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مساعدو ترامب حاولوا منع المهاجرين
من االلتحاق بالمدارس
ذكرت وكالة �أنباء «بلومربغ»
الأم�يرك��ي��ة ل�ل�أن��ب��اء� ،أم�س
االول� ،أن بع�ض م�ساعدي
الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب� ،سعوا على مدار �أ�شهر
مل��ن��ح ح��ك��وم��ات ال��والي��ات
�سلطة منع �أبناء املهاجرين
غري النظاميني من االلتحاق
باملدار�س احلكومية� ،ضمن
جهود الإدارة الأمريكية احلالية
لكبح الهجرة غري ال�رشعية
عند احلدود اجلنوبية للبالد.
و�أ���ض��اف��ت الوكالة نق ً
ال عن
م�س�ؤولني مطلعني ،مل تك�شف
ال��ن��ق��اب ع��ن ه��وي��ت��ه��م� ،أن
م�ست�شار ترامب �ستيفن ميلر،
ك���ان ق���وة داف��ع��ة وراء تلك
اجلهود منذ �أوائل عام ،2017
حيث �ضغط على م�س�ؤولني
و�أع�����ض��اء مبجل�س ال�سيا�سة
الداخلية للبيت الأبي�ض لو�ضع
ح��د ل�سيا�سة �إحل���اق �أبناء
املهاجرين غ�ير ال�رشعيني
باملدار�س احلكومية.
وت��اب��ع��ت �أن ال���داف���ع وراء
ذل��ك هو اخل��روج بقائمة من
الأفكار التي ميكن من خاللها
التعامل مع ملف الهجرة من
دون احل�صول على موافقة من
الكونغر�س.

دعوات نيابية النعقاد البرلمان لبحث أزمة «بريكست»

تشريع بريطاني ينهي سيادة القوانين
األوروبية

• دونالد ترامب

وتابعت �أن��ه مت التخلي عن
هذه الفكرة يف النهاية ،بعد
�إخبارهم ب�أن �أي حماولة من
ذلك القبيل ميكن �أن تتعار�ض

م��ع ُح��ج��ة للمحكمة العليا
لعام  1982ت�ضمن حق �أبناء
امل��ه��اج��ري��ن يف الت�سجيل
باملدار�س احلكومية.

وقعت احلكومة الربيطانية ر�سميا �أم�س،
ت�رشيعا ينهي «قانون  »1972الذي �صادق
على ان�ضمام اململكة املتحدة �إلى االحتاد
الأوروب��ي و�ألزمها بتطبيق كل الت�رشيعات
والإجراءات ال�صادرة من «بروك�سل».
وق��ال وزي��ر اخل��روج من االحت��اد الأوروب��ي
�ستيف باركلي يف بيان �صحايف �إن الت�رشيع
الذي وقعه �سينهي بحلول �آخر �شهر �أكتوبر
املقبل �سيادة القوانني الأوروبية يف بريطانيا
ويعيد �سلطة الت�رشيع كاملة للم�رشعني
الربيطانيني.
و�أ�ضاف باركلي �أن هذه اخلطوة مبنزلة «دليل
وا�ضح للجميع ب�أنه لن تكون هناك عودة �إلى
ال��وراء وال منا�ص من اخل��روج «من االحتاد
الأوروبي «بحلول املوعد املقرر بتاريخ 31
�أكتوبر» م�ؤكدا �أن احلكومة ال خيار �آخر لديها
غري تنفيذ نتائج ا�ستفتاء يونيو .2016
يذكر �أن رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون
املعني قبل ثالثة �أ�سابيع �أك��د م���رارا �أن
حكومته لن تعمل حتت �أي ظرف من الظروف
على ت�أجيل اخلروج �سواء مت ذلك باتفاق مع
االحتاد الأوروبي �أو بدونه.
وي��واج��ه ج��ون�����س��ون� ،ضغوطا ال�ستدعاء
امل�رشعني م��ن عطلتهم ال�صيفية ،ليتمكن
ال�برمل��ان م��ن مناق�شة اخل���روج م��ن االحت��اد
الأوروب���ي «بريك�ست» ،ووج��ه �أك�ثر من 100
نائب بريطاين ر�سالة ن�رشت �إلى جون�سون،

