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ميركل : حلول إيفانكا محل والدها أمر " مقبول"

أئمة مساجد يتظاهرون ضد اإلرهاب في فرنسا

 

بكين: اتصاالتنا العسكرية مع بيونغ يانغ 
تراجعت إلى الصفر

اأعلن م�صوؤول يف وزارة الدفاع ال�صينية اأن بكني توقفت عن التعامل مع بيونغ يانغ 
يف املجال الع�صكري، موؤكدا دعم بالده للقرارات الأممية ب�صاأن كوريا ال�صمالية.

وق��ال جاو بو مدير مرك��ز التعاون الدويل يف الوزارة، يف حدي��ث تلفزيوين الأحد، 
"كان لدينا يف املا�صي الكثري من الت�صالت فعال. لكن الآن كل الت�صالت )بني 
قواتن��ا الع�صكري��ة( و�صلت اإىل نقطة ال�صفر. وذلك يعك���س، براأيي، التغريات العامة 

يف العالقات الثنائية التي ل تخفى اأ�صبابها على اأحد".
واأ�ص��اف اأن ال�ص��ني تبدي ت�صامن��ا مع املجتمع ال��دويل ب�رضورة تنفي��ذ قرارات 
جمل�س الأمن حول كوريا ال�صمالية، لفتا اإىل اأن بكني حاولت يف الوقت ذاته اإقناع 
بيونغ يانغ بكل �رضاحة، باأن م�صلحتها تتطلب بدء عملية نزع ال�صالح النووي عن 

�صبه اجلزيرة الكورية و�صمان الأمن يف املنطقة.
واعت��ر امل�ص��وؤول ال�صين��ي اأن الو�صع احل��ايل ي�صبه الفو�صى اإىل ح��د بعيد، ب�صبب 
عوامل كثرية، منها ن�رض منظومات "ثاد" الأمريكية امل�صادة لل�صواريخ يف جنوب 

�صبه اجلزيرة الكورية واإجراء اختبارات �صاروخية يف �صمالها.

اعت��رت امل�صت�ص��ارة الأملاني��ة اأنغي��ال م��ريكل، اأن ت���رضف اإيفان��كا ابن��ة الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب، بجلو�صها مكانه موؤقتا خالل اإحدى فعاليات قمة الع�رضين 
يف هامب��ورغ، اأمر"مقب��ول".  وقالت مريكل اأم�س لل�صحفي��ني، "اإيفانكا ترامب هي 
ع�ص��و يف الوف��د الأمريكي، وت�ص��ارك عادة يف اأعم��ال وفود بالده��ا الأخرى، نعلم 
اأنه��ا تعم��ل يف البيت الأبي�س، وهي م�صوؤولة عن بع�س املب��ادرات". ووفقا لوكالة 
الأ�صو�صيت��د بري�س، قالت م��ريكل اإن كل وفد لديه احلق يف اأن يقرر من �صيمثله على 
طاولة املفاو�صات. وتاأتي ت�رضيحات مريكل، بعد اأن تناقلت و�صائل اإعالم اأملانية، 
اأن اإيفان��كا البن��ة البكر للرئي�س الأمريكي دونالد ترام��ب وم�صت�صارته، �صغلت اأم�س 
لف��رة وجيزة مكانه خل��ف طاولة املباحثات بني ق��ادة دول G20 يف هامبورغ. 
ونقلت جملة "دير �صبيغل" عن ممثل البيت الأبي�س، اأن اإيفانكا ترامب كانت تتواجد 
خ��الل الفعالي��ة يف ال�صف��وف اخللفية اأثناء لق��اءات ق��ادة دول املجموعة، ولكنها 
�صغل��ت مقعد اأبيه��ا لفرة وجيزة عندما رغ��ب مبغادرة اجلل�صة، ون��وه امل�صدر باأن 
نف�س ال�صيء حدث عندما غادر روؤ�صاء الدول واحلكومات قاعة الجتماعات، م�صريا 
اإىل اأن��ه اأثناء غياب ترامب عن طاولة املفاو�صات جرت مناق�صة م�صكلة عمل املراأة 

يف البلدان النامية.

