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 08/10/2018أخبار يوم 

 

 خاشقجي في اسطنبول  هل قُتل

 

أنه قد بعد اختفاء الصحفي المنتقد للنظام السعودي جمال خاشقجي تنطلق الشرطة التركية من 

ده في اسطنبول. وأن فريقاً من الكوماندو السعودي قد وصل إلى تركيا قتل في قنصلية بال

استناداً إلى  AFPخصيصاً ومن ثم عاد في اليوم نفسه. هذا ما نشرته وكالة األنباء التركية 

من جانب آخر صرح صديق لخاشقجي لوكالة األنباء األلمانية لم مصادر حكومية تركية. 

رطة التركية أفادتنا بمقتل خاشقجي في القنصلية ومن ثم تم يرد االفصاح عن هويته  بأن "الش

التمثيل بجثته وتقطيعه إرباً إرباً". وتخمن السلطات التركية بأنه قد تم إخراج المعارض 

مستشار الرئيس رجب طيب اردوغان، ياسين أقطاي.  ، حسب تصريحاتالسعودي المختفي

ال ال يزال على قيد الحياة وأن جميع الخيارات غير أنه قال بأنه ال يعرف ما إذا كان ميتاً أو 

 ة.مكنمتزال 

 

 

 كومية فيما يخص موت السجين السورياتهامات جسيمة للدوائر الح

 

بالغ من العمر ستة وعشرين عاماً أي تواصل لوفقاً لما توصل إليه المحققون لم يكن للسجين ا

ابع من سبتمبر أي قبل حادثة مع أحد خارج السجن، ال مع أصدقائه وال مع محاميه. وفي الر

مساعدة من قبل خبيرة علم النفس التي تعمل في منشأة احتراق الزنزانة باسبوعين بحث عن 

السجن ليخبرها بأنه ضحية التباس األمر الذي يستدعي التقصي والتحقيق. وكانت خبيرة علم 

 عملية.  وزير العدل القيام بأي خطوة النفس قد أحالت المحضر إال أن منشأة السجن لم تتول  

في والية نورد راين فيستفاليا بيتر بيزنباخ من الحزب المسيحي الديمقراطي قال بأن السجين 

دة بأنه ليس الشخص الذي يجب أن يقبع في السجن. غير أن خبيرة علم النفس حألمح لمرة وا

 لم تتصرف بناء على ذلك. 
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 غير مسبوقةارتفاع أعداد الغرقي من المهاجرين إلى معدالت 

 

ارتفعت أعداد غرق المهاجرين في عرض البحر األبيض المتوسط إلى معدالت غير 

مسبوقة. فقد أفادت إحصائيات نشرتها األمم المتحدة بأن حوالي تسعة عشرة في المئة من 

تتحمل المهاجرين لم يصلول مقصدهم المنشود. ويرى المراقبون أن الحكومة اإليطالية 

ألمر. ويرى منظمات اإلغاثة والمراقبون أن الهجرة غير الشرعية عبر المسؤولية في هذا ا

صاً من البحر المتوسط من ليبيا وإيطاليا بلغت مدى خطيراً غير مسبوق من ذي قبل. وأن شخ

الوصول إلى إيطاليا عبر البحر يتعرض للغرق، أي أن  بين كل خمسة أشخاص يحاول

تستند هذه المنظمات في تقديراتها إلى معدالت الغرق بلغت مستويات غير مسبوقة. و

 دراسات نشرها المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية.

ووفقاً لبيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة فإن ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعين شخصاً قد  

عدد تعرضوا للغرق العام الحالي أثناء محاولتهم عبور البحر األبيض. في حين بلغ هذا ال

ألفين وسبعمائة وتسعة وأربعين شخصاً في نفس التوقيت  من العام الماضي، غير أن العدد 

 اإلجمالي للمهاجرين الشرعيين كان أكبر بكثير.

 

 

 

 مقعد إضافي لالجئين 1000مطالب في بوخوم بتخصيص 

 

ب بينما يسعى البعض إلبراز مفهوم " الترحيل الممنهج" أو يتناقشون حول مسألة " األجان

، يأتي غيرهم ليتكتل ويتظاهر من أجل الجنائيين" وتحديد الحد األقصى ألعداد المهاجرين

التعامل مع المهاجرين بشكل أكثر إنسانية. وفي هذا السياق صرح أولريش بيبر رئيس 

منظمة إيفاك بأن لجميع البشر الحق في العيش بكرامة وأن ذلك يقع على عاتق أوروبا 

ر إلى أن العديد من المنظمات والروابط والجمعيات لبت نداء تكتل . يشاوبوخوموألمانيا 

مدينة بوخوم من أجل العمل والعدالة االجتماعية وشاركوا في المظاهرة التي شهدتها مدينة 

  .وطالب التكتل بتوفير ألف مقعد إضافي لالجئين ممن تم إنقاذهم في عرض البحربوخوم. 
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 رحاض من سجن الترحيلفرار الجئْين أثناء ذهابهما للم

 

فر الجئان من سجن الترحيل في مدينة دارمشتات والية هيسن أثناء ذهابهما إلى المرحاض. 

وكان الشخصان البالغان من العمر قد استخدما تجويفين أثناء ذهابهما إلى المرحاض حسب 

ة عنهما بالفشل رغم االستعانة بطائرأقوال متحدث باسم الشرطة. وباءت عملية البحث 

ن المنحدرين من مروحية والعدد من دوريات الشرطة. وكان من المفترض ترحيل الالجئي  

 الجزائر وتونس. غير أن الشرطة قالت بأنهما ال يشكالن أي خطر على العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

 