حذر من استهداف السفن التي تحمل الوقود النووي

الحرس الثوري :وجود قوات أجنبية في الخليج
يجلب انعدام األمن

ق��ال قائد ال��ق��وات البحرية يف احلر�س
من جانب �آخر يف اخلليج ،بعد �أن �أ�سقطت
الثوري الإيراين علي ر�ضا تنك�سريي ،انه
اجلمهورية الإ�سالمية طائرة �أمريكية م�سرية
�إذا مت ا�ستهداف �أي �سفينة ت�ستخدم الوقود
يف يونيو ،واحتجزت ناقلة بريطانية
النووي يف اخلليج ف�إن ال��دول التي تقع
ال�شهر املا�ضي ،قائلة �إنها خالفت قواعد
يف جنوب املنطقة لن ي�صبح لديها مياه
املالحة البحرية.
لل�رشب ب�سبب التلوث.
واحتجزت �إي��ران الناقلة بعد �أ�سبوعني
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن تنك�سريي
م��ن اح��ت��ج��از م�شاة البحرية امللكية
قوله �إن ال��دول الواقعة جنوب اخلليج،
الربيطانية لناقلة نفط �إيرانية لال�شتباه
التي متتلك حمطات لتحلية املياه ،لن
يف انتهاكها لعقوبات فر�ضها االحتاد
يبقى لديها م��اء لل�رشب ،و�ستموت من
الأوروبي بنقل النفط �إلى �سورية ،حليفة
العط�ش يف حال وقوع �أي حادثة يف مياه
�إيران الوثيقة.
اخلليج.
وقال تنك�سريي« :وجود �أمريكا و�إنكلرتا يف
و�أو�ضح �أن اخلليج مب�ساحته البالغة 250
هذه املنطقة يعني عدم الأمن».
�ألف كيلومرت هو خليج مغلق ،ويف حال
�إلى ذلك� ،أعلن ع�ضو هيئة رئا�سة الربملان
تعر�ضت �أي من ال��ب��وارج �أو الغوا�صات
م�رشوعا من قبل
الإي��راين ،عن و�صول 11
ً
الأجنبية فيه ،التي تعمل بالوقود النووي،
�أع�ضاء الربملان من بينها مناق�شة الئحة
لأي حادث ف�ستتعر�ض دول املنطقة مل�شكلة
تطالب احلكومة الإي��ران��ي��ة مبنع دخول
متتد ل�سنوات.
ال�صحافيني التابعني ل�صحف تدعم احلظر
و�رصح ب�أن اخلليج بحاجة �إلى �ضمان �أمنه،
االقت�صادي الأمريكي على �إيران.
• علي رضا تنكسيري
و�أن �إي��ران �أو�صلت ر�سالة �سالم و�صداقة
وق��ال النائب علي �أ�صغر يو�سف جناد،
و�أمن وا�ستقرار �إلى الدول الواقعة جنوب اخلليج.
لل�صحافيني� ،أم�س� ،إن «م�رشوع منع دخ��ول ال�صحافيني الذين
و�شدد تنك�سريي على �أن دول  1+7قادرة على �ضمان �أمن اخلليج ،يدعمون العقوبات واحل�صار االقت�صادي على �إيران ،يخدم امل�صالح
م�شريا �إلى �أن �سبع دول تقع جنوب اخلليج� ،إ�ضافة �إلى �إيران الإيرانية».
التي متتلك �أطول �ساحل ،ميكنها جمتمعة �ضمان الأمن امل�ستدام .و�أ�ضاف �أن «�أح��د امل�شاريع املقدمة لرئا�سة الربملان ،مطالبة
وبينّ �أن طرق الإم��دادات يف اخلليج و�سواحل خليج عمان واجلزر احلكومة مبقا�ضاة �رشكة هوليود لإهانتها الأمة والتاريخ الإيرانيني،
الإيرانية يف اخلليج تتمتع اليوم بالأمن ،م�ؤكدا �أن طهران �سعت دوما و�إل��زام القوات امل�سلحة الإيرانية بك�شف املعلومات الع�سكرية
ل�ضمان �أمنها.
والأمنية للقوات الأمريكية بغرب �آ�سيا يف �سياق امل�صالح الوطنية،
كما نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن تنك�سريي قوله �إن وجود ودعم اخلطة التي �أعلنت عنها وزارة الثقافة والإر�شاد الإ�سالمي عن
الواليات املتحدة وبريطانيا يف منطقة اخلليج يجلب عدم الأمن.
احلاجة لدعم �إنتاج �أفالم معادية للواليات املتحدة ،ومقاطعة بع�ض
وت�صاعد التوتر بني �إيران من جانب ،والواليات املتحدة وبريطانيا امل�س�ؤولني الأمريكيني».

