B6

SALVADOR QUARTA-FEIRA 18/3/2020

MUNDO

NINTENDO Serviços online suspensos
devido a pane
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br

IRAQUE Desde que o governo renunciou em dezembro, o país está mergulhado numa crise política

Ex-governador é encarregado de
formar novo governo no Iraque
Iraqi Presidency Media Office / AFP

SARAH BENHAIDA
France Presse, Bagdá, Iraque

O presidente Barham Saleh
instruiu ontem, o ex-governador da cidade sagrada xiita de Najaf, Adnane Zorfi, a
formar um governo no Iraque, onde novos foguetes visaram tropas estrangeiras.
Desde que o governo renunciou em dezembro, o Iraque,
o segundo produtor da
Opep, está mergulhado numa crise política, enfrenta
um movimento de contestação sem precedentes e as
tensões entre os americanos
e iranianos, seus dois grandes aliados.
Um primeiro candidato,
Mohammed Allawi, havia sido indicado para formar o
governo, mas desistiu diante da divisão do Parlamento.
Zorfi, de 54 anos, terá agora
30 dias para formar um gabinete, que deverá ser aceito
pelo Parlamento, para depois organizar eleições antecipadas.
Sinal de que a confiança
do Parlamento está longe de
ser adquirida, o segundo
bloco parlamentar, dos paramilitares pró-Irã da Hachd al-Shaabi, denunciou a
nomeação de Zorfi como
"inconstitucional". O bloco
pró-Irã prometeu "fazer de
tudo para impedir esse ato
ilegal".
Ex-membro do partido

cipais questões que o aguardam, está a presença das tropas americanas no Iraque,
onde a influência do Irã é
muito importante.

Soleimani

Encontro entre o presidente do Iraque, Barham Saleh, e Adnan al-Zurfi em Bagdad

Um primeiro
candidato
desistiu diante
da divisão do
parlamento
iraquiano

Daawa, oposição xiita histórica ao ditador Saddam Hussein, Zorfi integra a lista do
ex-primeiro-ministro Haider al-Abadi, fortemente criticado pela repressão e pela
violência que acompanhou
as manifestações inciadas
em outubro. Segundo um alto funcionário do governo,
sua margem de manobra é

limitada.
Os políticos que concordaram com seu nome querem "uma personalidade
que não esteja em confronto
para que não faça nada" que
possa perturbar a ordem estabelecida no décimo sexto
país mais corrupto do mundo, disse à AFP sob condição
de anonimato. Entre as prin-

Após a morte do poderoso
general iraniano Qassem
Soleimani, enviado de Teerã
no Iraque, em um ataque
americano em janeiro em
Bagdá, a maioria xiita do
Parlamento exigiu a expulsão das tropas estrangeiras
lideradas por Washington
presentes desde 2014 para
combater o grupo Estado Islâmico (EI).
Desde então, os ataques
com foguetes contra bases
que abrigam tropas da coalizão internacional foram
retomados. Na madrugada
de ontem, vários foguetes
caíram na base de Basmaya,
ao sul de Bagdá, onde estão
mobilizadas tropas da coalizão internacional e da
Otan.
É a 24ª vez que essas forças
são atacadas em quase seis
meses. A Otan disse à AFP
que não houve mortos nem
feridos.
Nenhum dos ataques foi
reivindicado, mas Washington acusa as brigadas do Hezbollah, uma das facções
pró-Irã mais radicais do
país, de estarem por trás dos
disparos, e Bagdá de não fazer nada para detê-los.

MANCHESTER

Irmão do autor
de atentado é
declarado
culpado
FRANCE PRESSE
Manchester, Reino Unido

O irmão do autor do atentado suicida de Manchester,
que o ajudou a preparar a
bomba, foi condenado ontem, pelo assassinato de 22
pessoas na explosão de 2017,
incluindo crianças.
Após menos de cinco horas de deliberações, o júri do
tribunal criminal de Old
Bailey, em Londres, também
reconheceu Hashem Abedi,
de 22 anos, culpado de tentativa de assassinato pelas
dezenas de pessoas feridas
neste ataque cometido em
22 de maio de 2017, na saída
de um show da estrela pop
americana Ariana Grande.
Sua sentença será pronunciada em data posterior que
ainda não foi definida.
Hashem Abedi, que não
assistiu ao final do julgamento, alega inocência. Ele
foi processado por ter comprado o material químico
destinado a fabricar a bomba usada durante o ataque,
por ter fabricado os detonadores e comprado o carro no
qual os componentes da
bomba haviam sido armazenados.
No início do julgamento,
em fevereiro, o promotor
Duncan Penny disse que o
acusado era "tão culpado pelo assassinato das 22 pessoas
quanto seu irmão", Salman
Abedi.
Marcelo Polleto / 17.11.2010

