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واصف ًا مايم ّر به الحلف بحالة املوت السريري

بعد تصعيدات واشنطن التي تسببت بتفاقم الوضع

ماكرون ينعى الناتو وروسيا تصف تصريحاته بالصادقة

موسكو وبكني تضعان خطة عمل خاصة لحل
األزمة الكورية

وص��ف الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون مامي ّر به حلف
مش��ال األطلس��ي (النات��و) حبال��ة «م��وت س��ريري» ،يف مقابل��ة
نش��رتها جمل��ة «ذي إيكونوميس��ت» اخلمي��س ،وه��و التصري��ح
ال��ذي أث��ار مجل��ة م��ن التعليق��ات داخ��ل احللف وخارج��ه،
فبينم��ا رفض��ت بع��ض ال��دول االعض��اء نعي ماك��رون للحلف،
رحبت روسيا مبا قاله مؤكدة ان تصرحيات الرئيس الفرنسي
ّ
صادق��ة وكالم��ه م��ن ذه��ب.
وانتق��د ماك��رون ضع��ف التنس��يق ب�ين الوالي��ات املتح��دة
وأوروب��ا ،والس��لوك األح��ادي ال��ذي اعتمدت��ه تركي��ا ،احلليف��ة
األطلس��ية ،يف س��وريا.
وعلى الفور ،انتقدت املستش��ارة األملانية أنغيال مريكل هذا
احلك��م «الراديكال��ي» ،قائل��ة يف مؤمت��ر صحف��ي م��ع األم�ين
الع��ام للحل��ف ين��س س��تولتنربغ «ال أعتق��د أن ه��ذا احلكم غري
املناسب ضروري ،حتى لو كانت لدينا مشاكل ،حتى لو كان
علين��ا أن نتعاف��ى”.
م��ن جهت��ه ،ق��ال س��تولتنربغ إن احلل��ف م��ا زال «قوي��ا»،
مؤكدا أن الواليات املتحدة وأوروبا «تتعاونان معا أكثر مما
فعلن��ا من��ذ عق��ود” .لكن موس��كو رحبت بتصرحي��ات ماكرون،
واصف��ة إياه��ا بأنه��ا «صادق��ة» ،ومعتربة أن ما قاله «كالم من
ذه��ب” .وق��ال الرئي��س الفرنس��ي «م��ا نعيش��ه حالي��ا ه��و امل��وت
الس��ريري حلل��ف مش��ال األطلس��ي” .وس��يكون لتصرحي��ات
ماك��رون الش��ديدة الن�برة ال�تي تس��اءل فيه��ا ح��ول مص�ير
احللف نفسه ،وقع كبري قبل شهر من قمة يعقدها احللف يف
لن��دن مطل��ع ديس��مرب/كانون األول يف لن��دن.
وق��ال معلق��ا عل��ى العملي��ة العس��كرية الرتكي��ة يف مش��ال
س��وريا «لي��س هن��اك أي تنس��يق لق��رار الوالي��ات املتح��دة
اإلس�تراتيجي م��ع ش��ركائها يف احلل��ف األطلس��ي ،ونش��هد
عدوان��ا م��ن ش��ريك آخ��ر يف احلل��ف ،تركي��ا ،يف منطق��ة
مصاحلن��ا فيه��ا عل��ى احمل��ك ،م��ن دون تنس��يق”.
وأضاف «ما حدث يطرح مشكلة كبرية للحلف األطلسي”.
وتاب��ع «جي��ب أن نوض��ح اآلن ما الغاي��ات اإلس�تراتيجية
للحلف األطلسي» ،جمددا دعوته إىل «تعزيز» أوروبا الدفاعية.
وتس��اءل الرئي��س الفرنس��ي خصوص��ا ح��ول مص�ير امل��ادة
اخلامس��ة م��ن معاه��دة احلل��ف األطلس��ي ال�تي تن��ص عل��ى
تضام��ن عس��كري ب�ين أعضائ��ه يف حال تعرض أحدهم هلجوم.
وق��ال ماك��رون «م��اذا س��يحل بامل��ادة  5غ��دا إذا ق��رر نظ��ام
(الرئي��س الس��وري) بش��ار األس��د ال��رد عل��ى تركي��ا ،ه��ل

قرار كيم تطوير منتجع جبل كومكانغ يؤكد ثبات إرادته في

ماكرون انتقد ضعف

تحدي العقوبات

التنسيق بين امريكا وأوروبا،
والسلوك األحادي لتركيا
أردوغان يواصل ابتزاز
ويلوح بإغراقها
أوروبا
ّ
بالالجئين

