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إصابات كورونا تالمس الـ ٥ ماليني.. وفحص شامل لسكان موسكو
عواصم - وكاالت: تواصل 
الدول التي متكنت من احتواء 
الوباء الذي يسببه ڤيروس 
كورونــا، تخفيــف إجراءات 
العزل علــى مواطنيها، فيما 
تســعى دول أخــرى للحاق 
بها مع اقتراب فصل الصيف 

والعطالت. 
فقــد اصطفــت طوابيــر 
املخابــر  أمــام  املنتظريــن 
الطبية في العاصمة الروسية 
موسكوإلجراء فحص اإلصابة 
بوبــاء كوفيــد-١٩، في جتل 
لسياسة الفحص الشامل التي 

دعت إليها السلطات.
وال يظهــر هؤالء املرضى 
املصطفون مبســافة حتترم 
قواعــد التباعــد االجتماعي، 
أمام مختبر لشــركة متفرعة 
الطبيــة  املؤسســة  عــن 
«جيموتيست»، أي أعراض، 
لكنهم جاءوا لطمأنة أنفسهم، 
ســهولة  مــن  مســتفيدين 

الوصول إلى الفحص.
واعتمدت روسيا، الدولة 
الثانية فــي العالم من حيث 
عدد اإلصابــات مع ٢٧٠ ألف 
حالــة، خطة فحص شــامل 
للسكان. وأشارت السلطات 
بفخر أمــس األول إلــى أنها 
أجرت ٦٫٦ ماليني اختبار منذ 

بدء تفشي الوباء.
وتهدف هــذه اخلطة إلى 
حتديد وعزل احلــاالت غير 
املصحوبة بأعــراض، والتي 
متثــل أقل بقليــل من نصف 
اإلصابــات في روســيا. كما 
أدت، بحســب السلطات، إلى 
انخفاض معدل الوفيات في 
البالد أكثر مــن ٢٥٠٠ وفاة، 
علــى الرغم مــن أن البعض 
يشــككون فــي صحــة هذه 

احلصيلة.
وميكــن للــروس إجــراء 
الفحــص فــي املختبر أو في 
العمل أو فــي املنزل، بفضل 
تعدد األنظمة املوضوعة، حتى 
إن عمالق االنترنت الروسي 
ياندكس اقترح تقدمي اخلدمة 
مجانا في املنزل لفترة طويلة 
قبــل أن يضع حــدا لها، أمام 

وفرة العروض األخرى.
وأشــار األخصائــي فــي 
«جيموتيســت» دمييتــري 
غوردييــف إلــى أنــه «كلما 
زاد عــدد األشــخاص الذين 
يتــم فحصهــم، أصبــح من 
األسهل احتواء الوباء وتقليل 
حجم اخلســائر التي تلحق 
باالقتصــاد وارتفــاع فرص 

اتخاذ اإلجراءات املناسبة».
وإذ مددت بلدية موسكو 

فيكتــور لألبحــاث بتوجيه 
جزء من نشــاطها بســرعة 
نحو فحص ڤيروس كورونا 
املستجد. وجتري مختبرات 
«جيموتيســت» اآلن ٩ آالف 
فحص يوميا، تظهر النتيجة 
فــي غضــون ٣ أيــام. وفي 
ضواحي موســكو، تســعى 
الشركة الناشئة «سيستيما-
بيوتيك»، التابعة لشركة «ا 
ف كي سيستيما» الروسية 
القابضة، إلى تسهيل الفحص 
اجلماعي للسكان بشكل كبير.

وتفخر الشركة بتمكنها من 
تطوير نظام الفحص السريع 

بوفاة أكثر من ٣١١ الف شخص 
في مختلــف أنحــاء العالم، 
فيما تواصل ارقام االصابات 
االرتفــاع بســرعة لتالمــس 

اخلمسة ماليني.
وبحسب أحدث إحصائية 
جلامعــة «جونــز هوبكنز» 
أمس، بلغ عــدد الوفيات في 
مختلف بلدان العالم ٣١١ ألفا 
و٨٢٤ شخصا، فيما مت تسجيل 
نحو ٤٫٦ ماليني إصابة مؤكدة 

بالڤيروس.
الواليات املتحدة  وحتتل 
األميركية املرتبة األولى عامليا 
مــن حيث عدد الوفيات التي 

