ﺳه شﻨﺒه  20ﻣﻬر  5 -1400ربیﻊ اﻻول  12 - 1443اﮐﺘﺒر  - 2021شﻤاره 9291

دادگاه شیلی از رئیس جمهور در پرونده «اسناد پاندورا» شکایت کرد
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بیانیه مشترک  ۵کشور غربی در حمایت از
طرح خروج مزدوران خارجی از خاک لیبی
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سفارت پنج کشور در لیبی از طرح جامع خروج
مزدوران و نظامیان خارجی از خاک لیبی استقبال
کرد.
به گزارش ایسنا ،روزنامه القدس العربی نوشت،
سفارتخانههای فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،انگلیس
و آمریکا در لیبی از طرح جامع خروج مزدوران
و نظامیان خارجی از خاک لیبی که در پایان
نشست های کمیته نظامی مشترک در ژنو تدوین
شد ،استقبال کردند.این سفارتخانه ها با صدور
بیانی ه مشترکی اعالم کردند ،آنها نیز همانند یان
کوبیس ،نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی از این
طرح استقبال می کنند که با توافقنامه برقراری
آتش بس که  ۲۳اکتبر  ۲۰۲۰به امضا رسیده،
قطعنامه های  ۲۵۷۰و  ۲۵۷۱شورای امنیت ،نتایج
توافقنامه برقراری آتش بس و نتایج نشست برلین
پیرامون لیبی همسو است.در این بیانیه آمده است
که قطعنامه  ۲۵۷۰از تمامی طرفها در لیبی و
خارج از آن خواسته است توافقنامه  ۲۳اکتبر را
کامل اجرا کنند که شامل خروج همه نیروهای
خارجی و مزدور از لیبی میشود.این سفارتخانه ها
از کمیته نظامی مشترک خواستند اجرای کامل
توافقنامه آتش بس را قوت ببخشند .این طرح که
در ژنو تصویب شده میتواند اساسی برای پس
گیری حاکمیت لیبی ،استقالل و تمامیت ارضی

آن باشد.در این بیانیه بر لزوم رایزنی و همکاری
با شرکای ذیربط بین المللی به ویژه همسایگان
لیبی در اجرای طرح خروج مزدوران و نظامیان
خارجی تاکید شده است.این سفارتخانهها اعالم
کردند ،کشورشان به حمایت از مکانیزم نظارت
بر آتش بس لیبی تحت رهبری کمیته نظامی
مشترک متعهد هستند.در بیانیه مذکور اعالم
شده که به منظور اصالح بخش امنیتی و تشکیل
یک ساختار امنیتی جامع و پاسخگو تحت رهبری

مدنی لیبی باید گروههای مسلح خلع سالح و
مجددا ادغام شوند.در این بیانیه بر لزوم مبارزه
با تروریسم در لیبی تاکید و از همه طرف ها
خواسته شده از گروهها و افراد تروریست دوری
کنند.در بیانیه مذکور همچنین بر پایبندی به
احترام و اجرای طرح تحریم تسلیحاتی به لیبی
که در قطعنامههای ذیربط شورای امنیت بر آن
تصریح شده است ،تاکید شده است.در پایان این
بیانیه تاکید شده است که افراد یا نهادهایی که

