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إسطنبول في اإلنتخابات لهيئة شاملة إنتقادات  

 غلو،إمامو فووص. والخارج تركيا في شاملة إنتقادات إسطنبول في البلدية اإلنتخابات نتائج أثارإلغاء

 فاز قد وكان. ديةالبل اإلنتخابات في مجددا مشاركته وأعلن بالخيانة، اإلنتخابية الهيئة قرار البلدية، رئيس

 الحزب والعدالة، التنمية حزب وتقدم. ضئيلة بأغلبية الماضي آذار من والثالثين الحادي في اإلنتخابات في

 على خاباتاإلنت هيئة توافق واآلن. صواتاأل فرز في مخالفات حدوث بسبب بشكوى تركيا، في الحاكم

 اإلتحاد لبوطا. الناخبين ثقة يضعف الذي القرار هذا األوروبي المجلس وانتقد. البلدية اإلنتخبات إعادة

القرار هذا إلى أدت التي األسباب بتوضيح التركية اإلنتخابية الهيئة األوروبي   

 

مقدونيا شمال يزور فرانسيسكوس البابا   

 زائيف، كان ثحي مقدونيا شمال إلى اليوم فرانسيسكوس البابا يصل البلقان، منطقة في جولته ختام في

 الخبز تقديم مت الضيافة لكرم وكإشارة. سكوبيه مطار في استقباله في إفانوف والرئيس الوزراء رئيس

 األم للراهبة داساق البرنامج ويتضمن. الجمهوري القصر ساحة في رسميا استقباله تم ثم ومن. للبابا والملح

 لقاء عقد يضاأ المقرر ومن. العاصمة وسط في قداسا ذلك بعد البابا وسيقيم. سكوبيه في المولودة تيريزا

 في السبت ومي جولته وبدأ. روما إلى البابا يعود المساء وفي. مقدونيا شمال في الشبيبة مع المذاهب متعدد

 ويشكل. وكسيةاألورثوذ الكنيسة ممثلي إلى واجتمع جئين،الال مخيمات أحد في األوضاع تفقد حيث بلغاريا

أيضا مقدونيا شمال في أقلية الكاوليك  

 

 

 

 

 

 

 



بالطائرة الترحيل حاالت في القرار اتخاذ بحق اإلحتفاظ على يصرون الطيارون  

 رطةالش رئيس رومان، وجهها التي اإلتهامات على" كوكبيت" إتحاد إلى المنتمون الطيارون يعترض

 وقال. طائراتبال طلباتهم رفضت الذين اللجوء طالبي ترحيل إجراءات بعرقلة إياهم متهما إليهم ة،اإلتحادي

 لىع تدل مؤشرات هناك كانت إذا إال الترحيل يرفضون ال الطيارين إن" كوكبيت" إتحاد إدارة مجلس

 رفضوا طيارينال أن إلى األسبوع نهاية في رومان وأشار. للخطر المسافرين أو الطيران رحلة تعريض

 انونق حسب ملزمون الطيارين إن وقال. حاالت وست خمسمائة في الترحيل إجراءات الماضي العام في

 سةممار من الدولة ممثلي منع لهم يجوز ال ولكن الطائرات، في األمن بتوفير الجوية الرحالت حماية

السيادية واجباتهم   

 

أيضا المحددة اإلقامات بألصحا اللغة تعليم بدورات تطالب ماوس – فيدمان  

 لمانيةاأل اللغة تعليم دورات بتحسين األلمانية، الحكومة لدى اإلندماج مفوضة ماوس، – فيدمان تطالب

 دورات نم اإلنتهاء بعد ينبغي كما. محددة إقامات لديهم لمن أيضا ذلك وتوفير ملموس، بشكل للالجئين

 إشراك اأيض المهم ومن. والمجتمعي المهني اإلندماج ىعل قادرين فيها المشاركون يكون أن اللغة، تعليم

 وحول. الالجئين من الفئة هذه إلى الوصول اليوم الصعب ومن. الدورات هذه في األطفال مع األمهات

 جدا، يقلقنا عالوض هذا إن قالت تقريبا، ألمانيا في يوم ثاني كل لإلعتداء إيوائهم ومراكز الالجئين تعرض

المدارس في الحاالت هذه مناقشة ويجب. بحزم نتصرف أن وعلينا به، قبلن أن لنا يجوز وال  

 

والكتابة القراءة في ضعف من يعانون ماليين 6,2  

 نصفهم من ثرألك األم لغة وإن. سليمة بطريقة والكتابة القراءة شخص ألف ومائتا ماليين ستة يستطيع ال

 من يلبتمو هامبورغ جامعة أعدتها دراسة إلى إستنادا األلمانية الصحافة وكالة ذكرته ما هذا. األلمانية هي

 من أكثر إلى العدد إرتفع عشر وأحد ألفين عام ومنذ. برلين في للجمهور اليوم وستقدم. التعليم وزارة

شخص مليون  

 

 

 

 

 

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) 


