
Az amerikai csapatok az év vé-
gén méltósággal és emelt fővel 
távoznak Irakból – jelentette be 
Barack Obama amerikai elnök, 
miután a Fehér Házban fogadta 
Núri al-Máliki iraki miniszterel-
nököt – számolt be internetes 
oldalán a CNN amerikai hírteleví-
zió. Obama azonban hozzáfűzte: 
az Egyesült Államok a december 
végi kivonulás után sem hagyja 
magára az iraki népet.

Obama hangsúlyozta, hogy 
az Egyesült Államok a ki-
vonulás után sem hagyja 

magára az iraki népet, és – Iránra 
utalva – figyelmeztette a „többi or-
szágot”, hogy tartózkodjon az iraki 
belügyekbe való beavatkozástól 
– írja a CNN. A tudósítás szerint 
Obama kiemelte, hogy Irak szuve-
rén és önálló ország.

Az amerikai csapatok decem-
ber 31-i kivonulása véget vet a 

közel kilenc éven át tartó iraki 
háborúnak, amely megosztotta 
az Egyesült Államok és Irak köz-
véleményét is. A CBS amerikai 
hírtelevízió beszámolója szerint 
Obama és al-Maliki ígéretet tett 
arra, hogy továbbra is szorosan 
együttműködik egymással. 

A CBS emlékeztetett arra, 
hogy az iraki háború befejezése 
Obama választási ígérete volt. 
Az amerikai elnök a minap a csa-
patok észak-karolinai bázisán, 
majd a hadsereg és a haditenge-
részet éves focimeccsén mondott 
köszönetet a katonáknak és csa-
ládjaiknak az áldozataikért.

A CNN a vasárnapi katonai 
összesítésekre hivatkozva közöl-
te: Irakban jelenleg négy támasz-
ponton mintegy 6000 amerikai 
katona tartózkodik. Obama hi-
vatalba lépésekor, 2009 elején a 
közép-keleti országban állomá-
sozó amerikai kontingens létszá-
ma 150 ezer fő volt. A katonai 
kivonulás után Irakban mintegy 
16 ezer amerikai marad. Köztük 
1700 amerikai diplomata, rendőr 
és szakértő, akinek biztonságára 
5000 biztonsági őr felügyel majd. 
További 4500 szerződtetett sze-
mély az olyan helyi feladatok 
megvalósításában tevékenykedik 
majd, mint az élelmiszer-elosztás 
vagy az egészségügyi ellátás.
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KIvONjÁK Az AMErIKAI KAtONÁKAt IrAKBól

Év végéig kivonulnak
töröK–rOMÁN pArtNErség

Jó a kapcsolat

Terrortámadás Belgiumban

> Betörtek Tőkés budapesti irodájá-
ba. Ismeretlenek betörtek Tőkés László bu-
dapesti, VI. kerületi irodájába – adta hírül 
az európai parlamenti képviselő kabinetve-
zetője tegnap. Nemes Csaba az MTI-nek 
elmondta: a három vasráccsal és biztonsá-
gi zárral is védett bejárati ajtót befeszítve 
találták, amikor reggel ki akarták nyitni az 
irodát, bent pedig „vandál pusztítás” nyo-
maira bukkantak. Tőkés kabinetvezetője 
azt mondta: egyelőre nem tudják megálla-
pítani, hogy mi tűnt el az irodából, de úgy 
vélik, a betörők pénz után kutathattak. Ne-
mes közölte: értesítették a rendőrséget, és a 
bűnügyi helyszínelés megkezdődött.

> Boc: szerintem Apostu ártatlan. 
Emil Boc miniszterelnök hétfő este a B1 
televíziónak nyilatkozott a korrupcióval 
vádolt kolozsvári polgármester ügyéről. 
A miniszterelnök bízik Sorin Apostu ár-
tatlanságában, szerinte az önkormányzati 
vezető tisztázni fogja magát. Az állítólag 
megvesztegetett Sorin Apostu ügyéről 
Emil Boc azt mondta: nem ismeri az ügy-
re vonatkozó iratcsomó tartalmát. Azt 
viszont elképzelhetetlennek tartja a kor-
mányfő, hogy kolozsvári dinnyeárusok 
50 000 eurót fizettek a polgármesternek 
a szabadtéri kereskedelmi engedélyekért 
– írja a Mediafax.

