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08.07.2020 

 

إصابة جديدة في ألمانيا بفيروس كورونا 397تسجيل   

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

يوم واحد. وبهذا يبلغ عد اإلصابات مئة وسبعة وتسعين ألفا وثالثمائة وثالثا وأربعين إصابة، 

حسب بيانات معهد روبرت كوخ. وبلغ عدد الوفيات تسعة آالف وستا وثالثين وفاة، وعدد 

ثنين وثمانين ألفا وسبعمائة شخص. وبهذا يبلغ عدد اإلصابات حسابيا المتعافين حوالي مئة وا

  حوالي خمسة آالف وستمائة إصابة

 

  زيهوفر يسعى إلى التوصل إلى اتفاق على  توزيع الالجئين حتى نهاية العام الحالي

يسعى زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، إلى التوصل إلى اتفاق في أوروبا على توزيع 

ن حتى نهاية العام الحالي. وقال بعد مؤتمر فيديو عقده وزراء داخلية دول اإلتحاد الالجئي

األوروبي إنه ال بد من إدخال إصالحات مشتركة على اللجوء من أجل التوصل إلى حل دائم، 

وإن جميع الدول األوروبية مهتمة بهذا الموضوع. ولم يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة. 

عربت عن نبتها في وضع مزيد من سفن المراقبة والموظفين وقال إن بعض الدول أ

واألموال لمراقبة الحدود األوروبية. وقال إنه سيبذل قصارى حهده في سبيل فضية الهجرة. 

وتريد المفوضية األوروبية حتى شهر سبتمبر القادم، تقديم مقترحات جديدة بشأن تعديل 

ومالطا قد اتفقت في العام الماضي على توزيع  قانون اللجوء. وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

  الالجئين بينها. ولم تتحقق آمال في انضمام دول أخرى إليها
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 أمريكا تخرج من منظمة الصحة العالمية

أبلغت اإلدارة األمريكية غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة، خروجها رسميا من منظمة 

يسري مفعول قرار الخروج بعد سنة، أي بعد التقيد الصحة العالمية بعد ثالث وسبعين سنة. و

بفترة إنذار مدتها إثنا عشر شهرا. وكان ترامب، الرئيس األمريكي، قد أعلن في مايو 

الماضي، في منتصف أزمة وباء كورونا، قطع عالقات بالده مع منظمة الصحة العالمية. 

نه طائش. وقال بايدن، ووصفت بيلوسي، رئيسة مجلس النواب األمريكي، قرار ترمب، بأ

مرشح الحزب الديمفراطي للرئاسة، إنه سيعود إلى منظمة الصحة العالمية في اليوم األول 

 من رئاسته

 

 مجلس األمن الدولي بعرقل المساعدت إلى سوريا

عرقلت روسيا والصين إستمرار تقديم المساعدات اإلنسانية إلى سوريا. واستخدمتا حق الفيتو 

عبر الحدود لسنة واحدة فقط. وينتهي الترخيص يوم الجمعة القادم.  ضد ترخيص النقليات

ويسمح الترخيص السابق بنقل المساعدات أيضا إلى مناطق غير خاضعة للقوات السورية. 

وترفض روسيا ذلك، وتطالب بنقل المساعدات فقط عبر الممر الحدودي في الشمال الغربي 

روسيا والصين قائال إن األمر يتعلق بمصير من سوريا. وانتقد المندوب األلماني موقف 

  .مليونين وثماني مئة ألف مواطن بحاجة ماسة إلى المساعدات

 

 مناشدة إسرائيل التخلي عن خطط الضم

لم تعلن الحكومة اإلسرائيلية حتى اآلن ضم مناطق فلسطينية في الضفة الغربية. ورغم ذلك 

حكومة اإلسرائيلية التخلي عن خطط الضم. تناشد دول أوروبية حليفة ودول عربية مجاورة ال

وتقول إننا متفقون على أن أي ضم لمناطق فلسطينية محتلة منذ عام ألف وتسعمئة وسبعة 

وستين يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي، ويعرض قواعد عملية السالم للخطر مثلما جاء في بيان 

 مشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر واألردن
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تنتقد الضيق في ملجا لالجين رغم وباء كورونامحكمة   

إنتقدت المحكمة اإلدارية في مدينة فرانكفورت أودر تسكين طالب لجوء في ملجأ مشترك في 

مونشيبيرغ ألن الظروف السكنية للرجل ال تتطابق مع قواعد السلوك المتبعة في التعامل مع 

ار المحكمة الذي يشكل مثاال وباء كورونا. ورحب مجلس الالجئين في براندنبورغ بقر

يحتذى به ألنه يصف ظروفا عادية في جميع المناطق. ويحق لكل فرد الحصول على محل 

سكنى ال تقل مساحته عن ستة أمتار مربعة. ويقل ذلك في بعض األماكن. وفي هذه الحاالت 

يطالب  ال يمكن التقيد بالتباعد المفروض بسبب وباء كورونا وهو متر ونصف المتر. ولهذا

      مجلس الالجئين بضمان حق كل الجىء في هذا الصدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)                  