الذي يكشف احتمال اإلصابة 
بوبــاء كوفيــد-١٩ بغضون 
٣٠ دقيقة، بواســطة معدات 
ميكن نقلها في حقيبة طبية 
كالســيكية، وفقط بنحو ٣٠ 
موظفا، ومختبر مت جتهيزه 
على عجل في مبنى مستشفى 
غيــر مســتخدم حتــى اآلن. 
ويسمح هذا االختبار بالكشف 
عن وجــود خلل صحي لدى 
املريض الذي يطلب منه بعد 
ذلك اخلضوع لفحص أوسع 

في املختبر.
وبلغــة األرقام، تســبب 
تفشي ڤيروس «كوفيد-١٩» 

بلغت ٨٨٫٧ ألف حالة، وكذلك 
من حيث عدد اإلصابات حيث 
مت تســجيل نحو ١٫٥ مليون 
إصابة. وفــي املرتبة الثانية 
من حيث عدد الوفيات تأتي 
بريطانيا التي حصد ڤيروس 
كورونا فيها حتى اآلن أرواح 
٣٤٥٠٠ شخص، فيما بلغ عدد 
اإلصابات فيها ٢٤١ ألف إصابة.
وتزامنــا مــع إجــراءات 
تخفيف العــزل التي تتبعها 
الدول تباعا، تتوالى االرقام 
املبشــرة مــن اوروبــا حيث 
قالت وكالــة احلماية املدنية 
اإليطاليــة إن عــدد وفيــات 

ڤيــروس كورونا تراجع إلى 
١٥٣ حالة فــي أدنى حصيلة 

منذ التاسع من مارس.
وكذلــك، أعلنــت وزارة 
الصحة اإلسبانية إنها سجلت 
٨٧ وفــاة جديــدة فقد أمس، 
ليتراجع بذلك عدد الوفيات 
اليومي إلى أقل من مائة للمرة 

األولى منذ شهرين.
في املقابل، اعترف رئيس 
الــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون بأن هناك شعورا 
عاما باإلحباط من اإلجراءات 
حكومتــه  اتخذتهــا  التــي 
للتخفيف من إجراءات العزل 
العام املفروضــة، وذلك بعد 
انتقــادات واســعة النطــاق 
للقواعــد اجلديــدة التي أقر 

بأنها أكثر تعقيدا.
وبينمــا أظهر اســتطالع 
أوبزرفــر  أجرتــه صحيفــة 
تزايد عدم الرضا عن تعامل 
جونســون مع األزمة، كتب 
رئيس الــوزراء في صحيفة 
ميل أون صنــداي «أدرك أن 
الناس سيشعرون باإلحباط 
من بعض القواعد اجلديدة».

في هذه األثناء، قال حاكم 
واليــة نيويــورك األميركية 
آندرو كومو إن عدد االصابات 
اجلديــدة املؤكدة في الوالية 
مصدرها في الغالب أشخاص 
خرجــوا مــن منازلهــم إلــى 
املتاجــر أو التريض او لقاء 

آخرين وليس من بني العاملني 
األساسيني. وقال في مؤمتره 
الصحافي اليومي عن ڤيروس 
كورونــا: «هــذا الشــخص 
أصيب وذهب إلى املستشفى 
أو أصيــب وذهب إلى البيت 
وأصاب اآلخرين املوجودين 

في البيت».
إلى ذلك، أعلنت السلطات 
الصينية أمس تسجيل حالة 
وفاة واحدة بالڤيروس، فيما 
تأكدت إصابة ٦ حاالت منها 
حالتــان «وافدتان» خالل الـ 

٢٤ ساعة املاضية.
ونقلت وكالة انباء الصني 
اجلديدة (شينخوا) عن اللجنة 
الوطنيــة للصحة القول إنه 
بذلك يرتفع اجمالي اإلصابات 
في بر الصني الرئيســي إلى 
٨٢٩٤٧ شخصا واجمالي عدد 
الوفيات عند ٤٦٣٤ شخصا.