اأطلق اأئمة من فرن�صا وايطاليا والرتغال وبلجيكا “م�صرية امل�صلمني �صد الإرهاب” 
يف فرن�صا واأعربوا عن الأمل بتو�صع حركتهم لت�صمل كامل اأوروبا. وامل�صرية مبادرة 
من الأمام ح�صن �صلقومي، فيما رف�س املجل�س الفرن�صي للديانة الإ�صالمية مبادرته.
ودع��ا هوؤلء الئمة اإىل “عدم ربط امل�صلمني بجرائم ترتكب با�صم الإ�صالم”. وجتمع 
نح��و ثالث��ني من الأئم��ة يف �ص��ارع �صانزليزي��ه ال�صه��ري يف باري�س “رم��ز الوحدة 
الوطنية” حيث اأعربوا اأمام الإعالم عن الأمل بتو�صع حركتهم لت�صمل كامل اأوروبا.
وقال الإمام ح�صن �صلقومي، الذي اأطلق فكرة هذه امل�صرية “اإن ر�صالتنا وا�صحة، ل 

ميكن ربط الإ�صالم بهوؤلء الوحو�س واملجرمني الذين يقتلون با�صم اهلل”.
 ودعا �صلقومي اأمام نحو ثالثني اإماما قدموا من مناطق فرن�صية عدة ومن اإيطاليا 
والرتغ��ال وبلجيكا “املجتمع املدين اإىل التعبئة”. واملعروف عن �صلقومي، الإمام 
ال�صاب��ق مل�صج��د دران�صي يف �صواحي باري���س ال�صمالية، مواقف��ه املنددة بالإ�صالم 
الأ�ص��ويل وعالقاته الودية مع ممثلي الطائف��ة اليهودية يف فرن�صا ما دفع كثريين 

من امل�صوؤولني امل�صلمني اإىل انتقاده.

ذك��رت New York Times نقال عن م�صدر يف البيت 
الأبي���س عن ريك�س تيلر�صون اأن التدخل الرو�صي املزعوم 
يف النتخاب��ات الأمريكي��ة اأخ��ذ م��ن وق��ت لق��اء بوت��ني 

وترامب يف هامبورغ 40 دقيقة.
واأك��د م�ص��در New York Times اأن "احل��وار ب��ني 
احل�ص��ور احت��دم اأكرث من مرة خ��الل اللق��اء، حتى ثارت 
حفيظ��ة بوت��ني ال��ذي طالب ترام��ب ب�صوت ع��ال بتقدمي 
الدلي��ل، بع��د اأن �صبق لالأخ��ري و�صكك غري م��رة مب�صداقية 
املعلومات ال�صتخبارية الأمريكية ب�صدد التدخل الرو�صي 

يف �صري النتخابات الأمريكية ل�صالح ترامب".

واأ�صاف امل�ص��در، اأن وزير اخلارجية الأمريكي تيلر�صون، 
اق��رح النتق��ال اإىل بحث ق�صاي��ا اأخ��رى ذات اأهمية يف 

مقدمتها �صوريا.
امللفت يف ما نقلته New York Times عن م�صدرها، 
اأنه �صبق لوزير اخلارجي��ة الرو�صي �صريغي لفروف وذكر 
ب�صدد مزاعم التدخل الرو�ص��ي يف النتخابات الأمريكية، 
اأن "ترام��ب اأك��د خالل الجتم��اع اأن بوتني اأك��د له ب�صكل 
ل لب���س في��ه اأن مو�صك��و مل تتدخل من قري��ب اأو بعيد يف 
النتخاب��ات الأمريكي��ة، واأن ترامب قبل ه��ذه التاأكيدات، 

ووافقه يف طرحه".
ي�ص��ار اإىل اأن دائ��رة الأمن الداخل��ي، واإدارة ال�صتخبارات 
امل�رضفة على اأجهزة ال�صتخبارات الأمريكية ال�17 كانت 

قد زعم��ت يف تقرير خا�س ن�رضته حول "التدخل الرو�صي 
يف النتخابات الأمريكية" "اأن مو�صكو قر�صنت ح�صابات 
�صخ�صيات ومنظمات �صيا�صية بهدف "التدخل يف العملية 
النتخابية الأمريكية"، دون اأن تو�صح طبيعة هذا التدخل.
اتهام��ات  اإط��ار  ويف   ،The Washington Post
ترام��ب  دونال��د  حمل��ة  بدع��م  لرو�صي��ا  الدميقراطي��ني 
مرتبط��ة  �صخ�صي��ات  اأن  بدوره��ا  ذك��رت  النتخابي��ة، 
مبو�صك��و بعثت اإىل موقع "ويكيليك���س" ر�صائل اإلكرونية 
مقر�صن��ة م��ن ح�صاب��ات ج��ون بودي�صت��ا املدي��ر ال�صابق 
حلمل��ة املر�صح��ة الدميقراطية هي��الري كلينتون واحلزب 
الدميقراط��ي"، كما كتبت �صحيفة "نيوي��ورك تاميز" هي 
الأخ��رى اأن "القرا�صن��ة الرو���س هاجم��وا مواق��ع احلزب 

