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Kedvező helyzetben. Biden tűnik esélyesebbnek az elnöki tisztségre

 » RÖVIDEN

Politikai feltételek alapján utalnák az uniós pénzeket
Az Európai Unió Tanácsának német soros elnöksége és az Európai 
Parlament tárgyalói ideiglenes megállapodásra jutottak az Unió 
költségvetéshez kötődő új politikai feltételrendszere létrehozásáról, 
köztük a jogállamisági feltételek teljesülésének szükségességéről – kö-
zölte az uniós tanács csütörtökön. A nyilatkozat szerint az új mecha-
nizmus lehetővé teszi az uniós költségvetés védelmét. 

Lemond a koszovói elnök az ellene felhozott hágai vádak miatt
Bejelentette lemondását Hashim Thaci koszovói elnök csütörtökön, 
miután a hágai különleges ügyészség megerősítette az ellene felhozott 
vádakat, melyek szerint háborús és emberiesség elleni bűnöket köve-
tett el. Közölte: hogy megőrizze országa hírnevét, nem elnökként, ha-
nem magánemberként utazik a hágai székhelyű különleges bíróságra.

 » B. L.

Egy nap alatt ismét közel ezerrel 
nőtt az újonnan koronavírus-

sal diagnosztizáltak száma: 37 742 
tesztből 9714 lett pozitív, ami 25,74 
százalékos arány. Emellett 2039 
olyan fertőzött van, akinek a má-
sodik tesztje lett pozitív. Az iga-
zolt fertőzöttek száma ezzel  276 

802-re nőtt. Eközben a gyógyultak 
száma 4825 fővel, 191 085-re nőtt. 
Elhunyt ugyanakkor újabb 121 
fertőzött a kór szövődményeiben 
– ebből 112 krónikus beteg volt 
–, a halottak száma ezzel elérte 
a 7540-et. A kórházakban már 12 
061 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1014-et intenzív osztályon, ami 
újabb rekord.

Házi elkülönítésben 37 685, in-
tézményesben 10 042 fertőzött tar-
tózkodott, míg otthoni karantén-
ban 63 938-an, hatóságiban pedig 
kilencen voltak. A hatóságok 24 
óra alatt 8177 bírságot róttak ki a 
járványügyi rendelkezések meg-
sértése miatt, összesen 1 065 695 
lej értékben, és hét esetben tettek 
feljelentést a járvány leküzdésé-
nek ellehetetlenítése miatt.

Egyébként sajtóértesülések sze-
rint a csütörtök esti lapzártánk 
idején, Klaus Iohannis államfő 
részvételével megtartott kormá-
nyülésen további szigorítások 
elfogadására készült a kormány. 
Ludovic Orban miniszterelnök 
szerda este rendkívüli ülésre hív-
ta az egészségügyi, a belügyi és a 
védelmi tárca, illetve a katasztró-
favédelem képviselőit, és többek 
között a maszkviselés országos 
szinten való, a fertőzöttség mér-
tékétől független kötelezővé téte-
léről, valamint az éjszakai kijárá-
si korlátozás Bukarestben történő 
bevezetéséről egyeztettek. Eköz-
ben kiderült, hogy Virgil Popescu 
gazdasági miniszter után újabb 
tárcavezető fertőződött meg: Lu-
cian Bode közlekedési miniszter 
szerdán este tudatta, hogy pozi-
tív lett a koronavírustesztje. Mint 
közölte, elkülönítésbe vonult, 
ugyanakkor tünetmentes.

