
Persoanele care participă la manifestaţiile desfăşurate
în Hong Kong au început să scrie şi să trimită scrisori de
adio apropiaţilor, în contextul escaladării tensiunilor între
protestatari şi autorităţi, relatează site-ul cotidianului The
New York Times. “Când vei găsi această scrisoare, e
posibil să fi fost deja arestat sau ucis”, scrie un protestatar
în vârstă de 22 de ani, care s-a semnat sub pseudonimul
“Nimeni”. Câţiva protestatari au transmis publicaţiei The
New York Times că au scris acele scrisori după ce
autorităţile au început să folosească gloanţe reale.

Violenţele au escaladat
în ultimul timp pe fondul
protestelor din Hong
Kong. Protestatarii au
devenit mult mai
agresivi, iar autorităţile
au început să le
percheziţioneze
locuinţele unora dintre
ei, relatează jurnaliştii

americani. “Tată, mă simt nedemn că te
părăsesc aşa devreme, înainte de a îmi îndeplini
datoriile de fiu, să fiu aproape de tine. Când nu
voi mai fi, te rog să ai grijă de tine”, scrie un alt
protestatar pe nume Ming. Liderul din Hong
Kong, Carrie Lam, a susţinut că forţele de ordine
au folosit „în mod corespunzător forţa armelor”
pentru a răspunde protestelor de amploare
manifestate în regiune. Protestele în Hong Kong,
care deseori au fost marcate de incidente
violente între demonstranţi şi forţele de ordine,
au izbucnit în urmă cu patru luni, ca reacţie la un
controversat proiect de lege ce ar fi facilitat
extrădările spre China continentală. Manifestanţii
contestă politicile Guvernului local pro-Beijing,
condus de Carrie Lam.

Scrisorile oficiale ale premierului Johnson se bat cap în cap
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SUA mută trupele retrase
din Siria în vestul Irakului 

Mark Esper, secretarul Apărării din
SUA, a informat că toţi cei 1.000 de
militari americani care au fost retraşi
din Siria urmează să se îndrepte către
vestul Irakului, unde vor continua să
lupte împotriva militanţilor Stat Islamic.
„Retragerea trupelor americane din
nord-vestul Siriei continuă...este vorba
de câteva săptămâni, nu zile”, a
declarat Esper. „Planul actual este să
luăm acele trupe şi să le repoziţionăm
în vestul Irakului”, a adăugat acesta.
Secretarul american a informat că
misiunea trupelor este aceea de a ajuta
la „apărarea Irakului” şi să ajute la
combaterea militanţilor Stat Islamic.
Donald Trump a fost criticat dur de
politicieni americani, dar şi la nivel
internaţional deoarece a retras trupe
americane din nordul Siriei pentru a
permite Turciei să lanseze o operaţiune
militară împotriva grupurilor insurgente
kurde care erau aliate cu Washingtonul.

Pudră de talc pentru
bebeluşi, posibil
contaminată cu azbest

Compania Johnson&Johnson (J&J)
recheamă peste 30.000 de sticle de
pudră pentru copii care ar conţine
azbest după semnalările autorităţilor de
reglementare din Statele Unite. Acestea
au găsit urme de azbest în probele
prelevate de la o sticlă achiziţionată
online. Acţiunile J&J au scăzut cu peste
6% şi au închis la preţul de 127,70
dolari, în urma apariţiei informaţiilor.
Acest caz este primul în care compania
este nevoită să recheme produse
pentru analize după ce autorităţile de
reglementare din SUA au anunţat
constatarea azbestului în produs.
Azbestul este un cancerigen cunoscut.
Rechemarea este cea mai recentă
lovitură a conglomeratului de sănătate
din SUA, care se află pe piaţă de peste
130 de ani şi care se confruntă cu mii
de procese pentru o varietate de
produse, incluzând pudra pentru
bebeluşi, opioidele şi anumite
dispozitive medicale. Această acţiune
voluntară este limitată la un lot de
pudră pentru copii produs de Johnson
şi expediate în Statele Unite în 2018, a
spus compania Johnson&Johnson, într-
un comunicat de presă, adăugând că
testarea efectuată de Administraţia
Americană pentru Produse Alimentare
şi Droguri, cu o lună în urmă, nu a găsit
azbest în pudra lor de talc.

Pe scurt.

Marea Britanie anunţă că iese
din UE la 31 octombrie în pofida

cererii de amânare 
Marea Britanie va părăsi UE la 31

octombrie, în pofida scrisorii formale
trimise de premierul britanic Boris
Johnson, prin care cere o nouă
amânare pentru Brexit, a informat
duminică Guvernul de la Londra.
„Vom ieşi din UE până la data de 31
octombrie. Avem toate mijloacele şi
abilitatea de a face acest lucru”, a
declarat Michael Gove, ministrul
britanic responsabil de coordonarea
unui Brexit fără acord. „Această
scrisoare a fost trimisă pentru că aşa
ne-a cerut Parlamentul, însă
Parlamentul nu poate schimba voinţa
sau politica Guvernului”, a adăugat
acesta.

Donald Tusk, preşedintele în
funcţie al Consiliului European, a
informat că Boris Johnson a trimis o
scrisoare formală prin care solicită
amânarea retragerii Marii Britanii din
Uniunea Europeană. Ulterior, Boris
Johnson a trimis încă două scrisori
preşedintelui Consiliului European. În

cea de a doua scrisoare, acesta
explica faptul că Guvernul lui se
supune legii, iar în cea de a treia
transmite că nu îşi doreşte, de fapt, o
amânare pentru Brexit. „Încă de când
am ajuns premier am făcut clară
poziţia Guvernului, că încă o amânare
ar afecta interesele Marii Britanii şi pe
cele ale partenerilor noştri europeni”,
a scris Boris Johnson în cea de a treia
scrisoare.

Camera Comunelor a aprobat
sâmbătă un amendament introdus de
parlamentarii Oliver Letwin
(independent) şi Hilary Benn (laburist)
care prevede ca decizia finală a
Camerei Comunelor privind Acordul
Brexit să fie luată abia după
adoptarea legislaţiei definitive
prevăzută de acest tratat. Adoptarea
legislaţiei asociate Acordului Brexit va
dura cel puţin câteva luni.

PRIMUL RĂSPUNS AL UE LA
SOLICITAREA DE AMÂNARE A
BREXIT-ULUI

Uniunea Europeană va lua o
decizie privind amânarea ieşirii Marii
Britanii din Blocul comunitar după ce
acordul pentru Brexit va fi dezbătut în
Parlamentul de la Londra.
Ambasadorii statelor membre UE au
convenit că acordul de retragere
trebuie trimis luni Parlamentului
European. Parlamentul European ar
putea vota asupra acordului joi, cu
condiţia ca membrii Camerei
Comunelor din Legislativul britanic să
îşi dea acordul asupra sa până atunci.
Negociatorul Uniunii Europene pentru
Brexit, Michel Barnier, a declarat că
procesul de ratificare se desfăşoară
“în mod obişnuit”. Preşedintele în
funcţie al Consiliului European,
Donald Tusk, urmează să se consulte
cu liderii statelor membre şi cu
guvernele acestora pentru a lua o
decizie privind amânarea Brexit.
Ambasadorii ţărilor din Blocul
comunitar nu au purtat duminică
discuţii cu privire la această problemă.

După ce autorităţile au început să folosească gloanţe reale

Protestatarii din Hong Kong au început 
să scrie scrisori de adio apropiaţilor