اجلمه��وري كذل��ك وا�صتطاع��وا التاأث��ري يف �ص��ري العملي��ة 
النتخابية الأمريكية".

كما اأعت��ر هريبرت ماكما�صر م�صاع��د الرئي�س الأمريكي 
ل�ص��وؤون الأمن القوم��ي اأن لقاء الرئي�ص��ني بوتني وترامب 
على هام�س "G20" اأ�ّص�س للتعاون الرو�صي الأمريكي يف 

حل الق�صايا الدولية.
ويف حدي��ث لل�صحفيني، قال ماكما�صر: لقاء الرئي�صني مل 
يف���س اإىل ح��ل اأي من امل�صائل العالق��ة يف العالقات بني 
البلدين، واأحد مل يكن يعّول عليهما يوم اأم�س يف اأن يخرجا 
بحلول عاجل��ة، اإل اأن اللقاء بحد ذاته �ص��ّكل بداية للحوار 
ح��ول جملة من الق�صايا املعق��دة التي �رضع اجلانبان يف 

معاجلتها ا�صتنادا اإىل ما خل�س اإليه الجتماع.

قت��ل �رضطي��ان واأ�صي��ب ت�صع��ة اآخ��رون يف انفجار 
عب��وة نا�صف��ة ا�صتهدفت اآلي��ة ع�صكرية لق��وات الأمن 
املركزي يف مدينة العري�س ب�صمال �صيناء وذلك غداة 
الهجمات النتحارية التي اأ�صفرت عن مقتل واإ�صابة 

الع�رضات من قوات اجلي�س.
وذك��ر م�صدر م�صوؤول ب��وزارة الداخلية امل�رضية اأنه 
"اأثن��اء مرور فوج اأمنى مبنطق��ة ال�صفا دائرة ق�صم 
راب��ع العري���س م�ص��اء ال�صب��ت املواف��ق 9 اجل��ارى، 
انفج��رت عب��وة نا�صف��ة اأ�صف��رت ع��ن مقت��ل اثن��ني 

جمندي��ن واإ�صاب��ة 9 اآخري��ن م��ن قوة قط��اع الأمن 
املركزى".

واأعلن��ت وزارة الداخلي��ة يف وقت �صاب��ق مقتل "16 
مبحافظت��ي  ال�رضط��ة  م��ع  ا�صتب��اكات  يف  م�صلح��ا 
الإ�صماعيلي��ة واجلي��زة" م�صيف��ة اأن "معظ��م القتلى 
مت�صددون هاربون على �صلة بالهجمات التي وقعت 

موؤخرا على قوات اجلي�س وال�رضطة يف �صيناء".
واأ�ص��اف بي��ان الداخلي��ة اأن معلوم��ات توافرت عن 
"ا�صطالع جمموعة من الكوادر الإرهابية مبحافظة 
�صم��ال �صين��اء باإع��داد مع�صك��ر تنظيم��ي ل�صتقبال 
العنا���رض امل�صتقطبة حديث��ا ل�صفوفهم من خمتلف 

حمافظ��ات اجلمهوري��ة واإخ�صاعه��م لرام��ج اإعداد 
بدين وتدريب ع�صكري على ا�صتخدام الأ�صلحة النارية 
خمتلفة الأنواع وت�صنيع العبوات املتفجرة و�صقلهم 
ب��دورات لتاأهيل العنا���رض النتحارية متهيدا للدفع 

بهم ملوا�صلة ن�صاطهم العدائي ب�صفوف التنظيم".
وكان 23 من اأفراد اجلي�س ُقتلوا اجلمعة واأ�صيب 32 
اآخرون، يف هجوم ب�صي��ارات مفخخة واإطالق نريان 
عل��ى اإحدى نقاط التمركز الأمني يف حمافظة �صمال 

�صيناء.
وا�صتهدف الهجوم الكتيب��ة 103 �صاعقة، التي قتل 

فيه قائدها مقدم اأركان حرب اأحمد املن�صي.