Közel tízezer az új fertőzöttek száma

Kĳ árási tilalmat rendeltek el több országban is

Este tíz órától reggel ötig kĳ árási tilalmat vezetnek be egész Olaszor-
szágban a koronavírus-járvány miatt péntektől, valamint Lombardia, 
Piemonte, Valle d’Aosta és Calabria tartományt lezárják. Ebben a 
négy régióban napközben sem engedélyezett a lakhelyek elhagyása 
–  jelentette be Giuseppe Conte miniszterelnök szerda este.
További óvintézkedéseket jelentett be több spanyol tartomány is 
szerdán a koronavírus-fertőzések számának növekedése miatt. 
Kasztíliában és Leónban péntektől bezárják a vendéglátóhelyeket, 
amelyek csak házhoz szállítási szolgáltatásukat működtethetik kor-
látozás nélkül. Nem nyithatnak ki a bevásárlóközpontok, az edzőter-
mek sem, és a nem profi  sporteseményeket szurkolók nélkül lehet 
csak megrendezni a következő két hétben.
Angliában széles körű, bár a tavaszinál több szempontból lé-
nyegesen kevésbé szigorú korlátozások léptek életbe négyhetes 
időtartamra csütörtökön. December 2-áig az Angliában élők csak 
meghatározott indokokkal hagyhatják el otthonukat. Görögor-
szágban szombattól szigorú országos karantén lép életbe három 
hétre. Szigor jön Montenegróban is: a fővárosban, Podgoricában, 
valamint a nagyobb városokban péntektől bezárják a vendéglátó-
helyeket és az iskolákat, valamint betiltották a tömeges rendez-
vényeket.

NEM ZÁRULT LE A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS – AZ ELNÖK STÁBJA PEREKET INDÍTOTT – TÜNTETÉSEK ROBBANTAK KI AZ ORSZÁGBAN

Biden javára billent a mérleg, Trump nem hátrál
Továbbra is szoros volt 
a küzdelem az amerikai 
elnökválasztás két résztvevő-
je, Donald Trump és kihí-
vója, Joe Biden között, de a 
levélszavazatok egy részének 
megszámolása után utóbbi 
van kedvező helyzetben.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

B ár a keddi amerikai elnök-
választás végeredménye 
még csütörtöki lapzár-

tánkkor sem volt ismert, mivel 
több kulcsállamban is tartott 
még a szavazatok számlálása, 
a csütörtök esti adatok alapján 
a hivatalban lévő republikánus 
elnök, Donald Trump demokrata 
kihívójának, Joe Bidennek volt 
több esélye arra, hogy megsze-
rezze a győzelmet. Wisconsinban 
szerdán délután bejelentették Joe 
Biden győzelmét, közben Donald 
Trump elnök kampánymenedzse-
re a michigani szavazatok szám-
lálásának felfüggesztését kérte.

Wisconsinban Biden a voksok 
50,2 százalékát kapta, szemben 
Trump 48,2 százalékos támo-
gatottságával. Hasonlóképpen 
Michigan államban is Biden 
győzelmét hirdettek ki, így Wis-
consin tíz és Michigan 16 elekto-
rával Biden 264-re növelte az őt 
támogató elektorok számát. Do-
nald Trump – mint a Fox News 

jelentette – 214 elektori támoga-
tóval rendelkezik. Arizonában 
viszont folyamatosan csökkent 
Biden előnye. A 11 elektort adó 
államot többen már elkönyvelték 
a demokrata jelöltnek, de még 
korántsem biztos a győzelme. Az 
adatok feldolgozásával párhuza-
mosan nőtt Trump támogatott-
sága, és olvadt Biden előnye. Az 
állam legnagyobb megyéjében, 
Maricopában mintegy 62 ezer 
szavazatot dolgoztak fel, ame-
lyek többségét Donald Trump 
nyerte, a becslések szerint 58 
százalékát.

A CNN adatai szerint Joe Biden 
előnye ezzel Arizonában tízezer 
szavazattal, 70 ezer alá csökkent. 
Korábban még 200 ezer feletti 
is volt a különbség a javára, de 
ahogy jöttek az adatok Maricopa 
megyéből, ez az előny folyamato-
san olvadt. A hírcsatorna közlése 
szerint Arizona legnagyobb me-
gyéjében még 320 ezer szavazat 
vár feldolgozásra. Az egész álla-
mot tekintve még 450 ezer szava-
zatot nem összesítettek. A becslé-
sek szerint Trumpnak a még kint 
lévő szavazatok 56–58 százalékát 
kell megszereznie, hogy megfor-
dítsa a versenyt.

