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المعارضة تفشل بحشد مظاهرات ضد الرئيس البرازيلي

 

محامون يتعهدون بالدفاع عن طالبي اللجوء 
أمام محاكم أستراليا

تعهد حمامو طالبي جلوء يف اأ�سرتاليا، بالدفاع عن موكليهم اأمام املحاكم اإذا لزم 
الم��ر بع��د يوم واحد من اإعالن احلكوم��ة 1 اأكتوبر )ت�رشي��ن الأول( املقبل، موعداً 
نهائي��ًا للقادمني ب�سكل غري قان��وين عن طريق القوارب لتقدمي طلب للح�سول على 

و�سع لجئ اأو مواجهة الرتحيل.
وق��ال حمامي لالجئني ديفي��د ماين يف ت�رشيحات �سحفي��ة، اإن "املوعد النهائي 
ال��ذى حدده وزير الهجرة بيرت دوتون، وال��ذي يوؤثر على 7500 طالب جلوء لديهم 
تاأ�س��ريات موؤقتة، �سيك��ون �سعب التنفيذ حي��ث اأن العملية معق��دة وتتطلب اأجوبة 
عل��ى مئات ال�سئل��ة". وا�ساف ماين لهيئة الإذاعة الأ�سرتالية )اأيه بي �سي( ان "اأي 
حت��رك من جانب احلكوم��ة حلرمان طالبي اللجوء من النظر يف طلباتهم على نحو 
ع��ادل وعدم ال�سماح لهم بالتقدم بطلبات جلوء ميكن اأن يوؤدي اإىل طعون قانونية 

اأمام املحاكم".

األغى اأحد اأحزاب التحالف احلكومي احلاكم يف الربازيل، اجتماعًا كان مقرراً عقده 
اول ام���ض، للب��ت يف م�ساألة دع��م الرئي�ض، مما ي�سم��ح ملي�سال تام��ر بك�سب بع�ض 
الوق��ت، بينم��ا مل تل��ق دعوة النقاب��ات اإىل التظاهر م��ن اأجل املطالب��ة با�ستقالته 
جتاوب��ًا كب��رياً. وكان يفرت���ض اأن يعقد احل��زب ال�سرتاكي الدميقراط��ي اجتماعًا، 
ليقرر ما اإذا كان �سيدعم رئي�ض الدولة اأو �سيطالب برحيله، ما ي�سكل �رشبة قا�سية 
عل��ى التحالف الرئا�سي الذي ان�سحب منه احلزب ال�سرتاكي الربازيلي قبل يومني، 
لك��ن قب��ل 5 �ساعات من الجتم��اع، اأعلن ناطق با�سم احلزب اإلغ��اءه دون اأن يذكر 
اأي اأ�سب��اب. وراأى املحلل��ون يف هذه اخلطوة مهلة للتق��اط الأنفا�ض اأعطيت لتامر 
ال��ذي يواجه اتهامات خطرية بالف�ساد وبعرقل��ة عمل الق�ساء، ومطالب با�ستقالته 
وحت��ى اإج��راءات حمتملة لإق�سائ��ه عن الرئا�س��ة. و�سوتت نقاب��ة املحامني التي 
لعب��ت دوراً اأ�سا�سيًا يف اإقالة الرئي�سة ال�سابقة ديلما رو�سيف، باأغلبية �ساحقة على 
طلب لإقالته من قب��ل الربملان. ودعت اأحزاب الي�سار والنقابات ومنظمات الدفاع 
املدين اإىل التظاهر يف عدد من مدن الربازيل للمطالبة با�ستقالة الرئي�ض، لكن هذه 
الدع��وة لقيت جتاوبًا حم��دوداً ومل ينزل �سوى ب�سع مئات اإىل ال�سوارع يف عدد من 

املدن الكربى.