وأضافت انه مت تســجيل 
٤ حــاالت إصابــة «محلية» 
جميعها في مقاطعة (جيلني) 
شمال شرق الصني وحالة وفاة 
واحــدة في املقاطعــة ذاتها. 
الســلطات الصينية  وكانت 
اعادت رفع تصنيف املنطقة 
الى شديدة اخلطر وفرضت 
املزيد من إجراءات العزل بعد 
تزايد احلاالت املكتشفة فيها. 
وأوضحت ان هناك ١٢ حالة 
إصابة جديدة بالڤيروس من 

دون أعراض.

حاالت محلية جديدة ووفاة في الصني.. وإسبانيا وإيطاليا تسجالن أدنى معدل وفيات في شهرين

(ا.ف.پ) محتجون دمناركيون على احلدود مع املانيا يطالبون بإعادة فتح احلدود 

تدابير العزل لغاية مايو، فقد 
أعيــد العمل في ورش البناء 
والصناعات في العاصمة. وفي 
عدة مناطق في البالد، عادت 
احلياة إلى مجراها الطبيعي 
تقريبا. كما سيستأنف دوري 

كرة القدم نهاية يونيو.
مخبــر  وكان 
«جيموتيســت»، الذي ميلك 
فروعــا فــي جميــع أنحــاء 
موســكو، يعمل فــي مجال 
إجــراء اختبــارات طبيــة 
تقليدية قبــل الوباء. وأتاح 
تسلم تلك الفروع اختبارات 
«عالية املوثوقية» من مركز 

دراسة حتسم اجلدل: الصيف يثبط الڤيروس وال يقضي عليه
وكاالت: عززت دراسة جديدة أجرتها جامعة هارڤارد 
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الفرضية القائلة 
ان حرارة الصيف والرطوبة وأشعة الشمس ميكن 
أن تخفف انتشــار ڤيروس كورونا، وفقا لصحيفة 

واشنطن بوست.
ويقــول اخلبراء إن الصيف لن يكون مفيدا في 
احلرب ضد كورونا، إذا اعتقد الناس أنه بوسعهم أن 
يخرجوا كما شاءوا، وان ارتفاع درجة احلرارة كاف 
وحده، وهذا معناه أن الناس مضطرون إلى احترام 

اإلرشادات الصحية وأولها التباعد االجتماعي.
وقال محمد جالل، األســتاذ املســاعد في كلية 
الطب بجامعة هارڤارد، إن الطقس عامل ثانوي هنا 

فــي محاربة الڤيروس. وأيــده ديڤيد روبني مدير 
«PolicyLab» في مستشــفى األطفال في فيالدلفيا، 
بقوله ان الطقس يؤثر على انتشار ڤيروس كورونا 

لكنه ال يقضي عليه متاما.
ودعمت العديد من الدراسات البحثية، املستندة 
إلى التجارب املعملية ومناذج الكمبيوتر والتحليالت 
اإلحصائية املتطورة، الرأي القائل ان ڤيروس كورونا 

سيثبطه الطقس الصيفي.
وتقوم ورقة البحث وقاعــدة البيانات اجلديدة 
التــي مت جتميعها من قبل باحثــني في كلية الطب 
بجامعة هارڤارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
ومؤسســات أخرى بفحص مجموعة من الظروف 

اجلوية، من درجة احلرارة والرطوبة النســبية إلى 
هطول األمطار، في ٣٧٣٩ موقعا حول العالم حملاولة 

حتديد تأثير الطقس على كورونا.
ووجد الباحثون أنــه كلما زادت درجة احلرارة 
فوق ٧٧ درجة فهرنهايت (٢٥ درجة مئوية) انخفض 
انتشار ڤيروس كورونا، وكلما ارتفعت درجة احلرارة 
مبقدار ١٫٨ درجة قابله انخفاض بنسبة ٣٫١٪ في تكاثر 

الڤيروس وانتشاره.
وأشارت الدراسة إلى أن ڤيروس كورونا قد يكون 
مثل غيره من الڤيروسات موسميا يظهر في مواسم 
ويختفي في أخرى، وأن انخفاض تفشي الڤيروس 
في الصيف قد يتبعه انتشار كبير في فصل اخلريف.