دست به اقداماتی می زنند که صلح ،ثبات یا
امنیت را در لیبی تهدید می کند یا موفقیت
فرایند گذار سیاسی آن را مختل یا تضعیف می
کند یا از چنین اقداماتی حمایت می کنند ممکن
است توسط کمیته ای که طبق بند  ۲۴قطعنامه
 ۱۹۷۰پیرامون ممنوعیت سفر و بلوکه کردن
اموال تشکیل شده ،شناسایی شوند.همچنین
هیئت سازمان ملل از همه طرفها در این کشور
خواست برای پیدا کردن راه حلهایی برای تمامی
مشکالت ،تداوم پایبندی به نقشه راهی که
مجمع گفتگوی سیاسی لیبی تعیین کرده است،
گفتگوی مستقیم و سازندهای داشته باشند و به
زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات مطابق
با نقشه راهی که تدوین شده ،احترام بگذارند.
در این بیانیه بر لزوم پرهیز از تشدید تنش و
اجتناب از هر اقدامی که ممکن است به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم در برابر برگزاری انتخابات
در  ۲۴سپتامبر سنگ اندازی کند ،تاکید شده
است.در پی بروز اختالفات پیرامون اختیارات و
قوانین انتخابات میان پارلمان لیبی از سویی و
شورای عالی پارلمانی و مشورتی این کشور ،دولت
وحدت ملی لیبی و شورای ریاستی از سوی دیگر
تنشها در این کشور غنی از نفت باال گرفته
است.

الکاظمی از بازداشت معاون البغدادی خبر داد
نخست وزیر عراق از بازداشت معاون البغدادی و یکی از مهم
ترین رهبران داعش خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه شفق نیوز ،مصطفی الکاظمی،
نخست وزیر عراق در توییتی نوشت :در زمانی که چشمان
قهرمانان ما در نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت انتخابات
باز بود شاخه اصلی آنها در دستگاه اطالعات یکی از سخت
ترین عملیات اطالعاتی خارج از مرزها را انجام داد .این عملیات
به بازداشت سامی جاسم ،ناظر مالی داعش و معاون ابوبکر
البغدادی ،سرکرده سابق داعش منجر شد.الکاظمی یکشنبه بعد
از انداختن رأی خود در صندوق انتخابات پارلمانی گفته بود که
دیروز (دوشنبه) یک حادثه بزرگ امنیتی را اعالم خواهد کرد.
همچنین گروه اطالع رسانی تحوالت امنیتی عراق در بیانیهای
درباره جزئیات این عملیات اعالم کرد :همزمان با انتخابات به

مردم عزیزمان خبر بازداشت سامی جاسم محمد جعاطه العجوز
الجبوری ملقب به ابوآسیا و ابوعبدالقادر الزبیدی را میدهیم .این
مجرم در عملیات منحصربفرد نیروهای قهرمان ما در دستگاه
اطالعات و در عملیات ویژه خارج از مرزها بازداشت شد .وی
از مهم ترین افراد تحت تعقیب بین المللی و از نزدیکان کمیته
اداره داعش و عبداهلل قرداش ،رهبر کنونی داعش است.در این
بیانیه آمده است :سامی پستهای رهبری و امنیتی و مالی در
داعش داشته است که از جمله آن معاون ابوبکر البغدادی است.
همچنین رئیس دیوان بیت المال داعش و معاون والی دجله بوده
است .داعش در دوره اخیر به خاطر بازداشت مهم ترین رهبرانش
با حمالت دردناکی روبرو شد و این حمالت باعث تقویت امنیت
کشور و ممانعت از ادامه اقدامات جنایتکارانه داعش در عراق
میشود .با مردم عراق عهد میبندیم که نیروهای امنیتی ما

همواره برای حفظ ثبات کشور تالش میکنند.اما معاون البغدادی
کیست؟ سامی جاسم محمد جعاطه العجوز الجبوری ،معاون
البغدادی سال  ۱۹۷۴متولد شد و ملقب به ابوآسیا ،حجی حامد
و ابوعبدالقادر الزبیدی است که همسرش شکره مطلق نام دارد
و دارای چهار فرزند است.وی سال  ۲۰۰۴با گروه «التوحید و
الجهاد فی بالد الرافدین» به دست ابومصعب الزرقاوی بیعت کرد.
سال  ۲۰۰۵از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شد و تا ۲۰۱۰
در بازداشتگاه بوکا ماند.بعد از آزادی پست مسئول امنیتی منطقه
الهیجل ،الزاب و مخمور در صالح الدین را برعهده گرفت .بعدا
معاون والی دجله شد و از آنجا به شام منتقل شد و از سوی ابوبکر
البغدادی امیر دیوان الرکاز شد.بعدا معاون ابوبکر البغدادی و امیر
دیوان بیت المال داعش شد .سپس پست ناظر کل والیت شام و
اداره پروندههای مالی و اقتصادی داعش را برعهده گرفت.

