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Olasz bíróság: megalapozatlan
a vádemelés Matteo Salvini ellen
Nem bocsátja bírósági tárgyalásra az 
úgynevezett Gregoretti-ügyet a szicíliai 
Catania vizsgálóbírósága, mivel nem 
tartja megalapozottnak a vádemelést 
Matteo Salvini volt belügyminiszterrel 
szemben egy migránscsoport feltartóz-
tatása miatt – közölte Salvini pártja, a 
Liga pénteken. Az október 3-án kezdő-
dött előzetes bírósági eljárást vezető 
Nunzio Sarpietro bíró – hírügynökségi 
beszámolók szerint – felolvasta dönté-
sét, mely szerint nem indokolt a Matteo 
Salvinivel szembeni eljárás folytatása. 
Ezzel a bíróság elfogadta a politikus 
védelmének állásfoglalását, misze-
rint belügyminiszterként Salvini nem 
követett el bűncselekményt azzal, hogy 
2019-ben öt napig nem engedélyezte 
a Gregoretti katonai hajóval érkezett 
bevándorlók partraszállását. Az ügyben 
maga az ügyészség sem szorgalmazott 
vádemelést.

Kína határvonalat húz
a Mount Everest csúcsán
Brit lapértesülések szerint Kína elvá-
lasztó vonalat készül húzni a Mount 
Everest tetején a koronavírus nepáli 
oldalról történő terjedésének meg-
akadályozása érdekében. A Hszinhua 
hírügynökség tudatta, a vonalat a világ 
legmagasabb csúcsán tibeti idegen-
vezetők csapata létesíti majd, még 
mielőtt a hegymászók kínai oldalról is 
megpróbálkoznak a csúcstámadással. 
Egyelőre nem tudni, a kínai kormány 
milyen formában tervezi izolálni a 
8850 méter magasan fekvő csúcsot. 
Az ázsiai szuperhatalom a nepáli 
kormánnyal ellentétben aggódik egy 
esetleges járványkitörés miatt, így nem 
engedheti meg, hogy a kínai oldalról 
a hegy északi felére fellépők fi zikai 
kapcsolatba kerüljenek a déli, nepáli 
oldalról közeledőkkel. Nepál kormá-
nya ahogy a pozitív esetekről, úgy a 
választóvonalról sem adott ki semmi-
nemű tájékoztatást.

Felgyorsítják az 50 éven felüliek
beoltását a második dózissal a britek
Az új típusú koronavírus indiai vari-
ánsának nagy-britanniai megjelenése 
miatt lerövidítik az 50 éven felüliek 
esetében az oltás első és második dó-
zisának beadása közötti időt – mondta 
pénteken Boris Johnson brit minisz-
terelnök. Johnson a Downing Streeten 
tartott sajtóértekezletén hangsúlyozta: 
a brit járványügyi számok továbbra is 
jók, összességében csökken az újon-
nan bekövetkező fertőzések, a kórházi 
kezelést igénylő súlyos megbetege-
dések és a Covid–19 betegség okozta 
halálozások száma. Az oltási kampány 
és a vírus közötti verseny azonban 
„sokkal szorosabbá válhat”, és most 
fontosabb, mint bármikor eddig, hogy 
az emberek hozzájussanak a második 
oltási adag nyújtotta megerősített vé-
delemhez. Éppen ezért a brit kormány 
egyesített oltásügyi bizottságának 
(JCVI) tanácsára döntés született arról, 
hogy a nagy-britanniai oltási gyakor-
latban bevezetett 12 hétről 8 hétre 
rövidítik az 50 éven felüli korosztályok, 
valamint az egészségi problémák miatt 
fokozottan veszélyeztetett más lakos-
sági csoportok esetében a koronavírus 
elleni oltás két dózisának beadása 
közötti időtartamot – mondta a brit 
kormányfő. Hozzátette: az érintetteket 
a brit állami egészségügyi szolgálat 
(NHS) értesíti a második oltási adag új, 
közelebbi dátumáról.