 ا�صتدع��ت ال�رضطة املغربي��ة طفال ل يتعدى عمره 
10 �صن��وات يف اإحدى مدن الريف �صمال البالد، 
للتحقي��ق ب�ص��اأن مقط��ع فيدي��و ظه��ر في��ه يح��ث 
عل��ى الحتج��اج مع اللت��زام بال�صلمي��ة. وتداول 
رواد مواق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي اأم���س، ن�صخة 
ال�رضط��ة  مفو�صي��ة  وجهت��ه  ال��ذي  لال�صتدع��اء 
مبدينة اإم��زورن التابعة ملحافظ��ة احل�صيمة، اإىل 
اأحم��د بوكري�س وال��د الطفل �صي��ف الدين من اأجل 
احل�ص��ور "عاج��ال" اإىل مق��ر املفو�صي��ة. وذك��ر 
اأحم��د بوكري���س والد الطف��ل اأنه ا�صتج��اب لدعوة 
ال�رضط��ة، لك��ن ال�صابط ب��ادره بال�ص��وؤال عن ابنه 
�صيف الدين ومكان وج��وده، وب�رضورة اإح�صاره 
مع��ه. واأ�ص��اف بوكري���س اأنه عندم��ا اأح�رض ابنه 
�صي��ف الدي��ن اإىل مق��ر مفو�صي��ة ال�رضط��ة "ب��داأ 
�صب��اط ال�رضط��ة يف �ص��وؤال البن عن م��ن �صجعه 
اأو لقن��ه م��ا قال��ه يف الفيدي��و ال��ذي انت���رض على 
مواق��ع التوا�ص��ل الجتماعي ويحث في��ه باللغة 
الأمازيغية املحلية، عل��ى موا�صلة الحتجاجات 
واللتزام ب�صلميته��ا حتى اإطالق �رضاح املعتقلني 
وحتقي��ق املطالب". وكان الطفل �صيف الدين ظهر 
يف مقطع فيديو على مواقع التوا�صل الجتماعي، 
يدعو في��ه �صباب الري��ف اإىل الحتج��اج، وافتتح 
�صيف الدين كالمه باللغة العربية الف�صحى بقوله 
"ال�ص��الم عليك��م، حتي��ة ن�صالية عالي��ة لالأحرار 

واحلرائر".

واشنطن: لقاء بوتين وترامب أسس للتعاون في حل القضايا الدولية المستعصية

األمن المغربي يستجوب طفال مصر: مقتل شرطيين وإصابة 9 في انفجار عبوة ناسفة شمال سيناء
على خلفية "حراك الريف" القاهرة _وكاالت

المغرب _وكاالت

واشنطن - متابعة

بدء سريان اتفاق وقف إطالق النار جنوب غربي سوريا
دخ��ل وقف لإطالق النار جنوب غربي �صوريا حيز التنفيذ، 
وذل��ك مبقت�ص��ى اتف��اق ب��ني الولي��ات املتح��دة ورو�صيا 

والأردن.
وقال م�صت�صار الأم��ن القومي الأمريكي ات�س.ار ماكما�صر 
اإن ه��ذه الهدنة اأولوية للوليات املتحدة وخطوة مهمة من 

اأجل �صالم دائم.
واأو�ص��ح ماكما�صر يف بيان اأنه "يف منت�صف نهار الأحد 
بالتوقي��ت املحلي يف �صوري��ا، يدخل اتفاق وقف الت�صعيد 

جنوب غربي �صوريا حيز التنفيذ".
وبح�ص��ب ال�صلط��ات الأردني��ة، ف��اإن الهدنة ت�صم��ل مناطق 
وافق��ت عليه��ا الق��وات احلكومي��ة ال�صوري��ة وجمموع��ات 

املعار�صة.
واأعل��ن عن التف��اق بعد لق��اء الرئي���س الأمريك��ي دونالد 
ترامب ونظريه الرو�صي فالدميري بوتني خالل م�صاركتهما 

يف قمة جمموعة الع�رضين.
وق��ال ماكما�ص��ر اإن "اإن�ص��اء ه��ذه املناط��ق ل��ه اأولوي��ة 
للوليات املتحدة، ونحن ت�صجعنا بعد اإحراز تقدم ملمو�س 

