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اخلميس ٢١ مايو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

عواصم - وكاالت: أعلن أمني سر اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
صائب عريقات امس أن القرار الفلسطيني 
بالتحلل مــن االتفاقيات والتفاهمات مع 
احلكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية 

«دخل حيز التنفيذ بشكل فوري».
وقــال عريقات لإلذاعة الفلســطينية 
الرســمية ان إســرائيل: «لم تتنكر فقط 
للمفهوم األساســي التفاق أوســلو الذي 
يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية 
ووضع مفاوضات نهائية لقضايا احلدود 
والالجئني والقدس واملستوطنات واملياه 
واألمــن، إمنا ألغــت االتفاقية ولم تلتزم 

بتعهداتها».
وفــي ســياق متصــل، أعلــن وزيــر 
اخلارجية واملغتربني الفلسطيني رياض 
املالكي، أن الرئيس محمود عباس أجرى 
اتصاالت مع القيادات العربية والدولية 
واألممية، حيث اطلع اجلميع على فحوى 
هذه اخلطوة، وحشد مواقف دولية قوية 

ضد قرار الضم.
فــي  املالكــي  وأضــاف 
تصريح أوردته وكالة األنباء 
الفلسطينية ان الرئيس عباس 
دعا دول العالم بعدم االكتفاء 
باإلدانات، بل ان تلوح بعقوبات 

علــى قرار الضــم، باعتبار ان إســرائيل 
تخالف كل القوانني الدولية.

وكان الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عباس أعلن مســاء أمس االول التحلل من 
جميــع االتفاقيات مع حكومتي إســرائيل 
والواليات املتحدة األميركية ردا على اخلطط 

اإلسرائيلية لضم أراض فلسطينية.
وقال عباس في كلمة عقب اجتماع طارئ 
للقيادة الفلسطينية في رام اهللا إن «دولة 
فلســطني ومنظمة التحريــر أصبحتا في 
حل مــن جميع االتفاقيات والتفاهمات مع 
احلكومتني األميركية واإلســرائيلية ومن 
جميــع االلتزامات املترتبــة عليها مبا في 

ذلك االتفاقيات األمنية».
وبني ان القيادة قررت استكمال التوقيع 
على طلبــات انضمام دولة فلســطني الى 
املنظمات واملعاهدات الدولية التي لم تنضم 
إليها فســطني مجددا االلتزام بالشــرعية 
الدولية وبالقرارات العربية واإلســالمية 

واإلقليمية ذات الصلة.
إلــى ذلــك، قــال املرشــح 
الدميوقراطي النتخابات الرئاسة 
األميركية املقبلة جو بايدن انه 
ال يدعم أي خطوات إسرائيلية 
لضم أراض فلسطينية جديدة 

في الضفة الغربية احملتلة.

رئيسة تايوان ترفض اخلضوع للحكم الصيني..
وبكني: لن نتسامح مع االنفصال

عواصم - وكاالت: رفضت رئيسة تايوان 
تساي إنغ ون أمس خضوع بالدها للحكم 
الصيني واســتخدام بكني مبدأ «بلد واحد 
ونظامان» للتقليل من شــأن تايوان على 

الساحة الدولية.
وشددت إنغ ون في خطاب لها مبناسبة 
تنصيبها بعد فوزها بوالية ثانية ولالحتفال 
بنجاح اجلزيرة في مكافحة ڤيروس كورونا 
املستجد، على أنه على بكني أن جتد طريقة 
للعيش بســالم جنبا إلى جنب مع تايوان 
دميوقراطية لن تقبل قط باخلضوع للحكم 

الصيني.
وقالت تساي: «لن نقبل أبدا أن تستخدم 
سلطات بكني «بلد واحد ونظامان» للتقليل 
من شأن تايوان وتقويض الوضع الراهن 

عبر املضيق. نحن نتمسك بهذا املبدأ».
واســتخدمت بكــني مبــدأ «بلــد واحد 
ونظامان» إلعادة املستعمرتني األوروبيتني 

الســابقتني، هونــغ كونــغ ومــاكاو، إلــى 
سيطرتها.

