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Sok a náci, kevés a Clooney
Mozikban George Clooney háborús kalandfi lmje, a Műkincsvadászok. 
Clooney bemos a náciknak, Köves és Csákvári bemos Clooney-nak.
Noltv.hu
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EGYIPTOM

Terrorizmussal 
vádolnak újságírókat 

Csütörtökön kezdődött annak a húsz 
újságírónak a tárgyalása, akit az 
egyiptomi zavargások dokumentálá-
sa miatt egyebek között terrorizmus-
sal és az ország biztonságának veszé-
lyeztetésével vádolnak. A kairói bíró-
ságon tizenhat egyiptomi és négy kül-
földi újságíró ügyét tárgyalják. Utób-
biaknak azt is felrótták a hatóságok, 
hogy „hamis híreket terjesztettek, és 
megpróbálták félrevezetni a világ-
sajtót, mondván, hogy Egyiptomban 
polgárháború zajlik”. Az al-Dzsazíra 
tévécsatorna, amelynek több riporte-
re érintett az ügyben, hamisnak, ab-
szurdnak és megalapozatlannak ne-
vezte a vádakat, valamint hangsú-
lyozta, hogy az újságírók csupán a 
munkájukat végezték. Az újságírók 
öt és tizenöt év közötti börtönbünte-
tésre számíthatnak, amennyiben bű-
nösnek találják őket. (BBC)

SPANYOLORSZÁG

Madrid nem akar 
katalán népszavazást
A spanyol parlament túlnyomó több-
séggel elutasította csütörtökön, hogy 
népszavazást tartsanak Katalónia füg-
getlenedéséről. A referendumot az 
északkeleti tartomány szorgalmaz-
za. A parlamentben 272 képviselő – 
az összes nagyobb párt – ellene szava-
zott, és csak 43 szavazat támogatta az 
indítványt. Utóbbiak zömmel katalán 
nacionalista és néhány baloldali hon-
atya voksai voltak. A spanyol alkot-
mány értelmében csak a központi kor-
mány kezdeményezhet népszavazást, 
márpedig Madrid egyértelműen Bar-
celona értésére adta, hogy nem enge-
délyezi ezt. A felmérések szerint nagy-
jából ugyanannyian vannak amellett, 
hogy Katalónia maradjon Spanyolor-
szág része, mint amennyien szeretnék, 
ha függetlenné válna. (Hirado.hu)

IRÁNI ATOMTÁRGYALÁSOK 

Márciusban 
újrakezdik a hatok
„Igen gyümölcsözőnek” nevezte az EU 
külpolitikai főképviselője és iráni tár-
gyalópartnere az egyeztetések első, 
Bécsben lezárult körét. A nemzetkö-
zi hatok (az ENSZ Biztonsági Taná-
csa öt állandó tagja és Németország) 
képviseletében Catherine  Ashton és 
Mohammad Dzsavád Zarif iráni kül-
ügyminiszter csütörtökön bejelen-
tette, hogy megállapodtak:  március 
 17-én folytatják az osztrák főváros-
ban a tárgyalásokat, utána pedig havi 
rendszerességgel. „Azonosítottuk a té-
mákat, amelyekkel egy átfogó és vég-
leges megegyezés érdekében foglalko-
zunk” – tette hozzá Ashton, aki még a 
következő hetekben Teheránba utazik. 
A tárgyalássorozatot, amelyről előző-
leg pesszimistán nyilatkoztak a felek, 
több hónaposra tervezik. Míg a hatok 
Irán atomprogramjáról próbálnak szá-
mukra megnyugtató kötelezettségeket 
elérni, Teherán a rá kirótt gazdasági 
szankciók feloldásában bízik. A felek 
még tavaly, Genfben ideiglenes egyez-
ményt kötöttek, de az csak hat hónap-
ra szól. (Hírösszefoglalónk) 

SZOJUZ�36

Elhunyt Kubaszov, 
volt szovjet űrhajós
Elhunyt 79 évesen Valerij Kubaszov 
volt szovjet űrhajós, aki 1980-ban – a 
Szojuz–36 űrhajó parancsnokaként – 
együtt repült Farkas Bertalannal, az 
első magyar űrhajóssal. Kubaszov elő-
ször 1969 októberében repült az űrbe a 
Szojuz–6 fedélzeti mérnökeként, és az 
utazás során a világon elsőként végzett 
fémhegesztést az űrben, a súlytalanság 
körülményei között. Valerij Kubaszov 
és Farkas Bertalan 1980. május 26-án 
a Szojuz–36 űrhajóval indult Bajkon-
urról a Szaljut–6 űrállomásra, ahonnét 
június 3-án tértek vissza a Földre. Ku-
baszov megkapta a legmagasabb ak-
kor adományozható magyar kitünte-
tést, a Magyar Népköztársaság Hőse 
címet. (MTI)