موسكو أغلقت وحدة بمحطة نووية بعد خطأ في نظام السالمة

روسيا :لن ننشر صواريخ في أوروبا

إال إذا أقدمت أميركا على ذلك
ك�شف وزي���ر ال��دف��اع الرو�سي
�سريغي �شويغو� ،أم�س� ،أن مو�سكو
ال تخطط لن�رش ال�صواريخ التي
تنتهك اتفاقية الأ�سلحة النووية
متو�سطة املدى يف �أوروبا �أو �آ�سيا
�إال �إذا �أقدمت الواليات املتحدة
على ذلك �أو ًال.
وق����ال ���ش��وي��غ��و خ�ل�ال مقابلة
تلفزيونية�« :إن كنتم بحاجة
ل�لات��ف��اق ف��ن��ح��ن ب��ح��اج��ة �إل��ى
التفاو�ض .لكن يف حال مل يكن
لديك الرغبة بذلك ففي مرحلة
ما يجب التوقف عن الكذب وقول
احلقيقة �أنك ال تريد االتفاق».
ونقلت وكالة الأنباء الأملانية عن
�شويغو قوله« :قولوا احلقيقة وال
تكذبوا واعرتفوا �أنكم �ستن�رشون
ال�����ص��واري��خ يف �أوروب����ا و�آ�سيا
واملناطق الأخ���رى ،لكن نحن
لن نقوم بالن�رش يف املقابل �إال
�إذا �أقدمت الواليات املتحدة على
ذلك �أو ًال».
ي�شار �إل��ى �أن وا�شنطن ان�سحبت
ر���س��م��ي�� ًا ،م���ن م��ع��اه��دة حظر
ال�صواريخ الق�صرية واملتو�سطة
امل���دى امل��وق��ع��ة م��ع مو�سكو،
م��ت��ع��ذرة مب��زاع��م ح��ول انتهاك
رو�سيا للمعاهدة ،وهو ما ينفيه
الكرملني.
و�أعلنت اخلارجية الرو�سية �أن
�رسيان معاهدة حظر ال�صواريخ
املتو�سطة والق�صرية امل��دى،
قد انتهت اعتبار ًا من � 2أغ�سط�س

• وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

احل���ايل مب��ب��ادرة م��ن ال��والي��ات
املتحدة.
على �صعيد �آخ��ر ،قالت �رشكة
رو���س��ات��وم احل��ك��وم��ي��ة للطاقة
النووية الرو�سية �إن القطاع 4
من حمطة بيلويار�سك الرو�سية
للطاقة النووية والواقعة يف جبال
الأورال ،قد مت �إغالقها �أم�س،
وذلك بعد ا�ستجابة «خاطئة» من
قبل نظام ال�سالمة.
و�أ���ض��اف��ت ال����شرك��ة يف بيانها
وفقا ل��روي�ترز ،لقد مت �إغ�لاق
القطاع وفقا ملعادالت خوارزمية

روت��ي��ن��ي��ة ،م�ضيفة �أن خلفية
الإ�شعاع يف املحطة واملناطق
امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا ت��ت��م��ا���ش��ى مع
امل�ستويات املعتادة.
ويف ال�شهر املا�ضي ،قامت حمطة
رو�سية للطاقة النووية �شمال غرب
مو�سكو ب�إغالق ثالث من وحدات
توليد الكهرباء الأربعة التابعة
لها بعد توقف دائرة التحويل.
ي�أتي هذا يف الوقت الذي قتل فيها
ما اليقل عن ع�رشة موظفني عاملني
يف حمطة نووية رو�سية ب�سبب
ف�شل يف �إجراء اختبار نووي.