السجن ٣ سنوات أو ٥٥ ألف دوالر 
ملن ال يرتدي كمامة في قطر

الدوحةـ  أ.ف.ب: بدأت قطر أمس فرض أشد العقوبات 
على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في 
األماكن العامة وســط حملة ملكافحة انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد، ملوحة بالسجن ملدة تصل إلى ثالث 

سنوات وبغرامة مالية باهظة.
وســجلت قطر أكثر من ٣٠ ألف إصابة بالوباء، أي 
نحو ١٫١٪ من مجموع السكان البالغ ٢٫٧٥ مليون نسمة.

لكن معدل الوفيات متدن، وقد سجلت ١٥ وفاة في 
حصيلة يعتقد اخلبراء أن مردها املعدل املنخفض ألعمار 
السكان والفحوص الصحية اإللزامية للعمال األجانب.

وقــررت احلكومة القطرية «إلزام جميع املواطنني 
واملقيمــني عند اخلروج من املنزل ألي ســبب بارتداء 
الكمامات، إال في حالة تواجد الشــخص مبفرده أثناء 
قيادة املركبة»، وفق ما أوردت وكالة األنباء القطرية.
وجاء في قرار احلكومة أنه في حالة عدم االلتزام، 
تطبــق على املخالف «العقوبات املنصوص عليها في 
املرســوم بقانون ١٧ لســنة ١٩٩٠ بشــأن الوقاية من 
األمراض املعدية، وذلك باحلبس مدة ال تتجاوز ثالث 
ســنوات وبغرامة ال تزيد على مائتي ألف ريال (نحو 

٥٥ ألف دوالر) أو بإحدى هاتني العقوبتني».

حكومة نتنياهو - غانتس تؤدي اليمني: االتفاق أو احلرب
وانقسام أوروبي حول خطوات منعها من «ضم الضفة»

عواصــم - وكاالت: قــدم 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامــني نتنياهــو حكومــة 
الوحدة اجلديدة التي شكلها 
إلــى الكنيســت ألداء اليمني 
أمــس، لينهــي  الدســتورية 
اجلمود السياســي املســتمر 
منــذ أكثــر مــن عــام بينمــا 
يستعد للمثول أمام احملكمة 
خالل أسبوع التهامات تتعلق 

بالفساد.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي 

مخالفات قانونية.
وقــال نتنياهــو خــالل 
مراســم أداء احلكومة لليمني 
الدستورية «لقد حان الوقت 
لفرض القانون اإلســرائيلي 
على املستوطنات وبدء فصل 
جديد في تاريخ الصهيونية». 
واعتبــر أن هــذه اخلطــوة 
ســتجعل الســالم أقــرب مع 
الفلسطينيني على حد قوله، 
الفتا إلى أنها ستنفذ بالتنسيق 

مع الواليات املتحدة.
مــن جهتــه، اعتبــر قائد 
اجليش اإلســرائيلي السابق 
غانتــس أن الناخبني تركوه 
ورئيــس الــوزراء أمــام أحد 
خياريــن، إما إنهــاء خالفهما 
أو ترك إســرائيل تنزلق إلى 

«نوع من احلرب األهلية».
وفي محاولة إلنهاء أطول 
فترة جمود سياسي، تخللها 
انتخابــات خاضهــا  ثالثــة 
نتنياهو وغانتــس لكنها لم 
تكن حاسمة، اتفق اخلصمان 
على حكومة وحدة تستمر ملدة 
٣ سنوات، يتولى خالل األشهر 
الـ ١٨ األولى نتنياهو املستمر 
في الســلطة منذ العام ٢٠٠٩ 
دون انقطاع، رئاسة الوزراء.

املستجد وإعادة بناء االقتصاد 
الذي تضرر بسبب اجلائحة 
ستكونان على سلم أولوياتها.

وتواجه احلكومة اجلديدة 
أزمة إقليمية ودولية بعد عدة 
أسابيع من تشكيلها، بسبب 
عزمها ضم أجزاء من الضفة 

الغربية احملتلة.
إذ يسعى االحتاد األوروبي 
ملنع إسرائيل من االقدام على 
اخلطــوة حتــى ال يضطــر 
للرد، فأعد حتذيرا يهدف إلى 

وعبر عن اسفه ألن «بلدين 
هما املجر والنمسا، يرفضان 
توقيع اإلعالن الذي لن يشكل 
موقفا مشتركا»، موضحا في 
املقابل أن «دعم عدد كبير من 
البلدان لهذا اخلط، بحد ذاته 