 فــي املقابل، أكد املتحدث باســم مكتب 
شؤون تايوان في بكني ما شياوغوانغ، أن 
الصني «لن تتســامح إطالقا» مع انفصال 
اجلزيرة عنها، بعد تنصيب إنغ-ون التي 

فازت بوالية ثانية في تايبيه.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة عن 
غوانغ قوله: «لدينا القدرة الكافية للدفاع 
عن السيادة الوطنية وسالمة األراضي ولن 
نتســامح إطالقا مع أي أنشطة انفصالية 
أو أي تدخــل لقوى أجنبية في سياســات 

الصني الداخلية».
وفي السياق نفسه، حملت الصني على 
وزيــر اخلارجية األميركــي مايك بومبيو 
إلرســاله تهنئة إلى رئيســة تايوان على 
تنصيبها، مشــيرة إلــى أن اخلطوة كانت 

«خاطئة بل وخطيرة للغاية».

ملشاهدة الڤيديو

أنباء مصرية

أنباء لبنانية

أنباء سورية

السيسي: استقرار ليبيا يعد من محددات األمن القومي املصري
أكــد  أ.ش.أ:   - القاهــرة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أن اســتقرار ليبيــا يعــد من 
محددات األمن القومي املصري، 
وأن مصر لم ولن تتهاون مع 
اجلماعــات اإلرهابيــة ومــن 

يدعمها.
جــاء ذلك خالل مشــاركة 
الرئيس السيسي في اجتماع 
مجموعة االتصــال األفريقية 
حول ليبيا على مستوى رؤساء 
الدول واحلكومات عبر تقنية 
الڤيديــو كونفرانــس، امــس 
األول مبشاركة «دنيس ساسو 
جنيســو»، رئيس جمهورية 
الكونغــو ورئيس املجموعة، 
ورئيس جنوب أفريقيا، وكذلك 
ممثلي رئيسي اجلزائر وتشاد، 
فضال عــن رئيــس مفوضية 
االحتــاد األفريقــي، ومفوض 
السلم واألمن باالحتاد األفريقي، 
وممثل عن سكرتير عام األمم 

املتحدة.
كما أكد الرئيس السيسي 
موقف مصر الثابت من األزمة 
الليبية بالتوصل حلل سياسي 
لألزمة، واحلفاظ على سيادة 

آخر تطورات القضية الليبية، 
التنســيق  ومناقشــة ســبل 
وتعزيــز اجلهــد األفريقــي 

املشترك لتسويتها.
وقد أكد الرئيس السيسي، 
فــي كلمتــه خــالل االجتماع، 
الثابــت مــن  موقــف مصــر 
واملتمثــل  الليبيــة  األزمــة 

استقرار دولة ليبيا الشقيقة 
يعد مــن أهم محــددات األمن 

القومي املصري.
كمــا شــدد الرئيس على 
أهمية إيالء مكافحة اإلرهاب 
في ليبيا أولوية خاصة من 
قبــل اجلانــب األفريقي، ملا 
ميثله من تهديد الســتقرار 
وأمــن دول اجلــوار الليبي 
والقارة األفريقية ككل، مؤكدا 
في هذا الصــدد أن مصر لم 
ولن تتهــاون مع اجلماعات 
اإلرهابيــة أو األطراف التي 
تدعمها مهما كانت الظروف.

كما أكد الرئيس السيسي 
مساندة مصر جلهود االحتاد 
األفريقــي فــي حــل األزمــة 
الليبيــة، مشــيرا فــي هــذا 
اإلطــار إلى أهميــة حتقيق 
التكامل واالتساق بني اجلهود 
األفريقية واألممية والدولية 
في ليبيا، فضال عن ضرورة 
التنسيق بني االحتاد األفريقي 
وجامعة الدول العربية بشأن 
جهود حل القضية الليبية في 
ضوء أنها تعد قضية عربية 

أفريقية باألساس.