س��نتدخل؟ ه��ذا س��ؤال حقيق��ي” .وأض��اف مبدي��ا أس��فه
«التزمن��ا حمارب��ة داع��ش (تنظيم الدولة اإلس�لامية) .املفارقة
ه��ي أن الق��رار األمريك��ي واهلج��وم الرتكي يف احلالتني هلما
النتيج��ة نفس��ها :التضحي��ة بش��ركائنا عل��ى األرض الذي��ن
حارب��وا داع��ش ،ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة”.
م��ن جهت��ه ه��دد الرئي��س الرتك��ي ،رج��ب طي��ب أردوغ��ان
جم��ددا ،اخلمي��س ،بفت��ح األب��واب أمام املهاجرين إىل أوروبا يف
حال عدم تقديم املزيد من الدعم الدولي ،وذلك خالل زيارته
إىل هنغاري��ا.
وق��ال أردوغ��ان يف مؤمت��ر صحف��ي إىل جان��ب رئي��س ال��وزراء
اهلنغ��اري فيكت��ور أورب��ان «س��واء ج��اء الدع��م أم ال ،س��نواصل
اس��تقبال ضيوفن��ا ،لك��ن إىل ح��د مع�ين».
ونقلت «فرانس برس» عن الرئيس الرتكي قوله« :إذا رأينا

أن هذا األمر ال يسري جيدا ،فكما قلت سابقا ،لن يكون أمامنا
من خيار سوى فتح األبواب .وإذا فتحنا األبواب ،فمن الواضح
أي��ن س��تكون وجهته��م» .ويف م��ارس ع��ام  ،2016دخ��ل حي��ز
التنفي��ذ اتف��اق تركي��ا واالحت��اد األوروب��ي بش��أن وق��ف تدف��ق
املهاجري��ن عل��ى دول التكت��ل.
وكان اهل��دف م��ن االتف��اق وق��ف واح��دة م��ن أكثر املش��كالت
ضغط��ا عل��ى االحت��اد األوروبي ،وه��ي هجرة املاليني من طاليب
اللجوء من الدول اليت تش��هد اضطرابات.
ومل تكف أنقرة عن إطالق التصرحيات اليت تشري إىل تنصل
االحت��اد األوروب��ي م��ن مس��ؤولياته جتاهه��ا ،وف��ق االتف��اق ،لك��ن
متحدث��ة باس��م االحت��اد األوروب��ي أك��دت أن��ه مت من��ح تركي��ا
 5.6ملي��ار ي��ورو مبوج��ب االتفاق ،مضيفة أن «الرصيد املتبقي
املقرر سريس��ل قريبا».

بعد تلويح ترامب بالتراجع عن االتفاقية

روسيا تر ّتب إجراءات انتقامية في حال انسحبت اميركا من «اتفاق السماوات»

روسيا تحذر« :داعش» يحاول إنشاء قاعدة جديدة
للتوسع بأعماله

ذك��رت وكال��ة اإلع�لام الروس��ية ،أن موس��كو رتب��ت إج��راءات
انتقامية ،حتسبا النسحاب الواليات املتحدة من اتفاقية السماوات
املفتوح��ة ،وه��و اتف��اق يس��مح للبلدي��ن بإج��راء طلع��ات مراقبة على
أراض��ي كل منهم��ا.
وتش��مل االتفاقي��ة ،ال�تي دخل��ت حي��ز التنفي��ذ ع��ام 34 ،2002
دول��ة وته��دف لبن��اء الثق��ة ب�ين األط��راف املوقع��ة وتتي��ح هل��ا القي��ام
بطلع��ات مراقب��ة غ�ير مس��لحة بع��د إش��عار قص�ير جلم��ع املعلوم��ات
ع��ن جي��وش بعضه��ا البع��ض.
واس��تخدمت روس��يا والوالي��ات املتح��دة ،أك�بر قوت�ين نوويت�ين يف
الع��امل ،االتف��اق حت��ى تق��وم كل واح��دة منهم��ا مبراقب��ة األنش��طة
النووي��ة لألخ��رى ،لك��ن مش��رعني بارزي��ن م��ن احل��زب الدميقراط��ي
األمريكي قالوا يف الشهر املاضي إنهم يعتقدون أن الرئيس دونالد
ترام��ب ق��د ينس��حب م��ن االتفاقي��ة ،وف��ق ما نقل��ت «رويرتز».