BENJAMIN NETANJAHU KORMÁNYFŐ SZERINT ADDIG TARTANAK A HADMŰVELETEK, AMÍG SZÜKSÉGES

A Hamász „metróját” támadták

Visszavágtak. Az izraeli haderő a Hamász számos ingatlanát lerombolta Gázában

Továbbra is támadta Izraelt Gázából 
a Hamász terrorszervezet, erre vála-
szul az izraeli haderő a Hamászhoz 
kötődő célpontokat semmisített meg.
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A hétvégén sem csitultak a harcok az 
izraeli hadsereg és a gázai Hamász 
terrorszervezet között. Az izraeli 

légierő mintegy száz rakétát lőtt ki teg-
napra virradóan a palesztin szélsőséges 
iszlamista terrorszervezetek gázai övezeti 
célpontjaira, köztük a Hamász politikai 
vezetőjének és az ő testvérének a házára 
– jelentette a Jediót Ahronót című újság 
hírportálja, a Ynet.
    A Falak őrzője nevű hadművelet kere-
tében tucatnyi repülőgéppel elsősorban 
a „Hamász-metrót”, az övezet alatt hú-
zódó, betonból kiépített alagúthálózatot, 
az iszlamista szervezet legnagyobb és leg-
költségesebb stratégiai infrastruktúráját 
támadták, valamint a Hamász legfőbb gá-
zai vezetőjének, az izraeli börtönökben 24 
évet eltöltő Jahíje Szinuárnak és az ő test-
vérének otthonát. Jahije és Mohamed Szi-
nuár háza Hán-Júniszban állt. Mohamed 
Szinuár a Hamász katonai szárnyának 
egyik vezetője, a szervezet személyzeti 
felelőse és Gilád Salit izraeli tizedes 2006-
os elrablásának egyik kitervelője volt.

A Szinuár testvérek mellett több más, 
magas rangú Hamász-vezető házát is tá-
madták, de a fontosabb katonai felelősök 
a hadművelet kezdete óta titkos bunke-
rekben rejtőzködnek. 

Hedi Zilberman, az izraeli hadsereg 
szóvivője a lapnak elmondta: a légierő 
épületeken kívül 45 rakétasilót is táma-
dott az elmúlt napokban. Ennek ellenére 
a palesztin fegyveresek szombat este 7 
órától vasárnap reggel 7-ig mintegy 120 
rakétát tudtak kilőni izraeli területre, 
ezek közül több elérte az ország középső 
részét is, de az izraeli rakétaelhárító rend-
szer túlnyomó többségüket a levegőben 
megsemmisítette. „Azt vesszük észre, 
hogy a hamászosok, és nem csak a veze-
tők, félnek bemenni az alagútrendszerük-
be. Jelenleg a járatok elleni támadás má-
sodik szakaszában vagyunk, és lesznek 
további szakaszok” – mondta Zilberman. 
„A Hamász több tízmillió dollárt fektetett 
be a stratégiai »metróprojektbe«: az alag-
út építésének minden egyes méterre 500 
dollárba került” – tette hozzá.

A legújabb izraeli–palesztin fegyveres 
konfl iktusban eddig 10-en vesztették éle-
tüket, és 275-en sebesültek meg. A gázai 
oldalon legkevesebb 145 halottat jelen-
tettek az ottani egészségügyi hatóságok, 
akik közül 41-en gyermekek, 23-an pedig 
nők voltak.

Netanjahu: a felelősök
nem menekülhetnek
Benjamin Netanjahu izraeli miniszter-
elnök szombaton este kijelentette, hogy 
addig folyik a palesztin támadók ellen a 
megtorlás, „amíg szükséges”. Netanjahu 
az izraeli védelmi minisztérium tel-Avivii 
főhadiszállásán beszélt, és fi gyelmeztette 
a Hamász dzsihadista palesztin szervezet 
vezetőit, hogy „nem tudnak elbújni se a 
felszínen, se a föld alá. Senki sem védett”. 
Netanjahu egyúttal megköszönte Joe Bi-
den amerikai elnök és több más külföldi 
vezető támogatását a konfl iktusban.

Tel-Avivban egyébként rakétatáma-
dás veszélye miatt szombaton többször 
megszólaltak a fi gyelmeztető szirénák. A 
Hamász napközben háromszor is rakétá-
kat indított a nagyváros felé, majd pedig 
közölte, hogy vasárnapra virradóra újabb 
támadásokat hajt végre Tel-Aviv ellen.

Biden: Izraelnek jogában áll
megvédeni magát
Joe Biden amerikai elnök telefonon egyez-
tetett szombaton Benjámin Netanjahu 
izraeli kormányfővel és Mahmúd Abbász 
palesztin elnökkel a héten kiújult izraeli–
palesztin harcok ügyében.

