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Campionii Europei la fraudarea
fondurilor UE

Conform unui document de lucru al
Comisiei Europene utilizat în elaborarea
raportului OLAF privind “Protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene 2018”, România
a semnalat 477 de cazuri de fraudă cu fonduri
europene în intervalul 2014-2018, clasându-se
pe primul loc la nivelul UE. După criteriul
cuantumului fondurilor fraudate, Polonia ocupă
primul loc, raportând fraude în valoare de 109,8
milioane de euro, fiind urmată de România, care
a raportat fraude de 62,2 milioane de euro, de
Franţa (28,9 milioane euro) şi de Bulgaria (25
milioane euro). România şi Italia au raportat, în
anul 2018, cele mai multe cazuri de fraude în
domeniul asistenţei financiare pentru agricultură
şi dezvoltare rurală, reprezentând 61% din
numărul total de nereguli raportate la nivelul
Uniunii Europene, arată documentul. “Modificări
semnificative ale numărului neregulilor
semnalate s-au înregistrat în Polonia (în
scădere) şi în România (în creştere), precizează
raportul. Cele mai multe modalităţi de fraudare
se referă la validitatea documentaţiei, România
fiind pe primul loc la capitolul documentelor
“false ori falsificate”. Italia ocupă primul loc în
privinţa “solicitărilor false” de finanţare, fiind
urmată de România.

Măsuri drastice împotriva
Turciei

Franţa a anunţat sâmbătă că a suspendat
toate vânzările de arme către Turcia şi a
avertizat Ankara că ofensiva sa din nordul Siriei
ameninţă securitatea europeană. „În aşteptarea
încheierii acestei ofensive, Franţa a decis să
suspende toate planurile de export către Turcia
de arme care ar putea fi utilizate în această
ofensivă. Această decizie este cu efect imediat”,
se arată într-o declaraţie comună a Ministerelor
de Externe şi al Apărării din Franţa. De
asemenea, miniştrii de Externe din Uniunea
Europeană îşi vor coordona poziţia, luni, în
cadrul unei reuniuni care va avea loc în
Luxemburg, se mai precizează în declaraţie.
Uniunea Europeană şi Statele Unite au cerut
Turciei să înceteze rapid ofensiva militară
antikurdă din Siria. Jens Stoltenberg, secretarul
general NATO, a îndemnat Turcia să dea
dovadă de reţinere în ofensiva militară lansată
în nordul şi nord-estul Siriei. Preşedintele
Franţei, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului
său din SUA, Donald Trump, să exercite
presiuni pentru încetarea imediată a ofensivei
militare turce din nordul Siriei, anunţă Palatul
Elysée. Armata Turciei a lansat miercuri
operaţiuni militare în nordul Siriei, de-a lungul
frontierei comune, vizând grupuri insurgente
kurde. Administraţia Recep Tayyip Erdogan vrea
să creeze o “zonă de securitate” în nordul şi
nord-estul Siriei, de-a lungul frontierei cu Turcia.

Premierul canadian, nevoit să
poarte vestă antiglonţ
Premierul canadian Justin Trudeau a fost nevoit
să poarte o vestă antiglonţ la un miting
electoral, din cauza unor ameninţări cu moartea
considerate drept serioase şi credibile de
autorităţi. Ameninţările de acest fel sunt rare pe
scena politicii canadiene, care de-a lungul
istoriei a fost una preponderent paşnică.
Premierul a purtat o vestă antiglonţ pe sub
cămaşă în cadrul unui eveniment de campanie
în localitatea Mississauga de la periferia
oraşului Toronto. Ofiţeri de poliţie cu veste
antiglonţ l-au înconjurat în permanenţă pe
liderul canadian. Potrivit unor surse anonime,
citate de CBC, Trudeau a fost nevoit să poarte
vestă antiglonţ din cauza unor ameninţări la
adresa vieţii sale. Alegerile federale din
Canada, care se anunţă dificile pentru actualul
lider de la Ottawa, se vor desfăşura pe data de
21 octombrie.

Pe scurt.

