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Belgia are prima femeie-
premier

Politiciana liberală Sophie Wilmes va
deveni prima femeie care va conduce
guvernul Belgiei, urmând să-i ia locul în
noiembrie lui Charles Michel, care a fost
desemnat preşedinte al Consiliului
European, una din poziţiile de vârf ale
Uniunii Europene. Sophie Wilmes este
ministru al bugetului în cabinetul interimar al
premierului Charles Michel. Ea va conduce
un executiv interimar până când partidele
politice vor conveni formarea unui nou
guvern. Alegerile de la 26 mai au accentuat
fragmentarea scenei politice belgiene, cu un
avans al extremelor şi al ecologiştilor, ceea
ce a complicat foarte mult desfăşurarea
negocierilor. Coaliţia de centru-dreapta
condusă de liberalul francofon Charles
Michel nu mai dispune de o majoritate în
parlament, iar miniştrii federali nu mai
gestionează decât problemele curente de
când naţionaliştii flamanzi au ieşit de la
guvernare în decembrie 2018 pentru a-şi
exprima opoziţia faţă de aderarea Belgiei la
Pactul ONU privind migraţiile. Belgia deţine
recordul de zile al unei ţări fără guvern cu
puteri depline pe timp de pace (541 între
2010-2011).

Noi manifestaţii și arestări la
Hong Kong

Poliţia din Hong Kong a făcut uz de gaze
lacrimogene duminică pentru a dispersa
miile de persoane care au ieşit pe străzi
pentru a protesta împotriva Executivului şi a
modului în care au intervenit forţele de
ordine în timpul manifestaţiilor din ultimele
luni. Un protestatar a fost rănit şi transportat
cu ambulanţa la spital, însă condiţiile în care
acesta a fost rănit nu sunt clare. Mai mulţi
protestatari au fost reţinuţi de către poliţişti, o
parte dintre ei deoarece purtau măşti pe feţe.
Protestele în Hong Kong, deseori marcate
de incidente, au izbucnit în urmă cu cinci
luni, ca reacţie la controversatul proiect de
lege ce ar fi facilitat extrădările spre China
continentală.

Cât de bogaţi sunt românii faţă
de restul lumii

Averea medie a unui român este 43.074
dolari, totalul fiind de 668 de miliarde de
dolari, arată datele celui mai recent raport
privind bogăţia în lume realizat de Credit
Suisse. Datele sunt raportate la numărul
estimat al adulţilor din ţară, de 15,5 milioane
persoane. Banca estimează că 32.000 de
români au averi mai mari de un milion de
dolari şi 1.142.000 deţin mai mult de 100.000
de dolari. Din cei 32.000 de români cu averi
mai mari de 1 milion de dolari, 29.116 deţin
între 1 şi 5 milioane de dolari, 1.708 între 5
şi 10 milioane de dolari, 808 au între 10 şi 50
de milioane de dolari, 47 între 50 şi 100 de
milioane de dolari , 22 au între 100 şi 500 de
milioane de dolari iar doi români au mai mult
de 500 de milioane de dolari. Pe plan
internaţional, numărul milionarilor din
înreaga lume a crescut cu 1,1 milioane, la
46,8 milioane de persoane, care deţin în
total 158.300 de miliarde de dolari în active
nete, 44% din totalul global. SUA vin cu mai
mult de jumătate din acest număr - 675.000
de noi milionari. O scădere a averii medii în
Australia - în mare parte datorită cursului de
schimb - a dus la dispariţia a 124.000 de
milionari, în timp ce Marea Britanie a pierdut
27.000, iar Turcia, 24.000.

Pe scurt.

Doi vietnamezi plecați din România,
printre cele 39 de cadavre din Anglia
Poliţia din Vietnam a început

prelevarea de probe ADN de la
posibilele rude ale unora dintre cei 39
de migranţi găsiţi morţi miercuri într-
un camion în comitatul britanic Essex.
Rudele lui Joseph Nguyen Dinh
Luong şi ai lui Pham Thi Tra My,
despre care familiile acestora susţin
că s-ar putea număra printre cei 39 de
morţi, au declarat că au fost vizitate
de către poliţişti pentru a da probe de
sânge. „Poliţişti de la Ministerul
Siguranţei Publice au venit să ia
probe ADN, din păr şi sânge”, a
declarat una dintre rude. Guvernul de
la Hanoi nu a comentat informaţia.
Forţele de ordine din comitatul britanic
Essex au anunţat miercuri
descoperirea a 39 de cadavre umane
în interiorul unui container al unui
camion în Essex. Iniţial, autorităţile
britanice au bănuit că migranţii găsiţi
morţi în camion erau de origine

