
Реџеп Тајип Ердоган: Власти Саудијске Арабије треба да докажу да је нестали новинар напустио саудијски конзулат у Истанбулу
уторак, 09 октобар 2018 02:44

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган поручио је властима Саудијске Арабије да
треба да "докажу" да је нестали саудијски новинар напустио саудијски конзулат у
Истанбулу, после информација да су га убили саудијски агенти.

  

  

"Званичници у конзулату не могу да се извлаче говорећи да је он напустио конзулат,
компетентне власти треба то да докажу", рекао је Ердоган током посете Будимпешти
одговарајући на питање у вези мистерије око нестанка саудијског новинара Џамала
Кашогија у Истанбулу.

  

Ердоган је додао да, уколико је новинар изашао из конзулата, они то треба да докажу са
снимцима.
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Новинар Џамал Кашоги нестао је 2. октобра када је отишао у саудијски конзулат у
Истанбулу да добије документе да би могао да се венча са својом турском вереницом.
Саудијски званичници кажу да је новинар, сарадник Вашингтон поста, напустио зграду
док турски званичници кажу да није.

  

Турска полиција јуче је саопштила да постоји сумња да је 59-годишњи Кашоги вероватно
убијен у саудијском конзулату.

  

Саудијске власти су демантовале информације да је новинар убијен.

  

Ердоган је рекао да турска полиција, обавештајни и правни званичници испитују случај.
Он је рекао да он лично прати истрагу наводећи да је то његова политичка и хуманитрна
дужност.

  

Кашогијева вереница рекла је да је новинар отишао у конзулат због припремања
докумената за њихово венчање.

  

Новинар је прошле године отишао у САД из страха да не буде ухапшен пошто је
критиковао неке одлуке саудијских власти.

  

Гутереш веома забринут

  

Генерални секретар УН Антонио Гутереш рекао је да је "јако забринут" због нестанка
саудијског новинара.

  

Портпарол УН Стефан Дижарик рекао је да генерални секретар "пажјиво" прати случај
Кашогија и да је обавештен да се у Истанбулу спроводи истрага око тог случаја.
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Дижарик је рекао новинарима у седишту УН у Њујорку данас да је Гутереш подржавао
новинаре, јавно и приватно, и да је често питање медија покретао са земљама
чланицама.

  

Председница Генералне скупштине УН Марија Еспиноса Гарсес је такође "врло
забринута" згог Кашогијевог нестанка, рекла је њена портпаролка.

  

(Бета, АФП)

  

Видети још:  МСП Турске позвало на разговор амбасадора Саудијске Арабије у Анкари
поводом нестанка саудијског новинара Џамала Кашогија

  

Реџеп тајип Ердоган: Турска је заувек затворила поглавље задуживања код ММФ-а
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http://91.222.7.144/hronika/msp-turske-pozvalo-razgovor-ambasadora-saudijske-arabije-u-ankari-povodom-nestanka-saudijskog-novinara-dzamala-kasogija.html
http://91.222.7.144/hronika/msp-turske-pozvalo-razgovor-ambasadora-saudijske-arabije-u-ankari-povodom-nestanka-saudijskog-novinara-dzamala-kasogija.html
http://www.nspm.rs/hronika/redzep-tajip-erdogan-turska-je-zauvek-zatvorila-poglavlje-zaduzivanja-kod-mmf-a.html