إيطاليا :إنقاذ
 57مهاجراً قبالة
سواحل «المبيدوسا»
ذك��رت وكالة الأنباء الإيطالية
مهاجرا
«�أن�سا» �أنه مت �إنقاذ 57
ً
من قبل �رشطة اجلمارك وخفر
ال�سواحل يف �إيطاليا ونقلهم �إلى
جزيرة «المبيدو�سا».
وكان املهاجرون على منت قارب،
مت اعرتا�ضه قبالة �سواحل جزيرة
المبيون ،وهي جزيرة �صغرية
غ�ير م ��أه��ول��ة ق��ب��ال��ة �سواحل
المبيدو�سا ،ومت انت�شالهم ونقلهم
�إلى جزيرة المبيدو�سا م�ساء �أول
من �أم�س.
و�أ�ضافت �أن�سا �أنه «كانت هناك
امر�أة حبلى و�صبي يعانيان من
انهيار ع�صبي وا�ضح بينهم .وزار
الأطباء ال�صبي قبل �أن ين�ضم �إلى
املهاجرين الآخ��ري��ن يف مركز
ا�ستقبال» .وتابعت �أن�سا �أنه «من
املحتمل �أن يكون املهاجرون
تون�سيني».
ون�سب وزير الداخلية الإيطايل
املت�شدد ماتيو �سالفيني لنف�سه
الف�ضل يف انخفا�ض ح��اد يف
ع��دد املهاجرين الوافدين �إلى
�إيطاليا ،حيث ربط ذلك بجهوده
لعرقلة عمل م�ؤ�س�سات �إنقاذ
امل��ه��اج��ري��ن اخل�يري��ة .وق��ال
ماتيو فيال وهو باحث يف �ش�ؤون
الهجرة يف مركز �أبحاث «�أي.
�إ�س .بي�.آي» �إن نحو  %8فقط من
املهاجرين وعددهم  ،3073الذين
و�صلوا �إلى �إيطاليا يف الفرتة من
الأول من يناير حتى الثامن من
يوليو ،مت �إنقاذهم من قبل �سفن
تابعة مل�ؤ�س�سات خريية.

• بوريس جونسون

ملطالبته بدعوة الربملان �إلى االنعقاد ب�شكل
دائم حتى � 31أكتوبر املوعد املحدد ملغادرة
اململكة املتحدة االحتاد الأوروب��ي ،وتنتهي
العطلة ال�صيفية للربملان يف � 3سبتمرب
املقبل.
وكتب النواب يف ر�سالتهم التي وقعها نواب
وق���ادة �أح���زاب معار�ضة ال ي��ري��دون خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروب��ي �أو ي�أملون يف

جتنب «بريك�ست» من دون اتّ فاق� ،أن بلدهم
على حافة �أزمة اقت�صادية ،متابعني« :نحن
ن�سري ب��اجت��اه خ���روج بريطانيا م��ن دون
اتّ فاق ..نحن �أمام حالة طوارئ وطنية ويجب
ا�ستدعاء الربملان لالنعقاد على الفور».
ويفرت�ض �أن يتوقف الربملان جمددا بعد فرتة
وجيزة من عودته مع عقد الأح��زاب الكربى
م�ؤمتراتها ال�سنوية خالل �سبتمرب ،وكان
مرارا عزمه على
رئي�س الوزراء الربيطاين �أكّ د
ً
�إخراج اململكة املتّحدة من االحتاد الأوروبي
يف � 31أكتوبر املقبل� ،سواء ح�صل ذلك باتفاق
�أو بدون اتفاق.
�إلى ذلك ،قالت �صحيفة �صنداي تلغراف �إن
رئي�س ال��وزراء الربيطاين �سيبلغ الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون وامل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل �أن��ه لي�س بو�سع
الربملان الربيطاين وقف خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة «�سي�سافر جون�سون هذا
الأ�سبوع �إلى �أملانيا وفرن�سا لي�ؤكد ملاكرون
ومريكل �أن ال�برمل��ان ال ميكنه وق��ف خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي».
وقالت «م��ن املتوقع �أن يبلغهما جون�سون
�أن �أمامهما �شهرين للتو�صل التفاق مقبول
ملجل�س ال��وزراء وللربملان وال��ذي �ستخرج
بدونه اململكة املتحدة دون اتفاق يف عيد كل
القدي�سني».