لوکاشنکو در مظان اتهام قاچاق مهاجران غیرقانونی به آلمان
بنابر گزارشها الکساندر
لوکاشنکو ،رئیس جمهوری
بالروس متهم شده که در قاچاق
مهاجران غیرقانونی به آلمان
دست داشته است .بالروس در
واکنش به تحریمهای اتحادیه
اروپا مرزهای خود برای عبور
غیرقانونی مهاجران را بازگذاشته
است.به گزارش ایسنا ،از ماه اوت
تا کنون حدود چهار هزار مهاجر
و پناهجو به طور غیرقانونی از
طریق مرز مشترک بالروس و
لهستان وارد آلمان شدهاند«.بیلد
ام زونتاگ» دهم اکتبر ( ۱۸مهر)
گزارش داد که برخی نهادهای

آلمانی پیگرد قضائی آلکساندر
لوکاشنکو ،رهبر بالروس را
به اتهام عبور دادن غیرقانونی
مهاجران به آلمان در دستور
کار قرار دادهاند.این نشریه به
نقل از منابع امنیتی میگوید
این ظن وجود دارد که رئیس
جمهوری بالروس در قاچاق
مهاجران به آلمان نقش داشته
است.بر پایه آمار پلیس فدرال
آلمان تنها در هفته نخست ماه
اکتبر بیش از هزار و  ۱۸۰نفر
از طریق مرزهای بالروس و
لهستان به طور غیرقانونی وارد
این کشور شدهاند.پلیس فدرال

در هفته گذشته  ۲۹۱مورد
عبور غیرقانونی از مرز مشترک
میان آلمان و لهستان را ثبت
کرده است .اغلب مهاجران
غیرقانونی شهروندان عراق و
سوریه هستند که بسیاری از
آنها با ویزای تحصیلی وارد
بالروس شدهاند.گفته میشود
مهاجران غیرقانونی دستگیر
شده توسط نیروهای امنیتی به
مرزهای خارجی اتحادیه اروپا
در لهستان منتقل شدهاند .این
بحران پس از آن آغاز شد که
بالروس مرزهای خود با سه
کشور عضو اتحادیه اروپا را برای

وزیرخارجه اتریش صدر اعظم شد

عبور پناهجویان باز گذاشت.
به گزارش دویچه وله ،لیتوانی،
لهستان و لتونی از چند ماه پیش
به خاطر ورود موج گستردهای از
پناهجویان و مهاجران غیرقانونی
که بالروس راه ورود آنها به این
کشورها را باز گذاشته به شدت
ناخشنود و معترضاند.حدود
سه ماه پیش اتحادیه اروپا در
واکنش به سرکوب ،آزار و تعقیب
منتقدان در بالروس ،تحریمهای
سختی علیه الکساندر لوکاشنکو،
رئیس جمهوری بالروس اعمال
کرد.دولت لوکاشنکو در اقدامی
تالفیجویانه که با انتقادهای