يشكل جناحا».
وناقــش وزراء خارجيــة 
االحتاد األوروبي النص خالل 

اجتماع عبر الڤيديو.
وقــال جــان أســلبورن: 
«نحن ال نتحدث عن عقوبات 
بــل نضع أنفســنا في وضع 
اســتباقي. هــذا النص ليس 

هجوميا».
«االحتــاد  ان  وأضــاف 
األوروبي سيتعاون مع الدول 
املجاورة ودول املنطقة ويذكر 
بدعمه حلل تفاوضي لدولتني 
مــن أجل آفــاق ســالم قابلة 
لالستمرار بني اإلسرائيليني 

والفلسطينيني».
وشدد أسلبورن على أنه 
«ال بديل لهذا احلل ولم يقدم 
أحد حال آخر قابال لالستمرار».
وحــذر مــن أنــه «إذا لم 
نتمكن مــن إقناع إســرائيل 
بالتخلي عن خطتها، فسيكون 

األصعب آتيا».
بــأن االحتــاد  واعتــرف 
األوروبي يخشى هذا االمتحان 
ألنه منقســم جــدا. وقال إن 

«املواقف مختلفة جدا».
إلى ذلــك، أدان أمني ســر 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات مســاء امــس االول، 
التحذيــر األميركي للمحكمة 
اجلنائية الدولية من السير في 
التحقيق بـ «جرائم» إسرائيل 

في األراضي الفلسطينية.

إقناعها بالتخلي عن خططها 
بهــذا الصــدد لتجنب فرض 

عقوبات عليها.
وقــال وزيــر خارجيــة 
لوكسمبورغ جان أسلبورن 
في مقابلة مع وكالة فرانس 
بــرس إن «عــددا كبيرا من 
الدول دعم مسودة نص قمنا 
بإعداده مع نظيري اإليرلندي 
سامين كوفيني، نحذر فيه من 
ضم سيشكل انتهاكا للقانون 

الدولي».

بعدها، يتخلــى نتنياهو 
الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ 
أولى جلسات محاكمته في ٢٤ 
اجلاري، عن املنصب لصالح 
خصمه السابق بيني غانتس. 
وعليــه، ســيكون غانتــس 
رئيســا بديال للوزراء، وهو 
منصب جديد في السياســة 

اإلسرائيلية.
وتشير اخلطوط األساسية 
لسياسة احلكومة اجلديدة إلى 
أن مكافحــة ڤيروس كورونا 

العثور على سفير الصني في إسرائيل
ميتًا في منزله.. وال آثار جنائية

أعلنــت  وكاالت: 
الشــرطة اإلسرائيلية 
امس العثور على السفير 
الصيني لدى إسرائيل 
دو وي ميتا في شقته 
الواقعــة فــي مدينة 
هرتســيليا الساحلية، 
مشــيرة في تقريرها 
إلى عدم وجود  االولي 

أي آثار جنائية.
وقال املتحدث باسم 
الشرطة ميكي رونفيلد 
لوكالة فرانس برس إن 
السفير الذي وصل إلى 

إسرائيل منتصف فبراير عثر عليه ميتا في 
منزله في هرتسيليا، مؤكدا أن الشرطة حتقق 
في احلادثة. ولم تكن زوجة السفير البالغ 
من العمر ٥٧ عاما، أو ابنه يقيمان معه في 
إسرائيل. وكان وي وفق سيرته الذاتية على 
املوقع اإللكتروني للسفارة، سفيرا للصني في 

أوكرانيا قبل أن يتولى مهامه لدى إسرائيل.
وذكرت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية 
اليومية أن التقارير تفيد أن موظفني عثروا 
على وي ميتا في فراشه وأنه ال وجود ألي 

عالمات عنف جسدي.
ويبدو أن سبب الوفاة طبيعي ويعود إلى 

مشكلة في القلب وفقا للمسعفني.