ونقلت وكالة اإلعالم الروسية يوم اخلميس عن مسؤول كبري
ب��وزارة اخلارجي��ة ،يف وق��ت متأخ��ر م��ن الليل��ة املاضي��ة ،قول��ه إن
خ��روج واش��نطن م��ن اتفاقي��ة الس��ماوات املفتوح��ة س��يوجه ضرب��ة
لألمن العاملي ،لكن موسكو أعدت ردا يف حال حدوث ذلك .ونسبت
الوكال��ة إىل فالدمي�ير إرماك��وف ،رئي��س إدارة احل��د م��ن التس��لح
ومكافح��ة االنتش��ار الن��ووي ب��وزارة اخلارجي��ة ،قول��ه «أعددن��ا كل
ش��يء .س��تدركون ذل��ك».
وم��ن ش��أن خ��روج الوالي��ات املتح��دة م��ن االتفاقي��ة أن يق��وض
البنية العاملية للحد من التسلح اليت تتعرض لضغوط منذ إلغاء
اتف��اق مه��م للح��د م��ن األس��لحة النووي��ة يف أغس��طس املاض��ي.
ومبوج��ب االتفاقي��ة ،حتص��ل الدول��ة ال�تي تس��تضيف طائ��رات
الدولة األخرى على نسخة كاملة من املعلومات اليت يتم مجعها
خالل مهمتها االستطالعية ،وبوسع أي دولة من الدول األعضاء
احلص��ول عل��ى نس��خة م��ن تل��ك البيان��ات بع��د االتفاق م��ع الدولة
ال�تي متلكها.
يف س��ياق آخ��ر ويف أعق��اب هج��وم وق��ع بطاجيكس��تان ،كش��فت
روس��يا اخلمي��س ع��ن حماول��ة تنظي��م «داع��ش» اإلرهاب��ي ،االنتقال
م��ن أفغانس��تان إىل دول االحت��اد الس��وفييت الس��ابق.
وق��ال رئي��س االس��تخبارات الروس��ية ألكس��ندر بورتنيك��وف،
اخلمي��س ،إن داع��ش حي��اول االنتق��ال إىل آس��يا الوس��طى
انطالق��ا م��ن أفغانس��تان ،حبس��ب م��ا نقل��ت عن��ه وكال��ة أنب��اء
«إيتار -تاس» الروسية.
وأضاف بورتنيكوف« :نسجل نشاطا متزايدا لوحدات من تنظيم
داع��ش يف أفغانس��تان» ،مضيف��ا «هدفه��م ه��و إنش��اء موق��ع ق��وي
للتوس��ع ع�بر جمموع��ة ال��دول املس��تقلة وسيس��تعينون مبقاتل�ين
يتح��درون م��ن مجهوري��ات آس��يا الوس��طى هل��م خربة قتالي��ة» ،وفقا
لفرانس برس.
وتأت��ي ه��ذه التصرحي��ات غ��داة مقت��ل  17ش��خصا ،بينه��م 15
مس��لحا م��ن داع��ش وش��رطي وعس��كري يف طاجيكس��تان ،يف هج��وم
اس��تهدف ح��رس احل��دود ق��رب ح��دود أوزبكس��تان.