دعت رئي�س��ة وزراء بريطانيا ترييزا ماي الناخبني، 
لدعمه��ا م��ن اأج��ل اإمت��ام الن�سح��اب م��ن الحت��اد 
الأوروب��ي، لتلع��ب واح��دة م��ن اأه��م بطاقاته��ا يف 
احلملة النتخابي��ة فيما تظهر ا�ستطالعات الراأي اأن 

التقدم الكبري الذي يتمتع به حزبها تقل�ض.
واأظهرت �سل�سلة م��ن ال�ستطالعات قبل النتخابات 
ح��زب  تق��دم  اأن  حزي��ران  يوني��و   8 يف  املق��ررة 
املحافظ��ني عل��ى ح��زب العم��ال بقي��ادة جريمي��ي 
كوربني تقل�ض مبا بني ت�سعة و13 نقطة مئوية وهو 
انخفا���ض كب��ري عن الفارق ال��ذي كان بني احلزبني 
قب��ل اأن تدعو ماي لنتخابات مبكرة وهو 20 نقطة 

مئوية.
وبعد اأن اأ�سدرت بيان احلزب الأ�سبوع املا�سي الذي 

ت�سم��ن خططا غري متوقع��ة لتقلي���ض الدعم املايل 
للناخب��ني من كب��ار ال�سن عادت م��اي اإىل خطابها 
الأ�سا�س��ي قائل��ة اإن كورب��ني لي�ض ملتزم��ا اأو قادرا 

على تاأمني خروج ناجح من الحتاد الأوروبي.
ووفق��ا ملقتطفات من خطابها ال��ذي �سي�سلط ال�سوء 
عل��ى اأن حمادث��ات النف�سال عن التكت��ل الأوروبي 
قد تبداأ بعد 11 يوم��ا من النتخابات ف�ستقول ماي 
"التف��اق ال��ذي ن�سعى اإليه �ساأك��ون اأنا اأو جريميي 
كورب��ني م��ن يتفاو�ض علي��ه. لن يك��ون هناك وقت 
ن�سيع��ه ول يوجد وقت لكي تتلم���ض حكومة جديدة 

طريقها".
وي�ستع��د م�سوؤول��ون م��ن الحت��اد الأوروب��ي لب��دء 
حمادث��ات انف�س��ال بريطاني��ا عن التكت��ل يوم 19 
يوني��و حزي��ران لكنه��م ينتظرون تاأكي��د املوعد بعد 

النتخابات الربيطانية.

بع��د ان اأُ�س��دل ال�ست��ار عل��ى الزي��ارة التاريخي��ة للرئي�ض 
المريك��ي دونال��د ترام��ب اىل اململكة العربي��ة ال�سعودية 
بعد يوم��ني حافلني �سهدا ثالث قم��م جمعته بقادة الدول 

العربية والإ�سالمية.
الرئي���ض المريك��ي ال��ذي ق��دم اىل املنطق��ة يف جولت��ه 
اخلارجي��ة الوىل، اخت��ار الريا���ض ليوؤك��د اأن ال�سيا�سات 
الت��ي اتبعها الرئي�ض ال�سبق ب��اراك اوباما قد انتهت، وان 

ل مكان لروؤيته ونهجه على خارطة الإدارة اجلديدة.
حي��ث كانت اإي��ران الغائب احلا�رش ع��ن الريا�ض، فغابت 
ع��ن امل�سه��د المريكي ال�سالم��ي اجلام��ع، وح�رشت يف 
خطاب��ات الروؤ�س��اء بو�سفه��ا دول��ة تعم��ل عل��ى زعزع��ة 
ال�ستقرار ودعم احل��ركات الرهابية، و�سوًل اىل و�سعها 

مب�ساف داع�ض.
رد وزي��ر اخلارجي��ة الي��راين حمم��د ج��واد ظري��ف، ام�ض 
الثنني، على ت�رشيحات الرئي�ض المريكي دونالد ترامب 
�سد ايران والتي ادىل بها يوم الحد املا�سي يف العا�سمة 

ال�سعودية الريا�ض.
وكت��ب ظري��ف ع��رب ح�سابه اخلا���ض على " توي��رت"، عرب 
ح�سابه اخلا���ض على تويرت ان اي��ران والتي اجرت لتوها 
انتخاب��ات حقيق��ة يت��م مهاجمته��ا م��ن قب��ل الرئي���ض 
المريك��ي م��ن تل��ك القاع��دة للدميقراطية و العت��دال !! ) 
�ساخرا م��ن ال�سعودية (، هل هذه �سيا�سة خارجية ام حلب 

480 مليار دولر من ال�سعودية؟. 
وكان الرئي���ض الأمريك��ي دونالد ترام��ب يف كلمته خالل 
القم��ة العربي��ة الإ�سالمي��ة الأمريكية، التي عق��دت الحد 
املا�س��ي، يف الريا���ض، قد حم��ل اإي��ران م�سوؤولية زعزعة 
ال�ستق��رار يف املنطق��ة، كم��ا اته��م اإي��ران بزعزع��ة اأم��ن 
وا�ستقرار منطقة ال�رشق الأو�سط، قائال اإن الرئي�ض ال�سوري 
ب�سار الأ�سد "ارتكب جرائم ل ميكن و�سفها وكان مدعوما 

