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Argentinianul Rafael Mariano
Grossi, noul director al AIEA

Argentinianul Rafael Mariano Grossi a fost
ales marţi în funcţia de director general al
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică
(AIEA). „Cu Rafael Grossi obţinând o
majoritate calificată în Consiliul Guvernatorilor,
AIEA a făcut un pas decisiv în alegerea
directorului său general“, a scris pe Twitter
ambasadorul francez pe lângă instituţiile
internaţionale cu sediul la Viena, Xavier
Sticker. Grossi s-a aflat în cursa finală pentru
acest post cu diplomatul român Cornel Feruţă,
în prezent director general interimar al AIEA,
după decesul din iulie al japonezului Yukiya
Amano. Marţi, diplomatul argentinian a obţinut
24 de voturi în Consiliul Guvernatorilor al
AIEA, iar Cornel Feruță, zece voturi. În rundele
precedente de vot, niciunul dintre candidaţi nu
a reuşit să obţină o majoritate de două treimi
dintre cei 35 de membri ai Consiliului
Guvernatorilor al AIEA. În absenţa unei astfel
de majorităţi, procesul de vot a continuat.
Consiliul Guvernatorilor numeşte noul director
general al AIEA pentru un mandat de patru ani.
Decizia sa va fi supusă aprobării din partea
Conferinţei Generale a AIEA, care este
formată din reprezentanţii tuturor celor 171 de
state membre ale AIEA. AIEA a început
procesul de selecţie a unui nou director
general după decesul, în iulie, al japonezului
Yukiya Amano. 

Trump anunță uciderea unui alt
lider al Stat Islamic

Preşedintele american Donald Trump a
anunţat marţi că „principalul“ succesor al
liderului grupării jihadiste Statul Islamic, Abu
Bakr al-Baghdadi, ucis în weekend într-un raid
al forţelor americane, a fost de asemenea
„eliminat“. „Tocmai a venit confirmarea că
înlocuitorul numărul unu al lui Abu Bakr al-
Baghdadi a fost eliminat de trupele americane.
Cel mai probabil, el urma să preia conducerea
grupării. Acum este mort şi el!“, a anunţat
preşedintele american într-un mesaj pe Twitter.
Liderul de la Casa Albă nu a oferit date despre
identitatea acestui individ şi nici detalii despre
circumstanţele în care a murit. Forţele kurde
au anunţat decesul - în cursul unui nou raid în
nordul Siriei - al lui Abu Hassan al-Muhajir,
mâna dreaptă a lui Abu Bakr al-Baghdadi şi
purtător de cuvânt al organizaţiei Daesh’
(acronimul arab al Statului Islamic, cunoscut şi
sub acronimul ISIS).

Primele conflicte între serviciile
de securitate siriene şi armata
turcă

Cel puţin şapte membri ai serviciilor de
securitate siriene au murit, marţi, în confruntări
militare cu armata turcă, primele produse de la
iniţierea ofensivei militare turce în nordul Siriei,
anunţă organizaţia Observator Sirian pentru
Drepturile Omului (OSDO). Confruntările
militare s-au produs în localitatea siriană Al-
Assadiya, situată în apropierea frontierei cu
Turcia. Armata turcă a lansat atacuri cu obuze
de artilerie împotriva presupuselor grupuri
insurgente kurde din Siria. Conform unui bilanţ
realizat de OSDO, cel puţin şapte membri ai
serviciilor de securitate siriene şi patru militanţi
insurgenţi au murit în schimburile de focuri.
Este prima dată când serviciile de securitate
ale Administraţiei Bashar al-Assad sunt
implicate în confruntări militare cu armata
turcă. Turcia a intervenit militar în nordul Siriei
pentru eliminarea grupurilor insurgente kurde.

Pe scurt.

Opoziţi britanică, anunţă că 
va susține alegerile anticipate

Jeremy Corbyn, liderul Partidului
Laburist, a informat marţi că cererile
partidului său, pentru susţinerea
organizării unor alegeri anticipate, au
fost întrunite. “Am spus clar că
suntem pregătiţi pentru alegeri şi
susţinerea noastră depinde de
eliminarea scenariului unui Brexit fără
acord”, a informat biroul acestuia. “Am
aflat acum că Uniunea Europeană a
permis extinderea Articolului 50 până
la 31 ianuarie, aşadar pentru
următoarele trei luni condiţia noastră,

privind eliminarea posibilităţii unui
Brexit fără acord, a fost întrunită.
Urmează să lansăm cea mai
ambiţioasă campanie pentru
schimbări reale pe care a văzut-o ţara
asta”, a adăugat acesta.

Premierul britanic Boris Johnson
vrea alegeri anticipate pentru a depăşi
impasul politic referitor la retragerea
Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Potrivit Financial Times, Marea
Britanie s-ar putea pregăti pentru
organizarea alegerilor parlamentare în

luna decembrie, după ce laburiştii au
informat că vor susţine propunerea lui
Boris Johnson. Premierul Johnson a
declarat că, dacă va câştiga alegerile,
se va asigura că acordul de Brexit, pe
care l-a negociat cu Bruxellesul, va fi
aprobat. Partidul Laburist şi Partidul
Naţional Scoţian au promis că vor
organiza un al doilea referendum
privind ieşirea din UE, în timp ce
Partidul Liberal Democrat şi-a
exprimat intenţia de a revoca Articolul
50.

Săptămâna aceasta, în Camera Reprezentanților

Membrii Camerei Reprezentanţilor urmează să voteze
asupra unei rezoluţii ce propune oficializarea anchetei ce îl
vizează pe preşedintele SUA, Donald Trump, ce ar putea
conduce la demiterea
liderului de la Casa
Albă, a anunţat Nancy
Pelosi, preşedintele
Camerei
Reprezentanţilor.
Scopul votului privind
procedurile este acela
de “a elimina orice
îndoială în ceea ce
priveşte posibilitatea ca
Administraţia Trump să
reţină documente, să
împiedice mărturia
martorilor, să ignore
citaţii autorizate în mod
corespunzător sau să
continue să
obstrucţioneze Camera
Reprezentanţilor”, se afirmă într-o scrisoare trimisă
congresmenilor de Pelosi. “Rezoluţia stabileşte procedura

pentru audieri. care sunt deschise poporului american”, a
mai afirmat preşedintele Camerei Reprezentanţilor. Votul
urmează să se desfăşoare joi, fiind pentru prima dată când

membrii Camerei
Reprezentanţilor votează
în plen pe tema anchetei
ce îl vizează pe
preşedintele Trump. Mai
multe comisii din cadrul
Camerei Reprezentanţilor
au lansat o investigaţie
parlamentară care ar
putea conduce la iniţierea
procedurii de demitere a
lui Donald Trump, care
este suspectat că i-a cerut
preşedintelui Ucrainei,
Volodimir Zelenski, într-o
convorbire telefonică
desfăşurată pe 25 iulie, să
ofere informaţii
compromiţătoare despre

activităţi de afaceri ale lui Joseph Biden şi ale fiului
acestuia, Hunter Biden.

Urmează votul pentru oficializarea anchetei
care îl vizează pe Trump
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