للو�صول اإىل هذا التفاق".
واأك��د عل��ى اأن ب��الده "ملتزم��ة مبحارب��ة تنظي��م الدول��ة 
الإ�صالمية وامل�صاعدة على اإنهاء ال�رضاع الدائر يف �صوريا 
وتخفي��ف معان��اة ال�صوري��ني ومتكينه��م م��ن الع��ودة اإىل 
دياره��م". وكان بوت��ني قد �رضح ب��اأن اتفاق وقف اإطالق 
النار يف جنوب �صوريا جاء "نتيجة تغري يف موقف اأمريكا 
جتاه الو�صع يف �صوريا بعد اأن اأ�صبح اأكرث واقعية".وتدعم 
رو�صي��ا والولي��ات املتح��دة اأطراف��ا خمتلف��ة يف ال�رضاع 

الدائر يف �صوريا منذ عام 2011.
وتو�صل��ت الوليات املتح��دة ورو�صي��ا والأردن اإىل اتفاق 
لوق��ف اإطالق النار جنوب غربي �صوريا يدخل حيز التنفيذ 

يوم الأحد.
واأو�صح��ت ال�صلط��ات الأردني��ة اأن الهدن��ة ت�صم��ل مناطق 
وافق��ت عليه��ا الق��وات احلكومي��ة ال�صوري��ة وجمموع��ات 

املعار�صة.
واأعل��ن عن التف��اق بعد لق��اء الرئي���س الأمريك��ي دونالد 
ترامب ونظريه الرو�صي فالدميري بوتني خالل م�صاركتهما 

يف قمة جمموعة الع�رضين.

دمشق _ وكاالت

�سن م�س�ؤول قطري �سابق 
هج�ما حادا على الدول 
الأربع املقاطعة لبالده، 

معتربا اأن الأزمة احلالية 
ق��ست ثقة الدوحة 

بالأ�سقاء وق�ست على 
جمل�س التعاون اخلليجي.

واأك��د نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء القط��ري ووزير 
الطاق��ة وال�صناع��ة القط��ري ال�صاب��ق، عب��د اهلل بن 
حم��د العطي��ة، يف حدي��ث ل��� "التلفزي��ون العربي" 
اأم���س ال�صب��ت، ا�صتعداد الدوح��ة للتعاي�س والتعامل 
م��ع كاف��ة احتم��الت الأزم��ة اخلليجي��ة واحل�صار 
املفرو���س عليها، م�ص��ريا يف نف�س الوق��ت اإىل اأمله 

بنجاح جهود الو�صاطة الكويتية.
ولفت العطية اإىل اأن قطر ا�صتوعبت در�صا قا�صيا من 
الأزم��ة احلالية، "لكنه در�س مفيد لنا كيف نتعامل 
مع اقت�صادنا واأ�صواقنا واعتمادنا على النف�س اأكرث 
من اعتمادنا على الآخرين"، موؤكدا اأن قطر لن تعود 
كما كانت وقد تعلمت األ تثق بالأخوة والأ�صقاء بعد 

اأن فر�صوا هذا احل�صار عليها.
واأ�ص��اف العطية: "اأ�ص�صنا جمل���س التعاون يف عام 
1981، ويف نظري ال�صخ�صي اأعتر جمل�س التعاون 

منتهيا".
وا�صتغ��رب العطي��ة الق��رارات الت��ي اتخذته��ا "دول 
احل�ص��ار" مبقاطعة قط��ر اقت�صادي��ا وبريا وجويا 
العجيب��ة  بالق��رارات  اإياه��ا  وا�صف��ا  وبحري��ا 
والنتقائي��ة، وق��ال: "الإم��ارات مل تقاط��ع الغ��از 
القط��ري اإىل الآن، مل��اذا… لأن 30 باملئ��ة م��ن 
اإنتاجه��ا للكهرب��اء يعتمد على الغاز القط��ري... اإذا 
كنا دولة اإرهابية ملاذا ت�صرون منا الغاز، وتدفعوا 

لنا مئات ماليني الدولرات؟"
ا�صراتيج��ي  عم��ق  باأنه��ا  ال�صعودي��ة  وو�ص��ف 
اأن  يتم��ن  "مل  اأن��ه  اإىل  لقط��ر، م�ص��ريا  واجتماع��ي 
تتزع��م ال�صعودي��ة ه��ذا احلل��ف العجي��ب واملرك��ب 

