
„Izvorul Păcii“

6
www.telegrafonl ine.ro

10 octombrie 2019Externe

Redacția nu își asumã responsabilitatea pentru
veridicitatea știrilor transmise de agențiile de presă.
Preluarea sau reproducerea (chiar și parțialã) a
oricăror materiale apărute în Telegraf, fără acordul
scris al redacției, este interzisă. Materialele predate
redacției nu se restituie.

Agenția de Publicitate 
Telegraf Advertising:
Constanța, Bd. Mamaia, 
nr. 296, parter
Telefon: 0241.488.210; 
Tel/fax: 0241.672.049, 672.599 
E-mail: advertising@telegrafonline.ro
Web: anunturi.telegrafonline.ro

Tipărit la Tipografia Deasign Print
Ilfov, telefon: 0786.958.267

Anunțurile de mică și mare publicitate se primesc
zilnic, la sediul Agenției și la birourile de mică

publicitate din Constanța. 

 

     Advertising

Adresa redacției:
900552, Constanța, 
Bd. Mamaia, nr. 296, etaj II 
Telefon: 0241.488.340, 0241.488.386,
0372.799.919, 0372.799.920, 0723.582.828
Fax: 0241.831.708
E-mail: office@telegrafonline.ro
Web: www.telegrafonline.ro

Director: Mona Lisa POPA
Redactor-șef: Alina CRISTEA

Șefi departamente: 

Adrian LUNGU (Sport)
George ȘORODOC (Tehnoredactare)

Balena văzută înotând în
Tamisa, găsită moartă

O balenă de peste 10 metri a fost găsită
moartă în fluviul Tamisa, în estul Londrei, și
a fost predată oamenilor de ştiinţă pentru a i
se face necropsia. Balena a fost găsită
moartă marţi în localitatea Greenhithe din
comitatul Kent, unde apa este mai puţín
adâncă şi a fost tractată târziu în noapte de
sub podul QE2 şi transportată la Autoritatea
Portuară din Londra. „Este foarte trist - am
fost literalmente la o jumătate de metru
distanţă de această balenă moartă”, a
declarat Martin Garside, un purtător de
cuvânt al autotităţii portuare londoneze, care
a ajutat la scoaterea balenei. Societatea de
Zoologie din Londra, care derulează un
program care se ocupă cu cercetarea
cetaceelor, va determina care a fost cauza
morţii balenei. „Vom face tot ceea ce ţine de
noi pentru conservarea ei şi o vom preda
oamenilor de ştiinţă pentru a efectua o
investigaţie completă - o necropsie, pentru a
folosi un cuvânt mai potrivit”, a adăugat
Garside. Balena era atât de mare, încât
bărcile de patrulare au depus mari eforturi
pentru a putea să o tracteze.

CEDO condamnă Italia pentru
regimul dur aplicat teroriştilor

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(CEDO) a hotărât marţi că regimul dur de
detenţie, aplicat în Italia în cazul teroriştilor
şi mafioţilor care nu cooperează cu
autorităţile, încalcă drepturile omului.
Magistraţii şi politicienii italieni au criticat
decizia instanţei, susţinând că ar putea
afecta lupta împotriva crimei organizate şi
extremiştilor. Instanţa s-a concentrat în mod
particular pe cazul lui Marcello Viola,
condamnat la închisoare pe viaţă pentru o
serie de crime comise la cererea mafiei.
Viola nu a cooperat niciodată cu autorităţile
şi nu a oferit informaţii care ar putea ajuta
alte investigaţii, iar din acest motiv, spre
deosebire de alţi condamnaţi, nu a
beneficiat de privilegii, cum ar fi permisiile.
Criticii regimului carceral dur le-a spus
judecătorilor de la CEDO că unul din
motivele pentru care deţinuţii refuză să
coopereze este teama de acţiuni de
răzbunare împotriva propriilor familii.
Decizia instanţei este finală, astfel că Roma
va trebui să vină cu măsuri pentru a redresa
situaţia. CEDO a indicat clar că decizia nu
înseamnă că Viola va fi eliberat.

Atac armat în Germania: doi
morţi şi mai mulţi răniţi

Cel puţin două persoane au murit şi mai
multe au fost rănite în urma unui atac armat
produs miercuri în oraşul Halle, din estul
Germaniei, a informat Poliţia germană.
Atacul s-a produs în apropierea unei
sinagogi, iar autorităţile au informat că
suspecţii sunt căutaţi de Poliţie. Poliţia din
Halle a confirmat că au fost trase „mai multe
focuri de armă”, iar suspecţii au părăsit locul
atacului cu ajutorul unui autoturism.
Autorităţile i-au sfătuit pe cetăţeni, prin
intermediul Twitter, „să rămână în case sau
să se adăpostească într-un loc sigur”.
Potrivit postului de televiziune MDR, unul
dintre suspecţi purta o vestă de tip militar şi
avea „mai multe arme” asupra sa. Poliţia a
anunţat, între timp, că o persoană a fost
reţinută în acest caz, însă îi sfătuieşte pe
cetăţeni să rămână în alertă. Principala gară
din Halle a fost închisă de către autorităţi.