A washingtoni Fehér Ház közlése sze-
rint Biden az izraeli kormányfőnek meg-
erősítette, hogy az Egyesült Államok 
„határozottan támogatja Izrael jogát arra, 
hogy megvédje magát” a Hamász palesz-
tin szervezet rakétatámadásaitól.

A Mahmúd Abbásszal folytatott – hi-
vatalba lépése óta első – telefonbeszél-
getésében az amerikai elnök nyugalomra 
intett a harcokkal kapcsolatban, és meg-

erősítette támogatását a kétállami meg-
oldás iránt – jelentette a WAFA hivatalos 
palesztin hírügynökség.

Biden elmondta, hogy az Egyesült Ál-
lamok erőfeszítéseket tesz annak érdeké-
ben, hogy a felek csökkentsék az erősza-
kot a térségben. A palesztin közlés szerint 
az amerikai elnök kitért arra is, hogy Wa-
shington ellenzi a palesztinok kilakolta-
tását a kelet-jeruzsálemi Sejk Dzsarra vá-
rosnegyedből. A kilakoltatások ügye volt 
a kiújult harcok egyik gyújtópontja.

Az izraeli kormányfői hivatal közlése 
szerint Netanjahu azt hangsúlyozta, hogy 
Izrael mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a konfl iktusban nem érintett 
személyek ne váljanak a hadsereg táma-
dásainak célpontjaivá.

A sajtóirodáknak is otthont adó torony-
ház lebombázása kapcsán kiemelte, hogy 
ott terrorista célpontokat támadtak, és az 
épület kiürítését a művelet előtt időben 
megszervezték.

Egy izraeli légi csapás ugyanis a Gázai 
övezetben romba döntött szombat dél-
után egy 12 emeletes épületet, amely több 
médium irodájának, köztük az AP ame-
rikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra 
pánarab hírtelevíziónak is otthont adott.

A művelet előtt egy órával az izraeli 
hadsereg fi gyelmeztetést adott ki, hogy 
ürítsék ki az épületet, amelyet azonnal 
meg is tettek. A katari székhelyű al-Dzsa-
zíra élőben közvetítette, ahogy az épület 
összeomlott.

Hétfő óta ez volt az ötödik toronyház, 
amelyet az izraeli légierő lerombolt.

Az izraeli hadsereg a Twitteren azt kö-
zölte, hogy a toronyház bombázásával az 
iszlamista Hamász katonai hírszerzését 
vették célba. „Az épületben civil médiu-
mok irodái működtek, de ezek mögött a 
Hamász terrorszervezet rejtőzött, és a saj-
tóirodákat emberi pajzsként használták 
fel” – közölték.

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász a 
katonai felszereléseit szándékosan a Gá-
zai övezet sűrűn lakott városnegyedeiben 
helyezte el.

Pár órával korábban egy háromeme-
letes lakóházat ért találat Gázában, a 
csapásban két nő és nyolc gyerek életét 
vesztette. Az izraeli hadsereg azt közölte, 
hogy a Hamász hírszerzési központját, 
valamint alagutakat támadtak. 
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Rendkívüli EU-s külügyi csúcs

Összehívta a külügyi tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselője a napokban kiéleződött izraeli–palesztin konfl iktus 
miatt. Az Európai Unió tagállamainak külügyminisztereit tömörítő testület kedden 
videókonferencia keretében vitatja meg a kialakult helyzetet – közölte Josep Borrell 
a Twitterre tegnap feltett üzenetében. „Tekintettel az Izrael és Palesztina között 
kiéleződött feszültségre és a civil áldozatok elfogadhatatlanul magas számára rend-
kívüli videókonferenciára hívom össze az EU külügyminisztereit kedden. Megtár-
gyaljuk, hogy mi a legjobb módja annak, amivel az EU hozzá tud járulni az erőszak 
megszüntetéséhez” – írta a főképviselő. Borrell szombat este sajtóközleményben 
határozottan elítélte a Hamász dzsihadista palesztin szervezet támadásait a civilek 
lakta területek ellen. Hangsúlyozta, hogy Izraelnek joga van megvédeni lakosságát, 
ám a támadásra adott válasznak arányosnak kell lennie.