الصني تأمل أال ُتع ّقد فيتنام
قضية بحر الصني الجنوبي
دع��ت الص�ين ي��وم اجلمع��ة فيتن��ام إىل ع��دم
تعقي��د قضي��ة حب��ر الص�ين اجلنوب��ي ،بع��د أن ق��ال
مسؤول فيتنامي كبري إن بالده قد تنظر يف اختاذ
إجراءات قانونية يف نزاعها اإلقليمي مع بكني ضمن
خي��ارات خمتلف��ة.
وتنام��ت التوت��رات ب�ين الدولت�ين الش��يوعيتني
منذ أن أرس��لت الصني يف يوليو متوز س��فينة للقيام
مبس��ح س��يزمي لعدة أش��هر يف منطقة مت حتديدها
دولي��ا كمنطق��ة اقتصادي��ة خالص��ة لفيتن��ام ،لك��ن
بك�ين تطال��ب أيض��ا بالس��يادة عليه��ا.
وق��ال نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة ل��ي ه��واي ترون��ج يف
مؤمتر عقد يف هانوي يوم األربعاء إن فيتنام تفضل
املفاوض��ات لك��ن لديه��ا خي��ارات أخ��رى فيم��ا يتعل��ق
باملم��ر املائ��ي املتن��ازع علي��ه ،مب��ا يف ذل��ك التحكي��م
والتقاضي .وردا على سؤال حول هذه التصرحيات،
ق��ال املتح��دث باس��م وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة قن��غ
ش��وانغ إن فيتن��ام تق��ع يف قل��ب مش��كلة حب��ر الص�ين
اجلنوب��ي ،إضاف��ة إىل غريه��ا من الدول اليت تطالب
بالس��يادة وال�تي ”تغ��زو وحتت��ل“ اجل��زر الصيني��ة.
وأض��اف ”نأم��ل أن تواج��ه فيتن��ام الواقع التارخيي
وتلت��زم باإلمج��اع رفي��ع املس��توى ال��ذي توصل��ت
إلي��ه الدولت��ان ،وتؤي��د ح��ل الن��زاع ع��ن طري��ق
احل��وار واملش��اورات وتتجن��ب اخت��اذ إج��راءات ق��د
تعق��د القضي��ة وتزع��زع الص��ورة األك�بر للس�لام
واالس��تقرار يف حب��ر الص�ين اجلنوب��ي والعالق��ات
الثنائية“ .وتطالب الصني بالسيادة على كل مياه
حبر الصني اجلنوبي تقريبا الغنية مبوارد الطاقة،
حي��ث أقام��ت مواق��ع عس��كرية يف ج��زر صناعي��ة.
ولربون��اي وماليزي��ا والفلب�ين وتايوان وفيتنام أيضا
مطال��ب بالس��يادة عل��ى أج��زاء م��ن البح��ر.

قال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ،إن روسيا والصني على وشك االتفاق على
خطة عمل للتسوية يف شبه اجلزيرة الكورية مبشاركة «السداسية».
وش��دد الف��روف خ�لال كلمت��ه ي��وم اجلمع��ة يف مؤمت��ر موس��كو الدول��ي حلظ��ر االنتش��ار
الن��ووي ،عل��ى ض��رورة أن متض��ي املفاوض��ات ب�ين الوالي��ات املتح��دة وكوريا الش��مالية «على
أس��اس م��ن اخلط��وات املتبادل��ة».
وأضاف« :ال ميكن تس��وية املش��كلة النووية يف ش��به اجلزيرة الكورية إال من خالل الطرق
الدبلوماس��ية عل��ى أس��اس احل��وار ب�ين مجي��ع البل��دان املعني��ة .ل��ن يصب��ح اإلط�لاق الكام��ل
لعملي��ة ن��زع الس�لاح الن��ووي يف ش��به اجلزي��رة الكوري��ة حقيقي��ا إال إذا مت حف��ز املفاوض��ات
السياس��ية عل��ى أس��اس اخلط��وات املتبادل��ة لألط��راف املعني��ة مباش��رة».
وتاب��ع« :وضع��ت روس��يا والص�ين مقرتح��ات ملموس��ة ح��ول كيفية التح��رك بفعالية حنو
ه��ذا اهل��دف ،أوال يف خريط��ة طري��ق ،واآلن يف خط��ة عم��ل قاربت��ا االتف��اق عليه��ا م��ع أعض��اء
«السداسية».
ولفت الفروف إىل أن خطة العمل اخلاصة جتري دراستها حاليا من قبل الدول املشاركة
يف احملادثات السداسية ،مضيفا أن ردود الفعل جتاهها «إجيابية» ،وهي «حتدد اخلطوات
اليت ميكن للواليات املتحدة وكوريا الشمالية اختاذها دون املساس بسمعتهما».
وتضم «السداس��ية» باإلضافة إىل كوريا الش��مالية والواليات املتحدة ،كال من روس��يا،
والص�ين ،وكوري��ا اجلنوبي��ة ،والياب��ان ،إذ مل تعق��د املفاوض��ات يف ه��ذه الصيغ��ة من��ذ ع��دة
أعوام .اىل ذلك اعتربت جريدة «جوسون شينبو» الكورية الشمالية ،أن تنفيذ أوامر كيم
جون��غ أون ،تطوي��ر منتج��ع جب��ل كومكان��غ ،تؤكد إميانه وتصميمه على حماربة عقوبات
الق��وات املعادي��ة باالعتم��اد على الذات.
وذكرت الصحيفة أن «كيم أكد على أن بناء املنطقة السياحية يعد حربا ضد القوى
املعادية اليت حتاول تشديد اخلناق على كوريا (الشمالية) بعقوبات تشبه العصابات”.