من طرف اإيران."
واته��م ترام��ب اإيران اأي�س��ا يف خطابه برعاي��ة الإرهاب، 
وق��ال اإنها "ت�سلح ومت��ول امليلي�سيات الت��ي تن�رش الدمار 
واالفو�س��ى، واأن ال�سيا�س��ة الإيراني��ة م�سوؤول��ة عن الكثري 
م��ن ال�رشاع��ات الت��ي ادت اإىل زعزعة الأم��ن وال�ستقرار 
يف املنطق��ة. وتعد تغريدة ظريف، اول رد فعل من م�سوؤول 
اإي��راين رفيع.  هذا و�سه��دت ايران انتخاب��ات رئا�سية فاز 
فيه��ا ال�سب��ت )19 اي��ار 2017(، الرئي���ض ح�سن روحاين 
بولية ثانية، ب�57 % من الأ�سوات، فيما ح�سل مناف�سه 

الأب��رز اإبراهي��م رئي�س��ي عل��ى 38 %، بح�سب م��ا اأعلنته 
وزارة الداخلية الإيرانية.

وب��ال اأدنى �سك، ف��اإن جناح زيارة الريا���ض �ستعّم فوائده 
الرئي�سي��ني، فال�سعودي��ة واىل جان��ب  عل��ى امل�سارك��ني 
التفاقي��ات التي ابرمتها، اثبت��ت دورها الكبري وتاأثريها 
يف العامل ال�سالمي، بعدما متكنت من ا�ست�سافة لقاء غري 
م�سبوق عل��ى م�ستوى زعم��اء الدول الإ�سالمي��ة وال�سيف 

الأمريكي.
وب��ات جلًيا ان دول المارات وم�رش والردن وال�سعودية، 
ت�سكل الأعمدة الرئي�سية للتحالف العربي املعتدل من اأجل 

مواجهة التنظيمات الرهابية.
وعل��ى املقلب المريك��ي، �سكلت زيارة ترام��ب ونتائجها 
حمطة جديدة له كي يثبت لل�سعب الأمريكي انه يعمل على 
ا مبحاربة  حتقي��ق �سعاراته النتخابية املتعلق��ة خ�سو�سً
الت��ي  ال�سخم��ة،  وال�ستثم��ارات  والقت�س��اد  الره��اب 

�ستوؤدي اىل خلق اآلف الوظائف اجلديدة.
ا من قلب �سورة، حاول كثريون ت�سويقها  ترامب متكن اي�سً
عن ان��ه معاٍد للم�سلمني والعرب، فخرج الرئي�ض المريكي 
ليعلن ر�سمًيا عودة العالقات املميزة بني وا�سنطن والدول 
العربية الإ�سالمية املعتدلة، وقال ب�سكل �رشيح اإن خم�سة 

وت�سعني باملئة من �سحايا الرهاب هم م�سلمون.
وعلى الرغم من النجاحات التي حققها ترامب يف حمطته 
الوىل، ا�ستم��رت معظم و�سائل الإعالم الأمريكية بالعزف 
على وتر التحقيقات الرو�سية، ويف الوقت الذي كان ترامب 
يعق��د التفاقي��ات ال�سخم��ة ويخاطب الع��امل ال�سالمي، 
كانت ت�رشيحات والد جيم�ض كومي املدير ال�سابق ملكتب 
التحقيقات الفدرايل الذي طرده ترمب من من�سبه تت�سدر 
كربيات ال�سح��ف الأمريكية، كما خرجت و�سائل اعالمية 
اأخ��رى لرت�س��م �سيناريو ت��ويل نائب ترمب، ماي��ك بين�ض، 
الرئا�س��ة وت�ستعر���ض املر�سح��ني ملن�سب نائ��ب الرئي�ض. 
وت�س��ري اأج��واء العا�سمة وا�سنط��ن، اىل ان احلملة �ست�ستمر 
عل��ى ترامب يف الي��ام القادمة رغ��م كل النجاحات التي 
حققها و�سيحققها باجلولة اخلارجية الوىل، فاإيران التي 
لن يك��ون مبقدورها مقارعة التحال��ف العربي المريكي، 
ال��ذي ولد يف ال�ساعات الأخرية يف ال�رشق الأو�سط، �ستعمد 
اىل توظي��ف الموال التي ح�سلت عليها من خالل التفاق 
النووي، يف �سبيل متويل حمالت اإعالمية �سخمة بالداخل 
المريك��ي لزيادة �سغ��ط املعار�سة عل��ى ترامب، وارباك 
اإدارته اأك��رث فاأكرث عرب زجها يف م�ستنقعات داخلية مينع 

عنها لعب دور موؤثر حيال الق�سايا اخلارجية. 