> Lelőtték a kiszabadult tigrist. Tegnap 
reggel kiszabadult a ketrecéből, majd az 
utcára is kiszökött egy tigris a nagyszebeni 
állatkertből. A tűzoltókat, a rendőrséget, 
a rohammentőket és a vadásztársulatot 
is riasztották. A Nagyszebeni Sürgősségi 
Esetek Felügyelőségének szóvivője, Silviu 
Albişor szerint a tigrist a Poplăcii úton, a 
helyi csendőrség épületének közelében 
látták, az egész területet evakuálták. A 
rendőrség hangosbemondóval figyelmez-
tette az embereket, hogy ne hagyják el 
otthonaikat. A tigrist dél körül lelőtték a 
Valea Aurie negyed közelében – adja hírül 
a Realitatea.hí
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Traian Băsescu államfő kétna-
pos hivatalos látogatáson vett 
részt törökországban. vendég-
látóival partnerségi szerződést 
írtak alá, amelynek célja a két 
ország közötti együttműködés 
erősítése. A partnerségi kapcso-
lat számos területre vonatkozik, 
így többek között energetikai 
beruházásokra, a környezetvé-
delemre, a kereskedelemre és a 
kulturális együttműködésre.

Az Unión kívüli államok kö-
zül Törökország Románia 
legfontosabb kereskedelmi 

partnere, 2010-ben a két ország kö-

zötti kereskedelmi ügyletek értéke 
elérte a 4,3 milliárd eurót. A hivata-
los látogatáson a gazdasági együtt-
működés mellett szó volt a katonai 
együttműködésről is, ugyanis Ro-
mánia, Törökország mellett részt 
vesz a NATO rakétaelhárító rend-
szerének kiépítésében. 

Abdullah Gül török elnök 
hangsúlyozta: a két ország kapcso-
lata jelenleg is jó. A cél 10 milliárd 
dolláros kereskedelmi csereforga-
lom elérése. Traian Băsescu bizto-
sította a török államfőt arról, hogy 
Románia fenntartások nélkül tá-
mogatja Törökország európai uni-
ós csatlakozását.

legkevesebb két ember meghalt, 
amikor ismeretlen támadók grá-
nátokat dobtak egy buszmegálló-
ra liège központjában – jelentet-
te a belgiumi sajtó. A városban 
a BBC szerint tűzharc folyik a 
támadók és a rendőrök között, 
a járókelőket üzletekbe és köz-
épületekbe menekítették.

Több robbanás rázta meg 
Liège központját tegnap 
délután, miután ismeretlen 

fegyveresek gránátokkal és lőfegy-
verekkel támadtak egy zsúfolt busz-
megállóra – írta a BBC internetes 
oldala. A robbanásokban legalább 
két ember meghalt, tucatnyian 
megsérültek. 

Belga lapok szerint a három 
vagy négy fegyveres délután fél egy-
kor támadta meg a Saint Lambert 

téren található buszmegállót. A 
De Redactie című belga internetes 
portál szemtanúkra hivatkozva azt 
írja, hogy a támadók előbb gráná-
tokat dobtak a megállóra, majd 
tüzet nyitottak, mire a környéken 
pánik tört ki. Le Vif című belga 
hírportál szerint az egyik támadó 
egy negyven év körüli férfi volt, aki 
egy közeli pékség felett található 
magaslatról dobott robbanószer-
kezeteket a buszmegállóra.

A Saint Lambert tér a déli 
órákban rendkívül zsúfolt volt 
a közeli karácsonyi vásár miatt, 
ezért is sérülhettek meg olyan so-
kan a támadásban. A Le Monde 
szerint a mentők egy ideiglenes 
kórházat állítottak fel a karácso-
nyi vásár helyszínén, hogy ott 
tudják ellátni a több tucat köny-
nyebb sérültet.

Obama bejelenti az iraki kivonulást. Búcsú a fegyverektől

Traian Băsescu és Abdullah Gül. Együttműködnek fotó: presidency.ro


