثير من الدول بتقديم ستة مليارات  تالداخلية السورية. وتعهدتدخال فاضحا في الشؤون 

وتسعين مليون يورو كمساعدات لسوريا. وستقدم ألمانيا مليار وستمائة مليون يورو. 

المساعدات للمحتاجين في سوريا، والالجئين في البلدان المجاورة كونوست .  

 
 

 السلطات اليونانية تنشىء حواجز أمام جزيرة ليسبوس

السلطات اليونانية حتى نهاية شهر أغسطس إنشاء حواجز بحرية عائمة أمام جزيرة تريد 

ليسبوس بطول ثالثة كيلومترات، وعرض أكثر من متر، لمنع الالجئين من الوصول إليها. 

ونشرت وزارة الدفاع اليونانية في يناير الماضي مناقصة لتركيب هذه الحواجز البرية 

قوارب من تجاوزها. وتقدر تكاليف هذا الشروع بنصف مليون العائمة في بحر إيجه لمنع ال

يورو. وتنتقد منظمات اإلغاثة، ومنها منظمة العفو الدولية،  هذا المشروع بشدة واصفة إياه 

بأنه يثير تساؤالت كثيرة حول قدرة المنقذين في المستقبل على مساعدة الالجئين الذين 

  .يتعرضون آلخطار جسيمة في البحر

 

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)                         