حتذيرات استخباراتية: «خاليا إيرانية نائمة» 
في أميركا وأوروبا قد تثأر ملقتل سليماني

الدميوقراطيون يحققون في إقالة مفتش 
«اخلارجية»: ترامب يشن حربًا على الرقابة

عواصم- وكاالت: حذر باحثان أميركيان 
مختصان في شؤون االستخبارات من خاليا 
نائمــة تابعة إليران فــي الواليات املتحدة 
وبعض الدول األوروبية، وذلك على ضوء 
التوترات بني طهران وواشنطن خاصة بعد 
مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 
بغداد. وقال الباحثان آيوان بوب وميتشل 
سيبلر في ورقة بحثية بعنوان «طريقة عمل 
إيران وحزب اهللا في الغرب» ونشرت في 
تقرير مطول في إحدى املجالت املتخصصة 
بشؤون النزاعات واإلرهاب، إن هناك أدلة 
متزايدة على سعي إيران وحزب اهللا خالل 
الســنوات األخيرة إلى إنشاء شبكة خاليا 
نائمة في الواليات املتحدة وأوروبا الغربية، 
والتي ميكن تفعيلها لشــن هجمات كجزء 

من هجوم انتقامي.
واســتند الباحثان إلى وثائق احملكمة 
وتقارير عن االعتقــاالت األخيرة ألعضاء 

من حــزب اهللا وعمالء إيران في الواليات 
املتحدة وخارجها. 

وســلط كاتبــا الورقــة وهمــا ضابطا 
اســتخبارات في دائرة شــرطة نيويورك، 
ويعمالن حاليا لدى شركة «كي ٢» اخلاصة 
في مجال االستخبارات، الضوء على جتنيد 
هــؤالء وتدريبهــم وتعقيــدات عملياتهم 
الســابقة، ونوهــا إلى أنه من املســتحيل 
التكهــن مبوعد ومكان أو كيــف ميكن أن 
تنتقــم إيــران أو حــزب اهللا كعقاب على 
مقتل سليماني، إال أن الباحثني أشارا إلى 
«مؤشرات وعالمات حتذيرية متزايدة عن 
احتمال وقوع هجوم في الواليات املتحدة 

أو ضد املصالح األميركية في اخلارج».
وقال الضابطان إن «الغرب معرض خلطر 
مرتفع للثأر اإليراني، ولذلك من املهم حتليل 
وتقييم جهوزية إيران وميليشــياتها قبل 

ارتكاب هجمات إرهابية في الغرب».

أعضــاء  فتــح  وكاالت:  ـ  واشــنطن 
دميوقراطيون مبجلــس النواب األميركي 
حتقيقا فــي قرار الرئيــس دونالد ترامب 
إقالة املفتش العام لوزارة اخلارجية ستيف 
لينيك، متهمني الرئيس بتصعيد حربه على 

أي رقابة على إدارته.
وتســاءلت جلنة العالقــات اخلارجية 
مبجلــس النــواب، الــذي يســيطر عليــه 
الدميوقراطيون وكذلك أعضاء دميوقراطيون 
مبجلس الشيوخ في بيان، عن توقيت ودافع 

ما وصفوها بـ «اإلقالة غير املسبوقة».
وقــال إليــوت إجنــل رئيــس اللجنــة 
والســيناتور بوب مينينديز عضو جلنة 
الشــيوخ  العالقــات اخلارجيــة مبجلس 
«نعارض متاما إقالة املفتشني العموم التي 
لها دوافع سياســية وتدمير الرئيس لهذه 

املناصب احلساسة».
واضاف إنغل ومينينديز في بيان مشترك 
إنهما يعترضان «بشكل مطلق على أن يتم 
إقصاء مفتشني عامني ألسباب سياسية»، 
وأضافا ان لينيك كان يحقق في شــكاوى 
تفيد بأن وزير اخلارجية مايك بومبيو قد 
يكون استغل سلطات مسؤول كبير ليؤدي 

مهمات شخصية له ولزوجته.
وطالب املسؤوالن الدميوقراطيان بأن 
يحتفظ كبار املسؤولني احلكوميني بجميع 
الوثائق املتعلقة بهذه اإلقالة وأن يحيلوها 
إلــى اللجــان املكلفة التحقيــق بحلول ٢٢ 

اجلاري.
من جهتــه، أوضح البيــت األبيض ان 
قــرار الرئيس إقالة لينيك صدر بناء على 
توصية من وزير اخلارجية مايك بومبيو.

(رويترز) صورة أرشيفية للسفير الصيني خالل عمله بأوكرانيا 