Tüntetések országszerte
Több amerikai városban tün-
tettek Donald Trump amerikai 
elnök hívei és bírálói is szerda 
este. Trump hívei az egyes csa-
tatérállamokban még tartó sza-

vazatszámlálások leállítását kö-
vetelték, míg bírálói valamennyi 
voks megszámlálása mellett áll-
tak ki. Megmozdulások voltak 
Seattle-ben, Minneapolisban, 
Chicagóban, Detroitban, New 
Yorkban, Pittsburghben, Hous-
tonban. A demonstrációk béké-
sek voltak. Az oregoni Portland 
városában azonban elszabadul-
tak az indulatok, és Kate Brown 
demokrata párti kormányzó a 
belvárosban kitört erőszak meg-
fékezésére kirendelte a Nemzeti 
Gárdát. 

Donald Trump elnök kam-
pánytörzse és a republikánusok 
közben egyszerre négy pert indí-
tottak a választási eredmények 
okán: Wisconsinban, Michigan-
ben, Pennsylvaniában és Georgi-

ában. Wisconsinban és Michigan-
ben – ahol Joe Biden demokrata 
párti elnökjelölt már győzött – a 
szavazatok újraszámlálását kérik, 
míg Pennsylvaniában és Georgiá-
ban a voksok megszámlálásának 
felfüggesztése miatt fordultak 
bírósághoz. Bill Stepien, az ame-
rikai elnök kampánymenedzsere 
szerdán kiadott közleményében 
hangsúlyozta: Wisconsin több 
megyéjéből „szabálytalanságokat 
jeleztek, s ez komoly kétséget tá-
maszt az eredmények érvényessé-
gét illetően”. A kampányigazgató 
leszögezte: mivel a szavazatkü-
lönbség az elnök és a demokrata 
párti elnökjelölt között kicsiny, 
ez lehetővé teszi Donald Trump 
számára, hogy a szavazatok újra-
számlálását kérje.

Trump: rejtélyesen eltűnt
az előnyöm
Trump az előnye elolvadása 
miatt méltatlankodott. „Az elő-
nyöm rejtélyesen eltűnt” – írta 
a Twitteren. Az amerikai elnök 
három mikroblogbejegyzést is 
közzétett. Ezek közül kettőt a 
Twitter megjelölt, és csak a fi -
gyelmeztetése után vált hozzá-
férhetővé. 

Az első bejegyzésben Trump 
úgy fogalmazott: „a múlt éjjel 
több tagállamban, amelynek 
csaknem mindegyikét demok-
raták irányítják és ellenőrzik, 
vezettem, gyakran nagyon biz-
tos fölénnyel. Aztán ez a vezetés 
egyenként kezdett rejtélyesen 
eltűnni, ahogy a szavazatokat 
számlálni kezdték. Nagyon kü-
lönös ez, a közvélemény-kutatók 
teljesen és történelmi léptékkel 
tévednek”. Egy másik, a Twitter 
által szintén megjelölt bejegy-
zésében az elnök leszögezte: 
‚‚Mindez elég ok arra, hogy bí-
róságra menjünk. Ezt látván 
egyetlen tisztességes ember sem 
mondhatja, hogy ez normális, és 
nem ad okot aggodalomra.” 

Trump közzétette egy konzer-
vatív politikai és kommunikációs 
tanácsadó, Matt Mackowiak be-
jegyzését is, amely térképet mu-
tatva azt rögzíti, hogy az újonnan 
számlált szavazatok 100 száza-
léka Biden győzelmét igazolja. 
A Twitter ezt a bejegyzést is meg-
jelölte. 
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