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Ukrajnában vizsgálja a nyelvtörvényt
a Velencei Bizottság küldöttsége
Ukrajnában folytat vizsgálatot az Európa 
Tanács Velencei Bizottságának szakértői 
küldöttsége a nyáron életbe lépett, sokat 
vitatott ukrán nyelvtörvénnyel kapcsola-
tosan – adta hírül tegnap az Ukrajinszka 
Pravda hírportál. A szakértői látogatás 
eredményeként a Velencei Bizottság 
véleményt készít a törvény végrehaj-
tásáról, amelyet várhatóan decemberi 
ülésén fogad el a testület. A küldöttséget 
pénteken fogadta Vaszil Bodnar ukrán 
külügyminiszter-helyettes. Hangsúlyozta, 
hogy a törvényt az ukrán alkotmánynak 
megfelelően fogadták el, külföldi orszá-
gok tapasztalatai, valamint a Velencei 
Bizottság korábbi ajánlásai alapján. 
Bodnar szavai szerint egy ilyen jogsza-
bálynak az elfogadása nemcsak huma-
nitárius szempontból volt fontos, hanem 
biztonsági szempontból is az Ukrajnát 
Oroszország részéről érő folytatólagos 
agresszió miatt. 

Orbán: Ankarának Szíria felé 
kell kapukat nyitnia
Magyarországnak az az érdeke, hogy Tö-
rökország Szíria felé nyissa ki a kapukat 
a migránsok előtt – jelentette ki Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök pénteken 
a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország 
című műsorában. Kifejtette: Törökor-
szágban több mint hárommillió migráns 
tartózkodik, és Recep Tayyip Erdogan 
török elnök bejelentette, ha a világ nem 
vállal át a terhekből, ha az Európai Unió 
nem ad pénzt, akkor ezeket az embereket 
„kiengedi”. A migránsok vagy Szíria, 
vagy Európa felé mehetnek: ahhoz, hogy 
Szíria felé, vagyis hazafelé induljanak, 
katonailag stabilizálni kell az ottani 
területeket, „ha jól értem, ez történt 
most”, létrehoztak egy biztonsági zónát 
– mondta Orbán Viktor.

Százezrek tüntettek Katalóniában
Százezrek tüntettek szombaton Barcelo-
nában a katalán függetlenségi mozgalom 
kilenc vezetőjének szabadon engedésé-
ért, akikre a 2017. október 1-jén alkot-
mányellenesen megtartott függetlenségi 
népszavazással és a katalán függetlensé-
gi nyilatkozat elfogadásával összefüggés-
ben börtönbüntetést szabtak ki. 
A barcelonai rendőrség szerint mintegy 
350 ezer embert gyűlt össze Barcelo-
na belvárosában, sokuk a Katalónia 
függetlenségét támogató zászlót tartott 
a kezében. Az október 14-én kihirdetett 
ítélet eleinte békés tüntetéseket váltott ki 
Barcelonában és egyéb közeli városok-
ban, amelyek viszont később erőszakos 
összecsapásokba torkollottak a rendőr-
séggel hat napon keresztül.

Megállapodtak a huszonhetek 
a halasztási kérelem jóváhagyásáról
Megállapodtak az Egyesült Királyság eu-
rópai uniós kiválási határidejének újabb 
halasztását célzó brit kérelem jóváhagyá-
sáról a bennmaradó tagállamok kor-
mányai, annak hosszáról azonban csak 
később születik döntés – közölte az Eu-
rópai Bizottság szóvivője pénteken. Mina 
Andreeva újságírói kérdésre válaszolva 
megerősítette, hogy délelőtti ülésükön 
elvi megegyezésre jutottak a huszonhe-
tek brüsszeli uniós nagykövetei, egyelőre 
pedig nincs terv soron kívüli EU-csúcsta-
lálkozó összehívására, írásbeli eljárással 
történhet meg a jóváhagyás. Sajid Javid 
brit pénzügyminiszter eközben arról 
beszélt: az Egyesült Királyság nem tud a 
brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) 
jövő csütörtöki határnapján kilépni az 
Európai Unióból.