مايكل بلومبرغ يستعد لخوض انتخابات الرئاسة األمريكية

استدعاء كبير موظفي البيت األبيض في إطار
مساءلة ترامب
كش��فت وس��ائل إع�لام ،أن جل��ان جمل��س الن��واب األمريك��ي ال�تي حتق��ق يف س��لوك الرئي��س
دونالد ترامب متهيدا ملس��اءلته ،اس��تدعت القائم بأعمال كبري موظفي البيت األبيض ميك
مولفاني لإلدالء بشهادته.
وأفاد موقع بوليتيكو وصحيفة «واشنطن بوست» أمس اخلميس ،بأنه مت كذلك استدعاء
مستشار األمن القومي السابق جون بولتون لإلدالء بشهادته.
ويرك��ز التحقي��ق ال��ذي يش��رف علي��ه الدميقراطي��ون مبجل��س الن��واب ،عل��ى حمادثة هاتفية
طلب فيها ترامب من الرئيس األوكراني فالدميري زيلينسكي حسب الدميقراطيني ،التحقيق
مع هنرت بايدن ،جنل جو بايدن املرشح ملنافسته يف االنتخابات الرئاسية املقبلة ،لقاء امتيازات
لكييف.
وكان باي��دن االب��ن عض��وا مبجل��س إدارة ش��ركة «بوريس��ما» األوكراني��ة للطاق��ة ال�تي
خضع��ت للتحقي��ق يف قضي��ة فس��اد.
م��ن جانب��ه أك��د مستش��ار امللياردي��ر األمريك��ي ماي��كل بلوم�برغ أن األخ�ير ق��د ينض��م الي��وم
اجلمع��ة إىل س��باق الرتش��ح ع��ن احل��زب الدميقراط��ي النتخاب��ات الرئاس��ة األمريكي��ة املقبل��ة.
وكتب هوارد وولفسون على «تويرت» ،أن بلومربغ عمدة نيويورك السابق ،ومؤسس الوكالة
اإلخبارية اليت حتمل امسه ،يشعر باملخاوف من أن املرشحني احملتملني احلاليني عن احلزب
الدميقراط��ي غ�ير قادري��ن عل��ى هزمية الرئيس اجلمه��وري دونالد ترامب يف االنتخابات املقررة
يف نوفمرب املقبل.
وش��دد وولفس��ون عل��ى أن بلوم�برغ ي��رى يف ترام��ب «خط��را غ�ير مس��بوق عل��ى الدول��ة» ،مش�يرا
إىل ضرورة إنهاء حكم الرئيس احلالي وضمان دحره يف االنتخابات.

األمم املتحدة تدعو
واشنطن لرفع حصارها
عن كوبا
تب ّن��ت اجلمعي��ة العام��ة لألم��م املتح��دة
بغالبي��ة س��احقة ق��رارا غ�ير مل��زم يدع��و
واش��نطن لرف��ع حصاره��ا االقتص��ادي واملال��ي
ع��ن كوب��ا ،يف خط��وة تتك��رر من��ذ ع��ام .1991
وصوت��ت  3دول فق��ط ه��ي الوالي��ات املتح��دة
وإس��رائيل ،وللم � ّرة األوىل الربازي��ل ،ض��د
الق��رار ال��ذي أيدت��ه  187دول��ة.
وامتنع��ت دولت��ان ع��ن التصوي��ت هم��ا
أوكرانيا ،وللمرة األوىل كولومبيا احلليف
الوثي��ق لواش��نطن.

وحتج��ج وزي��ر اخلارجي��ة الربازيل��ي إرنس��تو
أراوغو بأن قراره التصويت ضد القرار يستند
إىل احلاج��ة ملكافح��ة الش��يوع ّية ،معت�برا أن
«تأثري كوبا على الدول النامية يف منظومة
األم��م املتح��دة عار جيب غس��له».
م��ن جهته��ا ،قال��ت كولومبي��ا إنه��ا اخت��ذت
ق��رار االمتن��اع ع��ن التصوي��ت بس��بب «املوق��ف
الكوب��ي العدائ��ي واس��تقبال هافان��ا إرهابي�ين
كولومبي�ين عل��ى أراضيه��ا ودعمه��ا النش��ط
للنظام االس��تبدادي والدكتاتوري (للرئيس
الفنزويل��ي) نيك��والس م��ادورو ال��ذي ميث��ل
تهدي��دا لألم��ن القوم��ي واإلقليم��ي».
والوالي��ات املتح��دة ال�تي تف��رض حص��ارا
عل��ى كوب��ا من��ذ  ،1962ش��ددت عقوباته��ا
عليه��ا من��ذ ت��وىل اجلمه��وري دونال��د ترام��ب
الس��لطة خلف��ا للدميوقراط��ي ب��اراك أوبام��ا
ال��ذي ش��هد عه��ده تقارب��ا ب�ين البلدي��ن.