رئيسة وزراء بريطانيا:
 ال مجال لتأجيل االنسحاب من االتحاد األوروبي

بعد اتهامه طهران بزعزعة األمن في المنطقة.. 
ظريف لترامب: حلبتم 480 مليار دوالر من السعودية

لندن -  وكاالت

طهران - وكاالت

هدد بخروج أنقرة من مفاوضات انضمامها له 

أردوغان يتهم االتحاد األوروبي بعدم احترام تركيا
اأردوغ��ان، الحت��اد  الرتك��ي رج��ب طي��ب  الرئي���ض  اته��م 
الأوروب��ي باتب��اع �سيا�س��ة مزدوج��ة جت��اه ب��الده وع��دم 
اح��رتام ال�سعب الرتك��ي، مهددا بروك�سل م��ن جديد بخروج 

اأنقرة من املفاو�سات حول الن�سمام لالحتاد.
وج��اءت ت�رشيح��ات اأردوغان ه��ذه خالل كلم��ة األقاه يف 
خت��ام موؤمتر حزب "العدالة والتنمية" احلاكم، الذي انتخب 
فيه الرئي�ض الرتكي زعيما للحزب من جديد بعد اإلغاء، وفق 
التعدي��الت الد�ستوري��ة الأخرية، م��ادة يف الد�ست��ور كانت 
تن�ض على حيادية رئي�ض الدولة وحتظر انتمائه لأي حزب.
وقال اأردوغ��ان: "اإننا ل�سنا ملزمني بعد الآن بالت�سامح مع 
ازدواجي��ة الحت��اد الأوروبي وع��دم احرتامه جت��اه تركيا 

وكرامة �سعبها".
وو�س��ع الرئي�ض الرتك��ي الإحتاد اأم��ام خيار اإذ ق��ال: "اإما 
نظ��ام  اإلغ��اء  ويق��ر  تعهدات��ه  الأوروب��ي  الحت��اد  �سينف��ذ 
التاأ�س��ريات م��ع تركي��ا ويق��دم الأم��وال املوع��ودة لدع��م 
اأم��ام بالدن��ا يف  العقب��ات  الالجئ��ني يف تركي��ا ويزي��ل 
املفاو�س��ات حول ع�سويتها يف الحت��اد، واإما �سي�سري كل 

واحد يف طريقه اخلا�ض".
كم��ا اأكد اأردوغ��ان �سعي اأنقرة، رغم العقب��ات، اإىل التقارب 
م��ن الحت��اد الأوروب��ي، م�س��ريا اإىل اأن "الكلم��ة الأخ��رية 

لالحتاد".
وكان الحت��اد الأوروب��ي وتركي��ا وقع��ا اتفاقي��ة ال�رشاكة 
بينهم��ا يف الع��ام 1963، ويف الع��ام 1987 قدمت اأنقرة 

طلبا لالن�سمام اإىل الحتاد.
ويف الع��ام 2005، بداأ الطرفان مباحث��ات ب�ساأن ان�سمام 
تركي��ا اإىل الحت��اد، ال اأنها تعرثت م��رارا ب�سبب اخلالفات 
القائم��ة بني اأنق��رة وبروك�س��ل، وخا�سة يف جم��ال حقوق 
الحت��اد  دول  زعم��اء  واف��ق   ،2016 اذار  ويف  الإن�س��ان. 
الأوروب��ي على تن�سيط املباحثات م��ع تركيا، وذلك مقابل 
موافق��ة الأخرية عل��ى تقلي�ض تدف��ق املهاجرين القادمني 
اإىل دول الحت��اد ع��رب اأرا�سيه��ا، ومت فت��ح 16 ف�س��ال من 
اإجمايل 35 ف�سال يف ملف املباحثات حول ان�سمام تركيا 

اإىل الحتاد الأوروبي.

انقرة -  وكاالت