AMERIKAI KATONAI AKCIÓBAN HALT MEG A TERRORISTA VEZÉR

Kiiktatták az Iszlám Állam vezetőjét
Egy amerikai katonai akció során 
meghalt Abu Bakr al-Bagdadi, az 
Iszlám Állam nevű terrorszervezet 
vezetője.
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A z Egyesült Államok akciót hajtott 
végre Abu Bakr al-Bagdadi, az Isz-
lám Állam (IÁ) nevű dzsihadista 

terrorszervezet bujkáló vezetője ellen, aki 
az akció során meghalt – jelentette be teg-
nap Donald Trump amerikai elnök. 

A rajtaütést Szíria északnyugati részén 
hajtották végre az amerikai erők tegnapra 
virradóra. Trump elmondta: al-Bagdadi 
megpróbált egy alagúton keresztül elme-
nekülni, és három gyerekét is magával 
vitte. Trump szerint a terrorista vezér – aki 
pánikba esve, sírva menekült – végül zsá-
kutcába került, ekkor pedig felrobbantotta 
a testére erősített robbanómellényt, meg-
ölve magát és a gyerekeket.

„Kiiktattunk egy brutális gyilkost. A vi-
lág biztonságosabb hellyé vált” – mondta 
Trump, aki szerint al-Bagdadi „úgy halt 
meg, mint egy kutya, gyáván”.   A terro-
ristavezér likvidálását Trump az amerikai 
kormányzat első számú nemzetbiztonsági 
céljának nevezte. Leszögezte: az ameri-
kai katonák nagyszerű munkát végez-
tek, egyetlen amerikai sem sebesült meg. 
Al-Bagdadi földi maradványait azonosítot-
ták. Elmondta: al-Bagdadi számos társát 
is megölték. Hozzátette: a rajtaütés során 
számos, az IÁ jövőbeni terveivel kapcso-
latos információhoz is hozzájutottak. Ki-
jelentette: az Egyesült Államok tovább 
küzd az Iszlám Állam megsemmisítése 
érdekében. Az iraki televízióban bemu-
tatták a támadásról készült videofelvételt. 

A műveletben, amelynek az volt a célja, 
hogy élve elfogják a terroristát, nyolc heli-
kopter és repülőgép vett részt – derül ki az 
Emberi Jogok Szíriai Megfi gyelőközpontja 
(OSDH) nevű, brit székhelyű szervezet va-
sárnapi közleményéből. Az OSDH szerint 
az akcióban meghalt kilenc ember, köztük 
Bagdadi, felesége és számos gyerek. A tá-
madásban részt vettek a kurdok vezette 
Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű ka-
tonai szövetség fegyveresei is.  A török és 
az amerikai katonai hatóságok informáci-
ót egyeztettek és cseréltek még a támadás 
előtt az ügyben – közölte a török védelmi 
minisztérium. Az OSDH értesülése szerint 
Bagdadi az Idlíb térségében lévő Barisa te-
lepülésen rejtőzött egy épületben. Szemta-
núk szerint az akciót követően az amerikai 
katonák az épület romjaiból egy holttestet 
emeltek ki, amely valószínűleg Bagdadié 
volt. A libanoni al-Majadin televízió iraki 

forrásokat idézve azt közölte, hogy az ira-
ki titkosszolgálatok létfontosságú infor-
mációkkal segítettek rábukkanni Bagdadi 
tartózkodási helyére. A dzsihadista vezető 
2015. március 18-án egy amerikai légitáma-
dásban megsebesült a szíriai határ közelé-
ben fekvő al-Badzs körzetben. Sebesülése 
annyira súlyos volt, hogy összehívtak egy 
tanácskozást, hogy kiválasszák utódját. 
Utoljára idén áprilisban jelent meg az Isz-
lám Állam médiumában, és arról tájékoz-
tatta híveit, hogy az Irak és Szíria területén 
kikiáltott kalifátus komoly veszteségeket 
szenvedett. A 48 éves Bagdadi valódi neve 
Ibrahim Avad al-Badri, és 2014 júniusában 
jelentette be kalifátusa, vagyis az Iszlám 
Állam megteremtését.

