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13.07.2020 

 

إصابة جديدة بفيروس كورونا 159معهد روبرت كوخ:    

أعلن معهد روبرت كوخ لألمراض المعدية أن الدوائر الصحية سجلت مئة وتسعا وخمسين 

كورونا في ألمانيا. وبذلك يرتفع عدد المصابين حسابيا منذ تفشي هذا  إصابة جديدة بفيروس

الوباء إلى مئة وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وثالثة وستين مصابا. وبلغ عدد الوفيات تسعة 

آالف وأربعا وستين وفاة. ويقدر عدد المتعافين بمئة وخمسة وثمانين ألفا ومئة شخص. 

لراهنة أربعة آالف وثمانمئة إصابةوحسابيا يبلغ عدد اإلصابات ا .  

 

 

 دراسة تقلل األمل في إنتاج لقاح فعال طويل األجل لوباء كورونا

يجري علماء في جميع أنحاء العالم في إطار فيروس كورونا دراسات تشمل المضادات 

الحيوية. واليوم تقلل فحوصات الدم الجديدة لمرضى تعافوا من وباء كورونا، األمل في 

ح فعال طويل األجل. ويكمن السبب في أن قااعة مستدامة، وبالتالي التوصل إلى لتحقيق من

إختبارات الدم التي أجريت آلوائل المرضى في مستشفى شفابنغ في ميونخ  أظهرت هبوطا 

يوية في الدم. وهذا يشير أيضا إلى إحتمال اإلصابة مجددا حا في نسبة المضادات اليقو

 .بالوباء
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تحذر من أزمة تعليمية في العالممنظمة غير حكومية   

تحذر منظمة "أنقذوا األطفال" البريطانية من أن تفشي وباء كورونا سيتسبب في حدوث 

أزمة تعليمية ال مثيل لها في العالم. وتقول في تقرير لها إن حوالي عشرة ماليين طفل قد ال 

اناة حوالي مئة مليون يستطيعون العودة أبدا إلى الدراسة. وأسفر تفشي وباء كورونا عن مع

طفل من الفقر. ولهذا ستضطر أعداد أكبر من األطفال للذهاب للعمل أكثر من السابق. ويفيد 

التقرير أن إجراءات الوقاية منعت مليار وستمائة مليون طفل من الذهاب إلى المدارس. 

  .وللمرة األولى في التاريخ ال يستطيع جيل كامل من األطفال التعلم

 

 

روتغن: فشل ذريع للغرب –األمم المتحدة بشان سوريا بعد قرار   

قال روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األلماني إن اإلتفاق الذي تم التوصل 

إليه في مجلس األمن الدولي بشأن المساعدات اإلنسانية المقيدة لسوريا، يعتبر فشال ذريعا 

ذا الفشل يكمن في تراجع الواليات المتحدة للدول الغربية. وقال في حديث إعالمي إن ه

والفراغ الذي مألته روسيا بكل سرور. ويكمن أيضا في عدم رغبة الدول األوروبية في 

الدفاع عن مصالحها الخاصة. وقال إن سوريين يبحثون عن حماية لهم في أوروبا أيضا. 

لى نقل مساعدات وبعد محاوالت طويلة توصل مجلس األمن الدولي في األمس إلى اتفاق ع

إنسانية مشروطة إلى سوريا عبر معبر واحد فقط، مثلما طالبت روسيا. ودار الحديث قبل 

ذلك حول معبرين، بيد أن موقف روسيا والصين حال دون ذلك. وتعتبر موسكو الحليف 

  .األهم للرئيس السوري بشار األسد
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الجئا من الجزر اليونانية 142برلين تستقبل   

لداخلية في والية برلين أن الوالية ستستقبل مئة واثنين وأربعين الجئا من أعلنت وزارة ا

مخيمات الجزر اليونانية المكتظة. ويبلغ العدد اإلجمالي تسعمائة وثمانية وعشرين الجئا، 

معظمهم من األطفال واألحداث إلى جانب أفراد العائالت. ومن المنتظر أن تصل المجموعة 

لرابع والعشرين من الشهر الجاري. ويصل الباقون تباعا حتى نهاية األولى إلى ألمانيا في ا

أغسطس القادم. ويختار معاونو الالجئين العائالت التي تحتاج فعال إلى المساعدة مع التركيز 

على القاصرين دون ذويهم والحوامل واألمهات الوحيدات واآلباء مع أطفال قاصرين. وفي 

تمبلهوف في برلين محيط مطارىء قرب البداية سيقيم الالجؤون في مالج . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)                      