Pe scurt.

Forţele armate turce au lansat
miercuri o ofensivă în nordul Siriei, a
anunţat preşedintele Recep Tayyip
Erdogan printr-un mesaj pe Twitter.
Erdogan a denumit operaţiunea
“Izvorul Păcii” şi a afirmat că ţintele
sunt Statul Islamic şi miliţiile kurde
YPG (Unităţile de Protecţie a
Poporului), pe care Ankara le
consideră aliate cu Partidul
Muncitorilor din Kurdistan (PKK),
interzis în Turcia. Conform unui
purtător de cuvânt al Forţelor
Democrate Siriene (SDF), citat de
Reuters, aviaţia militară turcă a
atacat zone civile, provocând “o

panică uriaşă în rândul populaţiei”.
O sursă turcă din domeniul
securităţii a declarat aceleiaşi
agenţii că atacul va fi sprijinit şi de
artilerie. 
Presa de stat din Siria şi un oficial
kurd au precizat, independent, că
bombardamentele aeriene au lovit
oraşul Ras al-Ain din nord-vestul
ţării, la frontiera cu Turcia. “Zona de
securitate pe care o vom crea va
permite repatrierea refugiaţilor
sirieni”, a susţinut Erdogan. Este a
treia ofensivă turcă în Siria din 2016,
reaminteşte AFP. Turcia ameninţa de
câteva luni că va interveni din nou în

conflictul sirian. Duminică,
preşedintele SUA, Donald Trump, a
părut că aprobă operaţiunea, dar
ulterior a dat asigurări că
Washingtonul nu şi-a abandonat
aliaţii kurzi, care au avut un rol
important în înfrângerea Statului
Islamic.

Ministerul de Externe al Turciei
l-a convocat pe ambasadorul SUA la
Ankara pentru a-l informa în
legătură cu lansarea atacului asupra
populaţiei kurde din Siria, la scurt
timp după anunţul oficial al
preşedintelui Erdogan privind
începerea acţiunii militare.

Turcia a
început
ofensiva 
în nordul

Siriei

Un mic număr de state membre ale UE s-au arătat
dispuse la reuniunea de marţi a Consiliului Consiliului Justiţie
şi Afaceri Interne (JAI) să participe la un mecanism voluntar
de primire a migranţilor salvaţi în zona Mediteranei centrale,
respectiv şapte ţări potrivit Luxemburgului sau circa zece,
potrivit Franţei, în timp ce ministrul german de interne Horst
Seehofer a declarat că alte 5-6 state, inclusiv România, sunt
de asemenea favorabile acestui pre-acord, dar doresc mai
multe detalii.Pre-acordul a fost convenit de Franţa, Germania,
Italia şi Malta pe 23 septembrie la o reuniune desfăşurată în
capitala malteză La Valetta. Ideea iniţiativei este ca migranţii
care vin în Europa să nu mai rămână blocaţi pe mare
aşteptând să fie acceptaţi de state ale UE prin acorduri pentru
fiecare caz în parte. Conform pre-acordului, migranţii vor fi
redistribuiţi automat între statele UE dispuse să-i primească.
La reuniunea JAI, secretarul de stat francez Amelie de
Montchalin a spus că ‘’aprox. 10 ţări’’ membre ale UE sunt
dispuse să colaboreze în cadrul acestei iniţiative. ‘’Am reuşit
să lărgim cercul ţărilor care sunt dispuse să ne sprijine dacă
vor mai fi sosiri ale navelor’’, a mai spus ea. În schimb,

ministrul luxemburghez  de Externe şi al Imigraţiei, Jean
Asselborn, a afirmat că doar şapte state s-au raliat iniţiativei,
pe lângă cele patru care au convenit pre-acordul din 23
septembrie - ţara sa, Irlanda şi Portugalia. La rândul său,
ministrul de Interne german Horst Seehofer a declarat că 5-6
ţări sunt favorabile pre-acordului dar doresc mai multe detalii,
ţările enumerate fiind România, Croaţia şi Estonia. Ministrul
spaniol de interne Fernando Grande-Marlaska a anunţat că
ţara sa nu va participa la acest mecanism, menit să ajute în
principal Italia şi Malta, ţările din prima linia a sosirii
migranţilor. Situaţia unei alte rute migratorii, cea din Grecia, a
fost de asemenea discutată la Consiliul JAI. Grecia, împreună
cu Cipru şi Bulgaria, au cerut statelor UE să împartă ‘’povara
migraţiei’’ într-un mod mai echitabil. ‘’Din luna mai, Grecia a
cunoscut o creştere a fluxurilor migratorii de 240%. Vă daţi
seama de amploarea provocării’’, a declarat ministrul adjunct
grec al protecţiei cetăţeanului, Giorgios Koumoutsakos. El a
cerut să fie aplicat întocmai acordul dintre UE şi Turcia prin
care Ankara s-a angajat să oprească migraţia ilegală în
schimbul unui ajutor financiar european.

Mecanismul de repartiție a migranților în UE
face pași de melc


