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07.07.2020 

إصابة جديدة بفيروس كورونا 390معهد روبرت كوخ:     

الصحية األلمانية ثالثمائة وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم  سجلت الدوائر

واحد لدى معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية. وبهذا يبلغ عدد المصابين بهذا الوباء منذ 

بداية األزمة مئة وستة وتسعين ألفا وتسعمائة وأربعا وأربعين إصابة على األقل. وتوفي 

با حسب بيانات المعهد، أي بزيادة ثمانية مقارنة باليوم تسعة آالف وأربعة وعشرين مصا

السابق. وحتى يوم األحد الماضي بلغ عدد المتعافين حوالي مئة واثنين وثمانين ألفا ومائتي 

 شخص، أي بزيادة خمسمائة شخص مقارنة باليوم السابق

  

 وزراء داخلية دول اإلتحاد األوروبي يبحثون استقبال الالجئين

داخلية دول اإلتحاد األوروبي اليوم عبر مؤتمر فيديو اإلنقاذ من الغرق في  يبحث وزراء

البحر المتوسط. ويترأس المؤتمر زيهوفر، وزير الداخلية األلماني ألن ألمانيا تترأس حاليا 

المجلس األوروبي. وقال زيهوفر في حديث إعالمي صباح اليوم إنه يسعى لجعل الدول 

ا تجاه استقبال الالجئين. وهذا أمر في غاية الصعوبة. ووصف األوروبية تتخذ موقفا موحد

الموقف السابق بأنه دون كرامة اإلنسان. وإذا وصلت سفينة ما، فتجرى إتصاالت هاتفية بحثا 

 عن دولة أوروبية الستقبالهم. وتكون غالبا أربع، خمس أو ست دول أوروبية
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 تراجع اإلصابات الجديدة في محيط غيترسلوه

اإلصابات الجديدة في فيروس كورونا في محيط مدينة غيترسلوه إلى ما دون  تراجعت

المعدل، حستب بينات معهد روبرت كوخ التي أفادت أن عدد المصابين في األيام السبعة 

الماضية بلغ حوالي خمسة وثالثين مصابا من بين مئة ألف من تعداد السكان. ويصل المعدل 

باء في معمل اللحوم تونيس بلغ المعدل أكثر من مائتين إلى خمسين.  وفي ذروة تفشي الو

وسبعين إصابة  لكل مائة ألف مواطن. وبعد قرار المحكمة الخاص برفع القيود المفروضة 

في محيط المدينة، ال تريد حكومة الوالية فرض قيود جديدة، وال حتى لناحية واحدة. وقال 

  ا على الحجر الصحي على معمل تونيسوزير الصحة في الوالية إن القيود قد تفرض تمام

 

 

 المملكة السعودية: إحباط لدى الحجيج

كان ينبغي أن يجتمع حوالي مليونين ونصف المليون من الحجاج من جميع أنحاء العالم في 

نهاية ااشهر الحالي في مكة ألداء فريضة الحج التي تم إلغاؤها بسبب الحجج الصحية 

األعداد الكبيرة للحجاج في هذه المناسبة، سيسمح فقط لبضعة المرتبطة بوباء كورونا. وبدل 

آالف من السعوديين، وألعداد محدودة من األجانب المقيمين في السعودية بأداء فريضة 

الحج، شريطة ارتداء الكمامات الواقية. ومن غير المعروف اآلن كم سيبلغ العدد. وأثارت 

ج. ويرى التجار المحليون الذين يعتبرون الحج هذه القيود الصارمة إحباطا شديدا لدى الحجا

 أيضا وسيلة تجارية، أن مبيعاتهم في خطر هذ العام
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 "شبكة "شركات تدمج الجئين

كثير من الشركات في والية بافاريا تبحث بشكل حثيث عن متدربين. وفي الوقت نفسه هناك 

الجمع بين الطرفين، توجد منذ كثير من المهاجرين يبحثون عن فرصة عمل. ومن أجل 

خمس سنوات شبكة "شركات تدمج الجئين". وتتحدث تويبنر، سفيرة الشبكة اإلقليمية للعام 

الحالي، عن نتائج إيجابية. وتقول إننا من ناحية العمل راضون جدا، وليس لدينا مشاكل. 

ية ليس باألمر والموضوع الصعب يتعلق دائما بالمدارس المهنية، ألن تعلم اللغة األلمان

السهل، ولكنها األساس لإللتحاق بالدارس. ولكن إذا كانت جنسية الالجىء ال تؤمن له البقاء، 

فال يحصل على الدعم المطلوب. وهنا تساهم الشركات في تمويل الدورات التعليمية. وشكلت 

م أكثر من أربعمائة وأربعين شركة في والية بافاريا شبكة "شركات تدمج الجئين" تقد

  معلومات عن الالجئين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

   