«الکساندر شلنبرگ» ،وزیر خارجه اتریش جانشین «سباستین کورتس» ،صدراعظم مستعفی این کشور میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله ،شلنبرگ  ۵۲ساله که از سال  ۲۰۱۹تصدی وزارت خارجه اتریش را برعهده داشته ،در این باره گفت:
کار چالش برانگیزی است.کورتس روز شنبه در پی اتهامات فساد ،از قدرت کنارهگیری کرد .این مرد  ۳۵ساله ،که در چهار سال گذشته،
رهبری دو دولت را بر عهده داشته ،با بیان اینکه میخواهد با کناره گیری خود ،از هرج و مرج و آشوب جلوگیری کند ،شلنبرگ را برای
تصدی منصب سابق خود پیشنهاد کرد.شلنبرگ همچنین با «الکساندر فن در بلن» ،ریاست جمهوری اتریش مالقات داشته وبعد از ظهر
دیروز (دوشنبه) سوگند یاد کرد.شلنبرگ در اظهارنظری مختصر پیش از دیدار با رییس جمهور ،از «ماموریتی چالش برانگیز در زمانی پر
چالش» گفت و اذعان داشت :برای هیچ یک از ما آسان نیست ،اما فکر میکنم که ما با این کار مسئولیتپذیری بسیار زیادی نسبت به
کشورمان را نشان میدهیم.استعفای کورتس در هیاهوی اتهامات مربوط به فساد ،به این معنی است که ائتالف حاکم بین حزب محافظهکار
«مردم اتریش» و «سبزها»ی چپ گرا ،برجای خود باقی خواهد ماند .

بینالمللی شدیدی روبرو شده
مرزهای خود با کشورهای
لیتوانی ،لهستان و لتونی را باز
گذاشت تا مهاجرانی که اغلب
از کشورهای خاورمیانه هستند
بتوانند وارد اتحادیه اروپا شوند.
ظن قوی وجود دارد که ماموران
بالروس به گونهای برنامهریزی
شده و هدفمند مهاجران را
وارد کشور کرده و از طریق
مرزهای شرقی اتحادیه اروپا به

داخل کشورهای عضو اتحادیه
قاچاق میکنند.مقامات مسئول
لهستان میگویند تنها در ماه
سپتامبر حدود هفت هزار نفر
کوشیدهاند از مرز بالروس وارد
این کشور شوند .لیتوانی و لتونی
کار مسدود کردن مرزهای
خود با بالروس را آغاز کردهاند
و لهستان در مناطق مرزی
وضعیت فوقالعاده اعالم کرده
است.

یکی از دادگاههای شیلی تحقیقات کیفری را علیه رئیس جمهور این کشور در
ارتباط با انتشار اسناد پاندورا که کسب و کارهای وی در پناهگاههای مالیاتی را افشا
میکند ،آغاز کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،این دادگاه در
بیانیهای گفت :دادگاه هفتم ضمانت در سانتیاگو به شکایت تنظیم شده توسط وکیل
«لوئیس رندون» علیه سباستین پینهرا ،رئیس جمهوری شیلی رسیدگی خواهد کرد.
کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی ( )ICIJبه تازگی اسنادی را تحت
عنوان «اسناد پاندورا» منتشر کرده که بیش از  11.9میلیون سند مالی مربوط به
فعالیتهای خارجی بیش از  300چهره سیاسی برجسته جهان از جمله پینهرا را
افشا میکند .اسناد پاندورا آمریکا را یکی از بزرگترین پناهگاههای مالیاتی توصیف
کرده است.

پیام تبریک امیر کویت به مناسبت برگزاری
موفقیت آمیز انتخابات عراق

امیر کویت در پیامهایی برگزاری موفقیت آمیز انتخابات عراق
را به رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور تبریک گفت.به
گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم ،نواف
االحمد الجابر الصباح ،امیر کویت به برهم صالح ،رئیس جمهور
و مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق پیامهایی ارسال کرد
و برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را به آنها تبریک گفت.امیر
کویت در پیام خود مشارکت مردمی در انتخابات عراق و توجه
مردم این کشور به انجام وظایف ملی برای انتخاب نمایندگان
خود در پارلمان را ارج نهاد و برای ملت عراق آرزوی پیشرفت
و شکوفایی کرد.کمیسیون انتخابات عراق دیروز دوشنبه اعالم
کرد که طبق نتایج اولیه میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی
به  ۴۱درصد رسیده است.انتخابات پارلمانی زودهنگام صبح
دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی و یک سال زودتر از موعد
طبیعی آن برگزار شد.این پنجمین انتخابات از زمان حمله آمریکا
به عراق در سال  ۲۰۰۳و اولین فرایند نظرسنجی بر اساس
قانون جدید انتخابات است که در دسامبر  ۲۰۱۹در پارلمان
در پاسخ به خواستههای اعتراضات مردمی تصویب شد.در این
انتخابات  ۳،۲۴۹نامزد از  ۲۱ائتالف و  ۱۰۹حزب ،به همراه
برخی نامزدهای مستقل برای کسب  ۳۲۹کرسی پارلمان رقابت
دارند.
الجزایر:

هیچ گونه میانجیگری درباره مراکش را
نمیپذیریم

رئیس جمهور الجزایر روز یکشنبه تاکید کرد که کشورش
هیچ گونه میانجیگری در حل تنش دیپلماتیک با مراکش را
نمیپذیرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از القدس العربی ،عبدالمجید
تبون  ،رئیس جمهور الجزایر گفت که هیچگونه میانجیگری به
منظور حل اختالف این کشور با مراکش را نمیپذیرد و با طرح
این موضوع در نشست وزراتی اتحادیه عرب مخالف است.وی
تاکید کرد که الجزایر هرگز چیزی را که تمامیت ارضی مراکش را
تهدید کند ،بیان نکرده است.رئیس جمهور الجزایر اظهار داشت
که کشورش دیگر نیازی به تامین گاز اسپانیا از طریق مراکش
ندارد و این امر توسط خطوط جدید گاز در الجزایر یا کشتیها
صورت خواهد گرفت.تبون تصریح کرد که الجزایر هنوز تصمیمی
مبنی بر تمدید قرارداد با مراکش برای تامین گاز اسپانیا که ۳۱
اکتبر به پایان میرسد ،اتخاذ نکرده است.

رییس جمهور واکسینه نشده برزیل را
به استادیوم راه ندادند

رییس جمهوری برزیل اعالم کرد برای تماشای بازی دو تیم
کشورش به استادیوم راهش ندادهاند ،چرا که تیم میزبان اجازه
ورود هوادارن واکسینه نشده را نداده بود.به گزارش ایسنا به
نقل از رویترز ،از آغاز همهگیری کرونا ،این اولین مسابقه تیم
فوتبال سانتوس بود که با حضور تماشاگران برگزار میشد اما
این باشگاه مصمم بود که فقط هواداران واکسینه شده یا آن
دسته از هوادارانی که تست منفی پیسیآر دارند را به تماشا
بپذیرد.ژائر بولسونارو ،ریاست جمهوری برزیل در ویدیویی در
سایت پایگاه خبری متروپولز گفت که قصد تماشای این مسابقه
را داشته اما به او گفتهاند که برای این کار باید واکسینه شده
باشد؛ این موضوع برای این رییس جمهور مخالف واکسن جای
سوال داشت و پرسید« :چرا!؟»بولسونارو که از ابتدای همه گیری
با واکسن مخالفت کرده و از دیگران نیز خواسته تا با او همراه
شوند ،ادعا کرد که به تازگی کرونا گرفته بوده و در بدن خود
آنتی بادی دارد.مشخص نیست که بولسونارو ،هوادار دو آتشه
فوتبال ،که آخر هفته خود را در حوالی سانتوس به سر میبرد،
واقعا قصد تماشای این بازی را داشته یا شکایتش ،یک انتقاد
کلی از واکسیناسیون اجباری و -به قول خودش« -گذرنامه های
واکسن» بوده است.به هر رو ،سخنگوی سانتوس اعالم کرد که
تیم ریاست جمهوری با این باشگاه ارتباط نگرفتهاند و گفت که
همه هواداران باید از دستورالعمل های بهداشتی کشور پیروی
کنند.کرونا تا کنون در برزیل  ۶۰۰هزار نفر را به کام مرگ کشانده
است.