بسبب إقامة الحفل في القصر الرئاسي بدال من مبنى المحكمة العليا

محامون أتراك يهددون بمقاطعة

افتتاح السنة القضائية

ً
ه��دد الع�رشات م��ن نقابات
يرا ال�ستقالل
تقوي�ضا خ��ط� ً
املحامني الأت��راك مبقاطعة
ال��ق�����ض��اء ..حيث يتعر�ض
حفل الرئي�س رج��ب طيب
الق�ضاء الرتكي ل�ضغط من
�أردوغ��������ان ح����ول اف��ت��ت��اح
ال�سلطة التنفيذية».
ال�سنة الق�ضائية يف الق�رص
و�أعلنت نقابة املحامني وعدد
ال��رئ��ا���س��ي ،ق��ائ��ل�ين �إن���ه
من فروعها يف املحافظات
ً
انتهاكا �آخر ال�ستقالل
�سيكون
ال�ترك��ي��ة ،رف�����ض��ه��ا دع��وة
الق�ضاء ،و�أن احلفل ال بد
املحكمة العليا لال�ستئناف؛
�أن يعقد يف مبنى املحكمة
حل�ضور االح��ت��ف��ال بالعام
ال��ع��ل��ي��ا ،ول��ي�����س الق�رص
الق�ضائي اجلديد يف املجمع
الرئا�سي ،وفقا ملا ن�رشه
الرئا�سي بالعا�صمة ب�أنقرة.
موقع «عرب نيوز» يف ن�سخته
ووف��ق � ًا للموقع الإلكرتوين
الإنكليزية.
ل�صحيفة «غ��زت��ه دوف���ار»
ي���ذك���ر �أن اح��ت��ج��اج��ات
املعار�ضة ،ف ��إن النقابات
امل��ح��ام�ين ه��ي الأول����ى من
التي رف�ضت ال��دع��وة ،هي
نوعها� ،ضد �أردوغان ،الذي
نقابة �أن��ق��رة ،و�إ�سطنبول،
واج���ه ان��ت��ق��ادات متزايدة
و�إزمري ،وبور�صه ،وموغال،
من حلفاء تركيا الغربيني
و�أنطاليا ،و�أ�ضنة و�آيدين،
ون�شطاء حقوق الإن�سان ب�ش�أن
و�أوردو ،ووان.
• رجب أردوغان
احلريات الإعالمية والتدخل
و�أ�صدرت نقابة �أنقرة بيان ًا،
يف املحاكم.
�أم�س االول ،جاء فيه� :إن «رف�ض امل�شاركة يف افتتاح
فيما قال االحتاد الأوروبي �إن ا�ستقالل تركيا الق�ضائي العام الق�ضائي اجلديد لي�س خيار ًا و�إمن��ا واجب
ومبد�أ الف�صل بني ال�سلطات قد ت�آكال منذ عام  2014يقت�ضيه اليمني الد�ستورية التي �أق�سمنا بها يف بداية
و�أن الق�ضاة واملدعني العامني تعر�ضوا ل�ضغوط وظيفتنا املقد�سة يف �إ�شارة ملهنة املحاماة».
�سيا�سية متزايدة.
وذكرت النقابة �أنها تلقت بحزن بالغ الدعوة من
وقالت ما ال يقل عن  42نقابة للمحامني مبا يف ذلك حمكمة اال�ستئناف حل�ضور احتفالية هذا العام،
نقابات �إ�سطنبول والعا�صمة �أنقرة �إنها لن حت�رض م�ضيفة «قد�سية ا�ستقاللية الدفاع يف �أي دولة قانون
هذا احلدث يوم � 2سبتمرب القادم.
حديثة ودميقراطية� ،أمر م�ستقل عن �أي نقا�شات،
من جانبه ،قال رئي�س نقابة املحامني يف �أ�سطنبول وه��ذه القد�سية منبعها ك��رام��ة الإن�����س��ان و�رشف
حممد دوراك �أوغلو �أم�س «�شهدت ال�سنوات املا�ضية القانون».