RETALIAÇÃO

China afasta jornalistas dos EUA
DE AGÊNCIAS

A China anunciou ontem
que vai expulsar do país os
jornalistas americanos que
trabalham para o New York
Times, Wall Street Journal e
Washington Post. Pequim
afirmou ainda que vai exigir
que os jornais, assim como a
rádio Voz da América e a revista Time, forneçam ao governo chinês informações
detalhadas sobre suas operações.
O anúncio, feito pelo ministro de Relações Exteriores, Wang Yi , algumas se-

manas depois de o presidente americano Donald Trump
limitar o número de chineses trabalhando nos escri-

CHINA REAGE A
DECISÃO DOS EUA
jornalistas americanos
do New York Times,
Washington Post e Wall
Street Journal devem
devolver suas credenciais
de imprensa dentro de
duas semanas

tórios das cinco empresas
estatais de comunicação da
China nos Estados Unidos.
A alegação da Casa Branca, foi que os chineses não
são jornalistas e sim funcionários do governo e que cada
companhia só poderá ter até
100 funcionários.

Mídia livre

O chefe da diplomacia dos
EUA, Mike Pompeo, pediu a
Pequim ontem, que reconsidere suas expulsões de jornalistas americanos, observando que a China se beneficia da mídia livre em

meio à crise global da saúde.
"Lamento hoje a decisão
da China de impedir que a
imprensa mundial funcione livremente, o que seria
francamente bom para o povo chinês nestes tempos globais de desafios incríveis,
onde mais informações e
mais transparência é o que
salvará vidas", afirmou
Pompeo em coletiva de imprensa.
Segundo Pompeo. os chineses que tiveram que sair
dos EUA eram de organizações de propaganda.

China vai expulsar do país os jornalistas americanos

ELEIÇÕES

SÍRIA

Empresário próximo a Putin
cobra US$ 50 bilhões dos EUA

EUA responsabilizam Rússia por
morte de soldados turcos

FRANCE PRESSE
Moscou, Rússia

Um empresário russo próximo a Vladimir Putin e
apontado por Washington
por seu papel na interferência de Moscou nas eleições
presidenciais de 2016 nos
Estados Unidos, anunciou
ontem,) que reivindicará U$
50 bilhões em compensação. Evgueni Prigojin é acusado de estar por trás da
agência russa de busca na
internet, suspeita de ter lançado várias campanhas de
desestabilização ou propaganda nas mídias sociais, incluindo a relacionada às
eleições de 2016 nos EUA.
Prigojin e sua empresa,

Concord, foram acusados
nos Estados Unidos, mas a
justiça americana decidiu
retirar as acusações por temer que sejam “demonstradas publicamente” no julgamento, segundo o empresário russo. “Acredito que o julgamento entre Concord e o
governo dos EUA não terminou. No momento, está sendo preparado um julgamento por perseguição ilegal”,
afirmou o empresário em
comunicado, acrescentando
que reivindicaria US $ 50 bilhões em compensação financeira.

Explicação

Em comunicado, o departamento de Justiça dos Estados
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Unidos explicou que “a acusação da Concord, uma empresa russa ausente nos Estados Unidos e que não pode
estar sujeita a uma penalidade significativa em caso
de condenação, não favorece nem os interesses da justiça nem da segurança da
nação”.
Evgueni Prigojin foi indiciado junto com outros doze
russos e três entidades em
fevereiro de 2018 por interferência nas eleições presidenciais dos EUA, depois de
uma longa investigação pelo
promotor especial responsável por este caso, Robert
Mueller. Também é acusado
de estar vinculado a um grupo de mercenários.

FRANCE PRESSE
Washington, Estados Unidos

Os Estados Unidos acusaram a Rússia pela primeira
vez ontem, de ser responsável pela morte de dezenas
de soldados turcos na Síria.
Trinta e quatro militares
turcos morreram no mês
passado em um bombardeio na província síria de
Idlib, no noroeste do país.
Ancara, que apoia os rebeldes sírios naquela região,
acusou o regime de Damasco desse ataque e assinou
um novo cessar-fogo com
Moscou.
O chefe da diplomacia
americana, Mike Pompeo,
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acusou diretamente a Rússia, principal aliada do governo sírio de Bashar al-Assad em sua ofensiva contra
os rebeldes, pelo que aconteceu.
"Achamos que a Rússia
matou dezenas de soldados

No mês
passado, um
bombardeio em
Idlib matou 34
militares
turcos

turcos durante a operação
militar", disse Pompeo a repórteres em Washington,
sem especificar a qual episódio ele estava se referindo.
"Apoiamos a Turquia, nossa aliada na Otan, e estudamos medidas adicionais
de apoio" ao país, acrescentou o secretário de Estado
Mike Pompeo, que anunciou
que serão aplicadas novas
sanções contra altas autoridades sírias.
Embora os observadores
temam que a aviação síria
possa atacar tropas turcas
sozinhas, os Estados Unidos
tentaram não acusar Moscou diretamente até terça-feira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

TOMADA DE PREÇOS 02/2020. Objeto: pavimentação de ruas. Menor preço global. Dia 02/04/2020 às 15h.
Informações: na CPL, Rua Eronides S. Santos, 47. Mulungu do Morro/Ba, 18/03/2020. Fredson Cosme A. de
Souza. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE
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