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 مؤتمر لوزراء خارجية االتحاد األوروبي لبحث الشأن السوري

د وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي اليوم جلسة طارئة لبحث األوضاع يعق

الراهنة لألزمة السورية وتتضمن المناقشات سبل تزويد أهالي المناطق المعنيين بالحد األدنى 

من قوت المعيشة. وفي منتصف الليلة الماضية دخل وقف إطالق النار في منطقة إدلب 

نفيذ، وهو األمر الذي تم االتفاق عليه ما بين الرئيس رجب طيب أردوغان المأزومة حيز الت

ً إلفادة األمم المتحدة فإن نحو مليون شخص فروا من مناطق  ونظيره الروسي بوتين. ووفقا

 القتال في إدلب

 
 

 دخول الهدنة في إدلب حيز التنفيذ

التي تم التوافق عليها ما  أفاد سكان محافظة إدلب وممثلون عن المعارضة السورية بأن الهدنة

بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي بوتين مستمرة، رغم أن جو من االرتياب 

كان سائداً ذي قبل. وذكرت مصادر مطلعة في المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن دوي 

سعت  تفجيرات قد سمع قبيل موعد دخول الهدنة حيز التنفيذ. حيث أن جميع القوى المتصارعة

إلى الضغط على الجهة المضادة بما لديها من غارات جوية وهجمات عسكرية حتى موعد 

 قصير قبيل بدء الهدنة

 
 

 مفوضة الحكومة األلمانية لشؤون حقوق اإلنسان تطالب بحماية القاصرين من الالجئين

طفال طالبت كوفلر مفوضة الحكومة االتحادية لشؤون حقوق اإلنسان بإعداد برنامج حماية لأل

القاصرين ومن يعانون منهم من أمراض مزمنة، ممن قدموا إلى ألمانيا بال مرافق واشارت 

على حدود االتحاد األوروبي في اليونان. إلى ضرورة التصرف بصفة عاجلة لتهدئة األوضاع 

ومن جانبه صرح دوتسمن مفوض الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا واالتحاد األوروبي بأنه 

 يم المسيحية كالشفقة والرحمة والتضامن باتت في خطريرى الق
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 نقاش حول استقبال الالجئين

طالب هاردت السياسي المختص في الشؤون الخارجية من الحزب المسيحي الديمقراطي 

الرئيس التركي أردوغان بااللتزام باتفاقية الحزمة الخاصة بالالجئين. وقال إنه من الضروري 

تبذلها تركيا في استقبال الالجئين. وأضاف إنه من حق أردوغان  االعتراف بالجهود التي

اعدات، طالما تدفق المزيد من الالجئين إلى بالده سمطالبة االتحاد األوروبي بمزيد من الم

ومكثوا فيها طويالً. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصعيد الوضع على الحدود مع اليونان كان 

حيث أن الضغط يولد الضغط المضاد. وأعرب هاردت عن الخيار الخاطىء من أردوغان، 

 أمله في أن يتم التوصل إلى حل بين االتحاد األوروبي وتركيا على أعلى المستويات

 
 

 مئة وثالثون حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

في االنتشار في ألمانيا، حيث بلغ عدد الحاالت الجديدة التي  اً خذآال يزال فيروس كورونا 

ساء أمس حوالي مئة وثالثين حالة، حسب إفادة معهد روبرت كوخ في برلين ليصل أضيفت م

حالة. في برلين تم التحقق من وجود خمسة عشر حالة،  530إجمالي عدد الحاالت إلى حوالي 

في والية براندنبورغ حالة واحدة. ويجري وزراء الصحة في الدول األعضاء في االتحاد 

تخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة هذا الفيروس، حيث يناقش المؤتمرون األوروبي  مشاورات ال

التوصل إلى استراتيجية أوروبية تشمل آلية لتجهيز معدات طبية تتعلق بمكافحة فيروس 

 كورونا. ويتوقع االتحاد األوروبي حدوث صعوبات نظراً لتعذر االستيراد من الصين

 
 

 نوي كولنوزير داخلية برلين يزور مسجداً تركياً في 

يزور غايزل وزير الداخلية البرليني اليوم مسجد شهيدليك في حي نوي كولن، من أجل عرض 

تقديم وزارته خطة عامة تقضي بحماية المواطنين المسلمين. وكان غايزل قد أعلن عن نية 

الحماية للمساجد والُكنُس والروابط الموجودة في برلين بعد حادث االعتداء العنصري الذي 

ت له مدينة هاناو. كما أعلن عن خطته وضع هذه األماكن تحت مراقبة رجال الشرطة تعرض

طيلة الوقت أو في فترات زمنية محددة. وأضف الوزير بأنه ينوي بلباسهم الرسمي والمدني 

االستعانة بأكبر قدر من رجال الشرطة عند القيام بفعاليات كبيرة. جدير بالذكر أن مدينة هاناو 

سع عشر من فبراير الماضي مقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية على يد شهدت في التا

 رجل ألماني عنصري

 

 
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) 