زعيمة حزب ميركل تنفي المطالبة بطرد رئيس االستخبارات السابق

ألمانيا :سحب صفة الجئ
من سوريين زاروا بالدهم
قال وزير الداخلية الأمل��اين هور�ست زيهوفر
انه «قدم اقرتاحا يق�ضي ب�سحب �صفة اللجوء من
ال�سوريني اذا تبني انهم عادوا الى بالدهم يف
زيارات خا�صة ومنتظمة بعد فرارهم منها».
ونقلت وكالة االنباء االملانية �أم�س عن زيهوفر
ق��ول��ه «ال ميكن �أن ي��دع��ي �أي الج��ئ �سوري
يذهب بانتظام �إلى بالده يف عطلة �أنه تعر�ض
لال�ضطهاد.
وعلينا حرمان مثل ه��ذا ال�شخ�ص من و�ضعه
كالجئ» ،مطالبا املكتب االحت��ادي للهجرة
والالجئني حال علمه ب�سفر طالب اللجوء �إلى
بلده الأ�صلي بـ «البدء ب�إجراءات �سحب اللجوء
و�إلغاء و�ضعه كالجئ» ،وقال «�سنعيد «طالبي
اللجوء» �إلى بالدهم �إذا �سمح الو�ضع بذلك».
وعادة ما تقوم ال�رشطة االحتادية يف املطارات
مبراقبة مثل هذه احلاالت وتقوم بتبليغ املكتب
االحت��ادي للهجرة والالجئني ب�أ�سماء الجئني
ي�شتبه يف زيارتهم لبلدانهم التي هربوا منها
نتيجة ال�ضطهاد تعر�ضوا له.
يذكر �أن نحو � 780ألف �سوري فروا �إلى �أملانيا
يف �أعقاب احلرب ال�سورية امل�ستمرة منذ
ثماين �سنوات.
على جانب �آخ��ر ،نفت �أنيجريت
كرامب-كارنباور ،رئي�سة
امل�ست�شارة
ح���زب
الأمل���ان���ي���ة اجنيال
م�يرك��ل امل�سيحي
ال��دمي��ق��راط��ي� ،أن
ت���ك���ون ق����د طلبت
اتخاذ �إجراءات لطرد
رئي�س اال�ستخبارات
ال��داخ��ل��ي��ة ال�سابق
املثري للجدل ،هانز-

جيورج ما�سن ،من احلزب.
وقالت كرامب-كارنباور ،التي ت�شغل �أي�ضا
من�صب وزيرة الدفاع� ،أم�س االول« :مل �أطالب ال
يف املقابلة» كانت �أجرتها يف وقت �سابق» وال
يف �أي مكان �آخر باتخاذ �إجراءات ال�ستبعاده من
احلزب».
و�أ�ضافت �أن « احلزب امل�سيحي هو حزب ي�ضم
�أكرث من � 400ألف ع�ضو ،ونحن متفقون ومن
دواع��ي اهتمامنا �أي�ضا �أن يكون لكل فرد ر�أيه
اخلا�ص به».
وقالت كرامب-كارنباور خالل اليوم املفتوح
لوزارتها �إن الأ�سا�س هو �أن « يتم التعبري عن هذه
الآراء عن طريق موقف و�أ�سلوب
م��ن االح�ت�رام املتبادل»،
و�أردف�����ت �أن���ه ي��ج��ب �أن
يكون وا�ضحا �أن اخل�صم
ال�سيا�سي موجود خارج
احل��زب ولي�س داخله «
والبديهي هو �أال جتري
حم���اول���ة ت��غ��ي�ير ح��زب
تغيريا جذريا».

• هورست
زيهوفر

