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Externe
Scrisoarea
lui Trump,
aruncată la
gunoi de
Erdogan

Preşedintele turc Recep Erdogan a
aruncat la gunoi scrisoarea omologului său
american, Donald Trump, în care liderul de la
Casa Alba afirma că va distruge economia
Turciei ca urmare a ofensivei Ankarei în Siria,
informează BBC, citând surse prezidenţiale
turce. Potrivit acestor surse, Erdogan a
respins categoric scrisoarea trimisă de
Trump, aruncând-o “la gunoi”. Conform unei
copii a scrisorii, obţinută de un reporter al
postului Fox, preşedintele SUA l-a îndemnat

pe Erdogan să “nu fie nesăbuit”. “Haideţi să
găsim un acord bun”, aşa începe scrisoarea
lui Trump către Erdogan, urmând un
avertisment făţiş: “Nu vreţi să fiţi responsabil
pentru masacrarea a mii de oameni, şi eu nu
vreau să fiu responsabil de distrugerea
economiei turce - o voi face”. “Istoria vă va
arăta într-o lumină favorabilă dacă rezolvaţi
asta într-un mod drept şi uman. (...) Nu fiţi
încăpăţânat. Nu fiţi nesăbuit”, conchide
preşedintele american.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost
criticat dur de politicieni americani, dar şi la
nivel internaţional pentru că a retras trupe
americane din nordul Siriei pentru a permite
Turciei să lanseze operaţiunea militară
împotriva grupurilor insurgente kurde care
erau aliate cu Washingtonul. Ulterior,
Administraţia Donald Trump a somat Turcia
să înceteze ofensiva militară din Siria.
Ulterior, Donald Trump a autorizat impunerea
de sancţiuni împotriva liderilor de la Ankara,
reintroducerea tarifelor vamale pentru oţelul
importat din Turcia şi renunţarea la ideea
încheierii unui acord comercial cu Ankara, ca
răspuns la ofensiva Turciei din Siria. Cu toate
acestea, implementarea acestor acţiuni a fost
amânată, în contextul în care Pompeo şi
Pence urmează să aibă o serie de discuţii cu
liderii turci cu privire la situaţia din Siria.
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În pofida poziţiei publice a premierului Boris Johnson

Protestele violente
continuă în Barcelona

Autorităţile spaniole au anunţat joi
că 80 de persoane, inclusiv 46 de
ofiţeri de poliţie, au fost rănite în timpul
protestelor violente care au continuat
miercuri seara în Barcelona, în urma
condamnării mai multor lideri
separatişti catalani, potrivit Associated
Press. Cabinetul premierului spaniol a
transmis printr-un comunicat că 33 de
persoane au fost arestate în urma
incidentelor violente de miercuri seară.
Patru protestatari au fost reţinuţi până
acum pentru tulburarea ordinii publice.
Liderul spaniol, Pedro Sanchez, se află
la o întâlnire cu experţi din Ministerul de
Interne şi alte ministere pentru a
analiza situaţia de securitate din
Catalonia.
Ziua de joi a început cu noi străzi
blocate în regiunea de sud-est, inclusiv
pe autostrada care leagă Catalonia de
Franţa. Pe de altă parte, mii de oameni

au manifestat paşnic pe străzile din
Barcelona. De asemenea, studenţii
protestează la rândul lor, iar sindicatele
au anunţat că se vor alătura
manifestaţiei vineri. Poliţia din regiunea
Catalonia a transmis că mai mulţi
demonstranţi violenţi au aruncat cu
pietre, petarde, cocktailuri molotov şi
„obiecte umplute cu acid” spre forţele
de ordine.
Carles Puigdemont, fost lider al
guvernului separatist catalan, care a
fugit în Belgia în anul 2017, după
eşecul tentativei de secesiune, i-a
încurajat pe protestatari să continue să
se mobilizeze într-un “tsunami
democratic”. Succesorul său în funcţia
de premier regional, Quim Torra, a
afirmat miercuri spre joi noapte că “un
grup de infiltraţi şi provocatori” a fost
responsabil pentru recentele acte de
„vandalism”. „Mişcarea de

independenţă nu este şi nu a fost
niciodată violentă”, a mai spus Torra.
Premierul spaniol Pedro Sanchez a
condamnat incidentele violente,
afirmând că Guvernul de la Madrid va
continua să „garanteze securitatea” în
regiune.
Catalonia a organizat în 2017 un
referendum privind independenţa faţă
de Spania. Plebiscitul, care a avut
rezultat proindependenţă, nu a fost
aprobat de Curtea Constituţională din
Spania. Parlamentul catalan a
proclamat independenţa, dar a
suspendat decizia. După patru luni de
deliberări, instanţa supremă de la
Madrid a anunţat luni că nouă lideri
separatişti catalani au primit sentinţe
între 9 şi 13 ani în închisoare. Decizia a
provocat ample proteste la Barcelona şi
în alte oraşe din regiune, soldate cu
rănirea a cel puţin 78 de persoane.

Marea Britanie şi Comisia Europeană au
încheiat un nou acord privind Brexit-ul

Guvernul de la Londra şi Comisia Europeană au ajuns
la o înţelegere privind un nou acord pe tema Brexit, urmând
ca noul tratat să fie prezentat liderilor reuniţi la summitul
Consiliului European, au anunţat Boris Johnson, premierul
Marii Britanii, şi Jean-Claude Juncker, preşedintele CE.
“Avem un acord nou, prin care preluăm controlul - acum
Parlamentul ar trebui să finalizeze sâmbătă Brexit-ul, astfel
încât să putem trece la alte priorităţi, cum ar fi nivelul de trai,
NHS, criminalitatea şi mediul nostru”, a afirmat premierul
britanic pe Twitter. “Unde există voinţă, există un acord avem unul! Este un acord echitabil şi echilibrat pentru UE şi
Marea. Recomand ca #EUCO (Consiliul European) să
susţină această înţelegere”, a transmis, la rândul său, JeanClaude Juncker, preşedintele Comisiei Europene.
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Michel Barnier, negociatorul-şef al UE, a declarat că
noul acord nu poate fi ratificat joi de către Consiliul
European, fiind mai întâi necesar acordul Parlamentului
European, dar s-a declarat încrezător că noul acord va fi
ratificat până la 31 octombrie, data la care Marea Britanie ar
urma să părăsească Blocul comunitar. Barnier a mai afirmat
că a făcut tot ce este posibil pentru a se asigura că statele
membre sunt bine informate, adăugând că nu se aşteaptă la
surprize în ceea ce priveşte procesul de ratificare în cadrul
UE. Liderii Uniunii Europene se reunesc şi vineri pentru a
discuta despre Brexit. Potrivit lui Juncker, discuţiile privind
noul acord s-au “concentrat asupra protocolului privind
Irlanda/Irlanda de Nord şi a căutat să identifice o soluţie
mutual satisfăcătoare pentru a gestiona circumstanţele
specifice insulei Irlanda”. Următoarea provocare pentru
Johnson va fi să obţină aprobarea Parlamentului de la
Londra, în mod particular a Partidului Democratic
Unionist din Irlanda de Nord, care deja a anunţat
că nu va susţine noua înţelegere.
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