INDIA

Delhi nem engedné el 
a gyilkosokat
Nem egyezik bele az indiai legfel-
sőbb bíróság Tamil Nadu szövetsé-
gi állam döntésébe, amellyel szerdán 
úgy rendelkeztek, hogy szabadon kell 
engedni azt a hét személyt, akik Ra-
dzsiv Gan dhi egykori miniszterelnök 
meg gyilkolásáért ítéltek el. Manmo-
han Szingh kormányfő szerint jogi-
lag „nem tartható” a döntés. Ám Del-
hi központi döntése csak arra a há-
rom főre vonatkozik, akit halálra ítél-
tek, a többiek szabadon engedését 
nem tudja megakadályozni. A három 
halálos ítéletet kedden változtatta át 
Tamil Nadu állam legfelsőbb bírósá-
ga életfogytiglanra, mert úgy vélte, 
hogy embertelen ilyen sokáig a sira-
lomházban tartani embereket. Az in-
diai médiának meggyőződése, hogy 
politikai okok vannak a döntés mö-
gött: az állam tamil lakossága szim-
patizál a szeparatistákkal, akik Ra-
dzsiv Gandhit megölték. Áprilisban 
választások lesznek, a miniszterelnök 
pedig ezzel szavazatokat próbál nyer-
ni. (Munkatársunktól)

GÖRÖGORSZÁG

Büntetőeljárás 
a neonáci párt ellen
Az Arany Hajnal újabb kilenc képvise-
lője mentelmi jogának felfüggesztését 
kérték a hatóságok a görög törvény-
hozástól: ezzel a neonáci párt összes 
honatyája büntetőeljárás alá kerülhet. 
A képviselőket bűnszervezethez való 
tartozással és bűnszervezet vezetésé-
vel gyanúsítják a hatóságok. A három-
száz fős parlamentben 18 tagú frak-
cióval rendelkező szélsőséges pártnak 
eddig hat képviselőjét (köztük Nikosz 
Mihaloliakosz pártelnököt) helyezték 
előzetes letartóztatásba, három továb-
bi képviselő ellen szintén eljárás folyik. 
Az Arany Hajnal ellen azután indult 
nyomozás, hogy egy híve meggyilkol-
ta Pavlosz Fiszasz antifasiszta rappert. 
A hatóságok vizsgálják, hogy a pártnak 
szervezeti szinten is köze volt-e a gyil-
kossághoz. (MTI)

USA�VENEZUELA

Visszautasítja 
a vádat Obama
Barack Obama hamisnak nevezte azt 
a vádat, hogy amerikai diplomaták 
vettek részt a venezuelai kormányel-
lenes tüntetések szervezésében. Nico-
lás Maduro venezuelai elnök  emiatt 
ugyanis az amerikai nagykövetség há-
rom diplomatáját utasította ki. Köz-
ben hatra növekedett a két hete tar-
tó tüntetéseket kísérő erőszak halá-
los áldozatainak száma. A demonst-
rációsorozat az első komoly erőpró-
ba azóta, hogy a  Hugo Chávez halá-
la után rendezett elnökválasztáson az 
egykori buszvezető, Maduro minimá-
lis többséggel legyőzte az ellenzék je-
löltjét, Enrique Caprilest. A tüntetők 
magját az egyetemisták és a közép-
rétegek képviselői alkotják, akik kor-
mányzási csődről beszélnek: az infl á-
ció ötven százalék feletti, és hiánygaz-
dálkodás alakult ki alapvető termé-
kekből. A kormány fogadkozásai el-
lenére a bűnözést sem sikerült vissza-
szorítani. (Munkatársunktól)

Volt, akit mentőautóval vittek, mások 
kerekes székkel közlekedtek. Száz-
nál is több dél-koreai idős ember ju-
tott el tegnap különös konvojban az 
észak-koreai Gyémánt-hegységben 
lévő üdülőhelyre, hogy ott 178 észak- 
koreai rokonával találkozzon. Ők vol-
tak a szerencsés kevesek, mert Délen 
több tízezren várnak arra, hogy észa-
kon élő rokonaikkal találkozzanak. 
Délen sorshúzással döntik el, hogy a 
71 ezer várakozóból ki találkozhat a 
hozzátartozóival; az északi eljárás is-
meretlen. Testvérek találkoznak fő-
leg, akiket szétszakított az 1950 és 
1953 között dúló háború. A két Ko-
rea közti gesztusharcban a találko-
zók az egyik legfontosabb elem, ta-
lán fontosabb, mint a Dél által adott 
rendszeres segély, amellyel az észa-
ki rezsim fenntartja magát. Utoljára 
2010-ben volt ilyen találkozó, de mi-
után az északiak ágyútűz alá vettek 

egy dél-koreai szigetet, megakadt a 
családközelítő alkalmak sora. 