chineză, însă ulterior au ajuns la
concluzia că aceştia ar putea fi
vietnamezi. Un preot catolic din
Vietnam a declarat pentru Reuters că
bănuieşte că cele mai multe dintre
victime sunt vietnamezi. Poliţia
britanică a informat că foarte puţine
dintre victime aveau asupra lor acte de
identitate şi speră să identifice
cadavrele cu ajutorul analizelor ADN.

n AU LUCRAT ILEGAL ÎN
ROMÂNIA n

Vo Ngoc Nam, în vârstă de 28 de
ani, a lucrat o perioadă în România şi
intenţiona să ajungă în Marea Britanie,
după cum a declarat mama acestuia.
Ea a spus că aşteaptă veşti de la fiul
său de câteva zile, însă nu a primit
nicio informaţie. O altă posibilă victimă
este Nguyen Dinh Tu, care a lucrat
ilegal în România, dar şi în Germania.
Acum câteva luni, el i-a cerut soţiei
sale să îl ajute să strângă 14.000 de

dolari pentru a putea să ajungă ilegal
din Germania în Marea Britanie. Tatăl
acestuia a declarat că rudele sale din
Marea Britanie l-au anunţat că Tu s-ar
afla printre cei 39 de morţi.

n PREMIERUL VIETNAMULUI A
DISPUS O INVESTIGAȚIE n

Premierul Vietnamului, Nguyen
Xuan Phuc, a dispus o investigaţie
privind traficul cu vietnamezi în
străinătate, în contextul informaţiilor
terifiante conform cărora majoritatea
victimelor găsite în camionul din
Essex, ar fi vietnamezi. „Trebuie să
investigaţi şi să descoperiţi cazurile de
cetăţeni vietnamezi care sunt duşi
ilegal în ţări străine şi să vă ocupaţi cu
stricteţe de orice nereguli“, a transmis
Phuc într-un comunicat. Ambasada
vietnameză a creat de asemenea o
linie telefonică specială pentru
cetăţenii vietnamezi care caută
asistenţă.

Trump: A murit „ca un laş”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat
duminică, în cadrul unui discurs, că liderul grupării teroriste
Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit. Preşedintele
american a informat că militarii americani l-au încercuit pe
Baghdadi, iar acesta şi-a detonat vesta cu explozibili pe
care o avea asupra sa. Trei dintre copiii liderului ISIS au
murit în explozie. Potrivit lui Trump, niciunul dintre militarii
americani implicaţi în operaţiune nu a decedat. Trump a
mai spus că Baghdadi era monitorizat de către Statele
Unite de două săptămâni, iar operaţiunea a fost lansată
întrucât existau informaţii potrivit cărora acesta intenţiona
să plece din locul în care se afla. Preşedintele american a
mai spus că forţele kurde au oferit informaţii Statelor Unite
în legătură cu Baghdadi. Autorităţile de la Ankara au fost şi
ele informate cu privire la această operaţiune, dat fiind
faptul că Turcia desfăşoară o ofensivă militară în nordul

Siriei. Donald Trump a adăugat că al-Baghdadi a murit „ca
un câine şi ca un laş”. El a mai informat că şi alţi membri ai
grupării au fost ucişi în această operaţiune, iar numărul
exact al acestora va fi anunţat în următoarele 24 de ore.
Statele Unite au obţinut informaţii foarte importante despre
Stat Islamic în timpul operaţiunii, a adăugat preşedintele.
Trump le-a mulţumit kurzilor din Siria, Turciei, Irakului şi
Rusiei pentru sprijin.

Abu Bakr al-Baghdadi, pe numele său real Ibrahim
Awwad Ibrahim al-Badri, a devenit unul dintre cei mai
căutaţi terorişti din lume în 2014, după ce gruparea Stat
Islamic a capturat oraşul irakian Mosul. Născut în 1971, al-
Baghdadi era cleric la o moschee din Irak în 2003, în
timpul invaziei americane. El a fost membru al grupării Al
Qaeda şi a proclamat aşa-numitul „califat” al Stat Islamic
în Irak şi Siria în 2014.

Liderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, 
a murit într-o operaţiune militară a SUA