صــــــورة وخبــــــر
أملانيا ..إنقاذ  35عامال إثر انفجار في أحد املناجم

عقاب مهني لعمدة مدينة بوليفية

إغالق مدارس بشرق باكستان بسبب تلوث الهواء

وفاة طالب متأثرا بإصابته خالل احتجاجات هونغ كونغ

أنقذ رجال اإلطفاء يف أملانيا  35شخصا كانوا عالقني يف منجم ببلدة
توتشنتال شرقي أملانيا بعد وقوع انفجار فيه .وكانت وسائل إعالم أملانية
أفادت يف وقت س��ابق من يوم اجلمعة بوقوع انفجار يف أحد مناجم البلدة
اليت تبعد  150كيلومرتا عن العاصمة برلني ،ما أدى حلصار العشرات يف
منطقة آمنة من املنجم .وأش��ارت وكالة األنباء األملانية إىل أن ش��خصني
اثن�ين أصيب��ا يف االنفج��ار ،وج��رى حتويلهم��ا إىل املستش��فى .وأوضح��ت
مواق��ع أملاني��ة أن املنج��م املذكور أغلق س��نة .1982

ألق��وا عليه��ا صبغ��ة مح��راء وأجربوه��ا عل��ى املش��ي حافية القدم�ين وحلقوا
ش��عرها ..هك��ذا هاج��م حمتج��ون غاضب��ون عم��دة مدين��ة بوليفي��ة ،خ�لال
حماولته��ا اهل��رب م��ن بطش��هم .وكان��ت عم��دة مدين��ة فينتو ،باتريش��يا آرس،
املتحالف��ة م��ع الرئي��س إيف��و مورالي��س ،ق��د أج�برت عل��ى اخل��روج م��ن قاع��ة
املدين��ة ،األربع��اء ،بع��د أن أض��رم متظاه��رون مناهض��ون للحكوم��ة ،الن��ار يف
املبنى .وحاولت اهلروب إال أن املتظاهرين حلقوا بها وسكبوا الطالء األمحر
عليه��ا ،وأجربوه��ا عل��ى الس�ير دون ح��ذاء يف الش��ارع ،قب��ل ق��ص ش��عرها.

أعلنت احلكومة الباكستانية اخلميس ،إغالق املدارس الواقعة يف شرقي البالد،
وذل��ك بس��بب تل��وث اهل��واء بص��ورة خط�يرة .وأجرب س��وء نوعية اهل��واء احلكومة يف
باكس��تان عل��ى إغ�لاق امل��دارس يف اله��ور ،عاصم��ة إقلي��م البنجاب يف ش��رقي البالد
وموطن  11مليون ش��خص ،حبس��ب ما ذكرت وكالة «األسوش��يتد برس» .ووفقا
لتقاري��ر ،فق��د غي��م ضب��اب دخان��ي كثي��ف ف��وق مس��اء اله��ور ،خصوص��ا بع��د ح��رق
احملاصيل على نطاق واسع يف املناطق احمليطة باإلقليم ،وهي ممارسة شائعة بني
املزارعني الفقراء للتخلص من بقايا حماصيل املوس��م الزراعي الس��ابق.

تويف طالب جامعي يف هونج كونج يوم اجلمعة بعد إصابته يف احتجاجات
ه��ذا األس��بوع ،وه��و أول طال��ب يلق��ى حتف��ه بع��د ش��هور م��ن االحتجاج��ات
املناهضة للحكومة يف املدينة مما ينذر مبزيد من التوتر .وتويف تش��و تس��ز-
لوك الطالب جبامعة العلوم والتكنولوجيا يف هونج كونج والبالغ من العمر
 22عام��ا متأث��را بإصابت��ه يف االحتجاج��ات ي��وم االثن�ين .ومل تتض��ح ظ��روف
إصابته لكن السلطات قالت إنها تعتقد أنه سقط من الطابق الثالث للثاني
يف س��احة انتظار عندما كانت الش��رطة تفرق حش��ود احملتجني.