Sute de persoane cu legături cu
Stat Islamic, inclusiv străini, au evadat
duminică dintr-o tabără de detenţie
aflată în zona localităţii Ain Issa din
Siria, au anunţat autorităţile regionale
kurde, precizând că nu mai pot asigura
securitatea acestor centre în contextul
ofensivei turce. În tabără de la Ain Issa
se află şi aproximativ 1.000 femei şi
copii de origine străină cu legături cu
teroriştii Stat Islamic. Potrivit
autorităţilor kurde, în urma incidentului
de duminică au evadat aproape 800 de
persoane, rude ale unor militanţi Stat
Islamic.

Organizaţia Forţele Democratice
Siriene (SDF), o alianţă de miliţii kurde
şi arabe, a capturat peste 12.000 de
persoane suspectate de legături cu
reţeaua extremistă Stat Islamic,

inclusiv cel puţin 4.000 de străini.
Suspecţii sunt închişi în şapte tabere
de detenţie, unele dintre acestea se
crede că sunt în apropierea frontierei
cu Turcia. Turcia a transmis că îşi
asumă responsabilitatea pentru orice
persoană suspectată de legături cu
Stat Islamic capturată în cursul
ofensivei în nordul Siriei. Ofensiva
turcă în nordul Siriei împiedică Forţele
Democratice Siriene să păzească în
mod adecvat taberele unde sunt închişi
terorişti sau rudele lor, a declarat Redur
Xelil, un oficial de rang înalt din cadrul
SDF. “Păzirea închisorilor SI nu mai
este o prioritate. Cui îi pasă de
reţinerea sigură a prizonierilor este
binevenit să vină să găsească o
soluţie”, afirmat Redur Xelil, care a
precizat că prioritatea Forţelor

Democratice Siriene este “protejarea
oraşelor şi poporului nostru”. Oficialul a
avertizat că ofensiva turcă creează
condiţiile propice pentru regruparea
reţelei teroriste Stat Islamic. În ultimele
zile s-au înregistrat mai multe evadări
din tabere unde sunt închişi persoane
suspectate de legături cu Stat Islamic.
Mai mult, oraşul sirian Qamishli a fost
vineri scena unui atentat cu vehicul
capcană, revendicat de reţeaua
teroristă Stat Islamic.

Ankara a lansat miercuri operaţiuni
militare în nordul Siriei, de-a lungul
frontierei comune, vizând grupuri
insurgente kurde. Administraţia Recep
Tayyip Erdogan vrea să creeze o 
“zonă de securitate” în nordul şi nord-
estul Siriei, de-a lungul frontierei cu
Turcia.
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Japonia, devastată de taifun. Tokyo, paralizat
de cutremur

Şapte persoane au murit şi alte 15 sunt date dispărute
după cel mai puternic taifun care a lovit Japonia în ultimele
decenii, paralizând Tokyo, provocând revărsarea râurilor
care au dus la evacuarea a milioane de oameni înainte de
a se îndrepta spre coasta de nord-est a Japoniei. Taifunul
Hagibis era aşteptat să se îndrepte spre mare duminică
seară, după ce s-a abătut pe coasta de nord-est şi pe
insula nordică Hokkaido. Şapte oameni au murit în
prefecturile Chiba, Gunma, Kanagawa şi Fukushima din
jurul lui Tokio, a informat televiziunea publică NHK. Printre
aceştia se număra un bărbat de 60 de ani care a fost găsit
fără semne vitale într-un apartament inundat din Kawasaki,
a tramsmis NHK, iar 15 persoane au fost date dispărute
duminică dimineaţă. Autorităţile au emis avize şi ordine de
evacuare pentru peste 6 milioane de oameni în Japonia, în
timp ce furtuna a dezlănţuit cele mai puternice ploi şi
vânturi în ani. Aproximativ 100 de răniţi au fost raportaţi

până acum, în timp ce peste 270.000 de gospodării au
rămas fără curent electric, a anunţat NHK. Furtuna, despre
care Guvernul a spus că ar putea fi cea mai puternică
furtună care va lovi Tokyo din 1958, a adus precipitaţii
record în multe zone, inclusiv în localitatea Hakone, în
ultimele 24 de ore. Hagibis, care înseamnă „viteză” în
limba filipineză, a ajuns sâmbătă seara pe insula principală
din Japonia, Honshu. Un cutremur cu magnitudinea 5,7
grade a zguduit Tokyo la scurt timp după aceea.