Dél-koreai sajtóbeszámolók szól-
nak a megrendítő találkozóról. 
„Apánk utolsó akarata volt, hogy talál-
jalak meg.” A 66 éves Kim Mjong-bok 
mondta ezt két évvel idősebb nővéré-
nek, Mjeong-ja-nak, aki a családból 
egyedül maradt Északon. A 86 éves Li 
Beom-ju többször is bocsánatot kért, 
amikor öccsével és húgával találkozott. 
Neki, mint legidősebbnek kellett volna 
vigyázni testvéreire, de a nagyapja azt 
mondta: fusson el a háborúból, mert ő 
a legidősebb fi ú. Ezt magyarázta most 
72 éves lánytestvérének, akit 63 éve lá-
tott utoljára. Hasonló megrendítő pár-
beszédeket jegyeztek fel a kiválasztott 
újságírók.

A találkozók csak néhány órán át 
tartanak. A déliek meglepődve hallják, 
hogy rokonaik hosszú szónoklatokat 
vágnak ki, amelyekben a „nagy vezért 

dicsőítik, és az amerikai imperialistá-
kat gyalázzák a félsziget szétszakítása 
miatt”. A találkozók hétfőig tartanak, 
az idős emberek számára bizonyára ez 
az utolsó alkalom, hogy látják testvé-
reiket, gyermekeiket. Az észak-koreai 
rendszer a „láthatási jog” megtagadá-
sával büntet, ha a déliek neki nem tet-
sző módon viselkednek. (Munkatár-
sunktól)

A mexikói Toluca városa adott ott-
hont az észak-amerikai vezetők hete-
dik csúcstalálkozójának. Ez a fórum 
2005 óta nyújt lehetőséget az egyez-
tetésre az USA, Kanada és Mexikó 
között, amelyek együtt a világgazda-
ság termékeinek és szolgáltatásainak 
harminc százalékát adják. Az össze-
sen több mint 450 millió lakosú ré-
gió együttműködése az Észak-ameri-
kai Szabad Kereskedelmi Társuláson 
(NAFTA) alapul, amely az idén lesz 
húszéves.

A házigazda Enrique Pena  Nieto 
mexikói, valamint Barack Obama 
amerikai elnök és Stephen Harper ka-
nadai kormányfő találkozóján a leg-
fontosabb téma az energetika volt. Me-
xikóban a hatalomba több mint egy év-
tized után, a 2012-es választokon visz-
szatért Intézményes Forradalmi Párt 
(PRI) megszüntette ugyanis a kőolaj-
szektor 75 éve tartó állami monopó-
liumát. A részletes törvényi szabályo-

zás még hátravan arról, miként vehet-
nek részt a külföldi beruházók a kő-
olaj- és földgázkutatásban, illetve -ki-
termelésben. Ám a mexikói kormány-
zat máris abban bízik, hogy a külföldi 
tőkével és technológiával növelni tud-
ja az utóbbi években csökkenő olajter-
melést. A mostani csúcson annyit je-
lentettek be, hogy még ebben az évben 
(a mexikói törvények elfogadása után) 
az illetékes miniszterek megvitatják a 
közös infrastrukturális és technológiai 
fejlesztések lehetőségeit.

A három ország tovább erősíti az 
együttműködést a határellenőrzés és 
a biztonság terén, valamint a szerve-
zett bűnözés, a kábítószer-kereskede-
lem, az illegális fegyverkereskedelem 
és az emberkereskedelem elleni küz-
delem terén is. Ugyanakkor tervezik, 
hogy még az idén az emberek szabad 
mozgását elősegítő programot is el-
fogadnak. A következő csúcsot 2015-
ben, Kanadában tartják. (O. L. Gy.)

KÉT KOREA

Aggastyánok találkoztak 
a Gyémánt-hegységben

ÉSZAK�AMERIKAI CSÚCSTALÁLKOZÓ

Mexikó megnyitja 
a kőolajpiacot

A vádlottak családtagjai a börtön 
mellett FOTÓ: REUTERS � AMR ABDALLAH DALSH

A 87 és 84 éves Li nővérek megható 
találkozása FOTÓ: REUTERS � LEE JI�EUN

Egy kínai földműves fémhulladékból és elektromoskerékpár-alkatrészekből épített unokájának egy „Lamborghini-mo-
dellt”. Feltöltött akkumulátorokkal 60 kilométert is megtesz. Hat hónap kellett a megépítéséhez. FOTÓ: REUTERS/CHINA DAILY

Kínai „koppintás” fémhulladékból

Líbia az alkotmányozó gyűlés tagjai-
ra szavazott tegnap. A tervek szerint 
idén általános választásokat is tar-
tanának, ám a biztonsági helyzet 
rossz. FOTÓ: REUTERS � ISMAIL ZITOUNY

Líbia voksolt
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