م��ن تناق�صات كبرية ولي���س له اأي وج��ه اأو مبداأ". 
واتهم العطية "دول احل�صار" بالتاأثري على مواقف 
دول اأخ��رى بالر�صاوى حلمله��ا على قطع العالقات 
م��ع الدوحة، مقدرا يف هذا ال�صي��اق مواقف الكويت 
و�صلطن��ة عم��ان لتخاذهم��ا "موقف��ا راقي��ا" م��ن 
الأزم��ة ورف�صهم��ا كاف��ة ال�صغ��وط الت��ي مور�صت 

عليهم��ا ح�ص��ب قوله. واأ�ص��اف اأن اجلزائر واملغرب 
وتون���س كان��ت لها مواق��ف م�رّضف��ة "ورف�صت كل 
الإغراءات م��ن احللف الرباعي". وقال اإن العالقات 
مع تركي��ا من �صوؤون ال�صي��ادة، مت�صائال عن �صمت 
"دول احل�ص��ار" ع��ن قاعدة  العدي��د الأمريكية يف 

قطر.

وفيم��ا يخ�س عالق��ة قطر باإيران، ق��ال العطية اإنه 
اإذا كان��ت امل�صكلة يف ذلك، وكانت لدى دول اخلليج 
رغب��ة يف قط��ع العالقات م��ع طه��ران ومقاطعتها 
اقت�صاديا و�صيا�صيا وجويا، فاإن قطر على ا�صتعداد 
لاللت��زام بهذه املقاطعة �رضط اأن توقع دول اخلليج 

ال�صت على اتفاق بهذه املقاطعة وتلتزم به.

الدوحة – وكاالت  

مسؤول قطري بارز: مجلس التعاون انتهى

يف  الأح��د  �صب��اح  جدي��دة  ا�صتب��اكات  اندلع��ت 
ال�رضط��ة  ب��ني  )�صم��ال(  الأملاني��ة  هامب��ورغ 
ومتظاهري��ن مناه�ص��ني لقمة جمموع��ة الع�رضين 
الت��ي ا�صت�صافتها ثاين اأكر مدينة يف البالد يومي 
اجلمعة وال�صبت. وا�صتنادا اإىل اآخر ح�صيلة اأوردتها 

ال�رضطة ال�صبت، هناك 213 �رضطيا جريحا.
ق��د  ال�صتب��اكات  اإن  الأملاني��ة  ال�رضط��ة  وقال��ت 
جت��ددت يف �صوارع هامب��ورغ �صب��اح الأحد، بعد 
انته��اء قم��ة جمموع��ة الع�رضي��ن، م�ص��رية اإىل اأن 

املتظاهرين اأقدموا خ�صو�صا على حرق مركبات.
واأ�صاف��ت، اأنها نف��ذت اعتقالت جدي��دة، متحدثة 
ع��ن اإ�صاب��ات يف �صف��وف عنا�رضه��ا. واحت�ص��د 
متظاه��رون بعد انته��اء القمة يف ح��ي “�صانزن” 
املعق��ل املحل��ي للي�ص��ار الراديكايل، حي��ث كانت 
مواجه��ات ع��دة ق��د دارت من��ذ اخلمي���س. وحملوا 
فيه��ا  واأ�رضم��وا  مركب��ات  وهاجم��وا  زجاج��ات 
الن��ريان، واأو�صح��ت ال�رضط��ة على “توي��ر” اأنها 
فرقته��م بالغ��از امل�صيل للدم��وع وخراطيم املياه. 
وا�صتنادا اإىل اآخر ح�صيلة اأوردتها ال�رضطة ال�صبت، 
هناك 213 �رضطيا جريحا منذ اخلمي�س، ف�صال عن 
143 �صخ�صا معتقلني. ومل تتو�صل دول جمموعة 
الع�رضين، اإىل ت�صوية حول املناخ لكنها ا�صتطاعت 
جتن��ب قطيعة نهائي��ة مع الولي��ات املتحدة، كما 

وافقت وا�صنطن على اإدانة “احلمائية”.

ألربعة أيام متتالية ..

مواجهات بين الشرطة 
ومتظاهرين في هامبورغ

برلين _وكاالت
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