Az amerikai külügyminisztérium 2016-
ban 25 millió dolláros jutalmat ajánlott 
annak, aki információt szolgáltat a férfi  
elfogásához vagy megöléséhez. 
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T ovább nő a négy évvel ezelőtt a buka-
resti Colectiv nevű szórakozóhelyen ki-
robbant, 64 halálos áldozatot követelő 

tűzvész hatósági kezelése miatti botrány.
Miután a Libertatea című bulvárlap csütör-

tökön olyan videófelvételt hozott nyilvános-
ságra, amelynek tanúsága szerint a tűzoltók 
nem álltak a helyzet magaslatán, tegnap 
egy olyan hangfelvételt tett közzé, amelyen 
Sorina Pintea egészségügy-miniszter arról 
beszél: egészségügyi vezetők felrótták neki, 
hogy a mentéssel kapcsolatos dokumentu-

mokat adott át a nyomozó hatóságoknak. 
A felvétel október 4-én készült, a miniszter és 
a Colectiv áldozatainak családtagjai közötti 
találkozón. Utóbbiak arra panaszkodtak a 
miniszternek, hogy lassan halad a nyomozás 
az ügyben, mivel még mindig nem jutottak 
el az ügyészségre bizonyos dokumentumok.

„Kérem, ne beszéljenek többé a doku-
mentumokról, mert Bănicioiu és Arafat már 
amúgy is felrótta, hogy az értesítésük nélkül 
adtam át dokumentumokat a hatóságok-
nak” – válaszolta Pintea a négy évvel ezelőtti 
egészségügy-miniszterre, Nicolae Bănicioiu-
ra és Raed Arafat katasztrófavédelemért fele-

lős belügyi államtitkárra utalva. Raed Arafat 
tegnap közösségi oldalán cáfolta a Pintea 
által mondottakat, leszögezve: sohasem 
rótta fel neki a dokumentumok átadását, 
és magyarázatot kért a kijelentések miatt. 
Az országos katasztrófavédelmi igazgatóság 
(IGSU) egyébként szombaton szintén a Face-
bookon panaszkodott, miszerint óriási nyo-
más nehezedik az alkalmazottjaira, miután 
elvitatták, hogy szakszerűen léptek közbe 
négy évvel ezelőtt, a Colectiv klubban kiütött 
tűzvészben. A bejegyzés szerint igaztalanul 
vádolják azzal, hogy megpróbáltak bizonyí-
tékokat elrejteni. 
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Nem sétagalopp a Ludovic Orban kijelölt 
miniszterelnök, a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) elnöke vezette kormány beikta-
tása, amelynek a szociáldemokrata Viorica 
Dăncilă vezette, október 10-én bizalmatlan-
sági indítvánnyal megbuktatott kabinet he-
lyét kell átvennie.

A kormánybuktatásban a PNL-lel együtt 
részt vevő, az új kormánynak feltételekkel tá-
mogatást ígérő többi ellenzéki párt ugyanis 
bírálatokat fogalmazott meg mind a csütör-
tökön ismertetett kormánynévsorral, mind a 
kormányprogrammal kapcsolatosan.

Iulian Bulai, a Mentsétek meg Románi-
át Szövetség (USR) parlamenti képviselője 
pénteken közölte: alkalmatlannak tartja a 
PNL által a művelődési tárca élére javasolt 
Bogdan Gheorghiut a tisztségre. Állítása 
szerint három éve ülnek együtt a műve-
lődési bizottságban, ennek alapján pedig 
arra a megállapításra jutott, hogy Gheorg-
hiu nem alkalmas művelődési miniszter-
nek, ezért nem is hajlandó megszavazni a 
kinevezését.

A színészi végzettségű, 44 éves Gheorg-
hiu önéletrajzában azt tüntette fel, hogy 
több moldvai helyi tévéadót is alapított, 
köztük a suceavai OTV-t, emellett letette 

a Bucovina Színház alapjait – Bulai sze-
rint viszont ez utóbbiról még senki sem 
hallott. Az Orban-kormány támogatását 
múlt héten először bejelentő Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) szintén 
bírálta a kijelölt miniszterelnököt. Varujan 
Vosganian, a párt alelnöke amiatt panasz-
kodott, hogy a közzétett kormányprogram-
ban nem szerepelnek az ALDE által kért 
infrastrukturális beruházások, amelyek 
elsősorban Moldva térségét érintik. Emiatt 
burkoltan arra utalt: ha nem kerülnek bele 
a pártja által kért célkitűzések a program-
ba, nem szavazzák meg a kormányt a par-
lamentben.

Tovább dagad a Colectiv-botrány

Szövetségesei bírálják a PNL-t

Ennyi volt. Al-Bagdadi önkezével vetett véget az életének