فــي ضــرورة التوصــل حلل 
سياسي لألزمة، واحلفاظ على 
ســيادة ليبيا وأمنها ووحدة 
أراضيها، باإلضافة إلى الدعم 
الكامل إلرادة الشــعب الليبي 
واختياراته، ورفض التدخالت 
اخلارجية في الشؤون الداخلية 
الليبيــة، أخذا في االعتبار أن 

أكد خالل اجتماع حول ليبيا عبر «الڤيديو كونفرانس» رفض التدخالت اخلارجية

جانب من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع حول ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس

ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، 
والدعم الكامل إلرادة الشعب 
الليبــي واختياراتــه، وكذلك 
رفــض التدخــالت اخلارجية 
في الشؤون الداخلية الليبية.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية بأن 
االجتماع تناول التباحث بشأن 

أوروبا تضع خارطة طريق إلعادة فتح احلدود..
وأفريقيا في «األيام األولى» لوباء «كورونا»

الفلسطينيون يتحللون من االتفاقيات 
ويطالبون بعقوبات على إسرائيل

عواصم - وكاالت: بدأت الدول األوروبية 
املتعافية بنسب متفاوتة من الوباء الذي سببه 
ڤيروس كورونا املستجد، البحث عن خارطة 
طريق لفتح حدودها، في وقت تخطى عدد 
الوفيات التي سببها «كوفيد-١٩» ٣٢٣ ألفا 
عامليــا، بينما جتاوز عدد اإلصابات املؤكدة 
األربعة ماليني و٩١٨ ألف إصابة معلنة بحسب 
إحصاءات جامعة جونز هوبكنز املتخصصة. 
وال تزال الواليات املتحدة البلد األكثر تضررا 
من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت مبفردها 
نحو ثلــث الوفيات في العالــم، وجتاوزت 
الـ ٩٢ ألــف حالة، مقابل مليــون و٥٢٨٦٦١ 

حالة إصابة. 
ودعت فرنسا شــريكاتها إلى «مزيد من 
التنسيق» بشأن إعادة فتح احلدود الداخلية 
لالحتاد األوروبي، مع استمرار تخفيف تدابير 
اإلغالق، واقتراب موسم السياحة الصيفي.

وصرح وزير الدولة الفرنســي للشؤون 
اخلارجية وشــؤون أوروبا جان باتيســت 
لوموان إلذاعة «ار تي ال» أن «التنسيق ملح 
جدا» وذلك قبل مؤمتر عبر الڤيديو لوزراء 

السياحة األوروبيني.

وأشار وزير الدولة إلى أن الهدف هو إعادة 
فتح احلــدود الداخلية تدريجيا «بحلول ١٥ 
يونيو. وجتنب وجود أوروبا تعمل بسرعات 

متفاوتة».
في األثناء، أشاد األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش أمس، باجلهود التي بذلتها 
القــارة األفريقية ملكافحة الڤيروس كورونا 
املســتجد، معتبرا أن هناك «دروسا» ميكن 
للدول املتطورة أن تستقيها من «اإلجراءات 
الوقائية الشجاعة للغاية» التي اتخذها بعض 
دول القارة السمراء، لكنه طالب باتخاذ إجراء 
دولــي لتعزيز األنظمة الصحية في أفريقيا 
واحلفاظ على إمدادات الغذاء، جتنبا حلدوث 

أزمة اقتصادية تهدد تقدم القارة.
وأوضح أن أفريقيا سوف حتصل على ٢٠٠ 
مليون دوالر من املجتمع الدولي، كجزء من 
دعوته حلزمة مواجهة حالية متثل ما ال يقل 
عن ١٠٪ من إجمالي الناجت احمللي في العالم.

وأضاف «هذه مازالت األيام األولى للوباء 
في أفريقيا، االرتباك قد يتصاعد ســريعا»، 
مضيفــا «التضامن العاملي مــع أفريقيا أمر 

إلزامي اآلن».

انتكاسة في التجارب على «لقاح أكسفورد»
وكاالت: خيبت آخر التجارب على لقاح 
يعمل ضد ڤيروس كورونا املستجد تعمل على 
تطويره  جامعة اكسفورد اآلمال، بعد االنتكاسة 
التي حلقت بتجربته على القرود. وكشفت 
صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية ان «لقاح 
أكسفورد» الذي كان منتظرا بفارغ الصبر 
ودعمته احلكومة البريطانية مبا يقارب ١٠٠ 
مليون دوالر، أثبت فشل ذريعا، بعد أن أصيبت 
جميع القرود التي أعطيت اللقاح باملرض الذي 
يسببه الڤيروس املسمى علميا «كوفيد -١٩».  
وقال د.ويليام هاســيلتني، األستاذ السابق 
في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن القرود 
التي تلقت اللقاح لديها نفس كمية الڤيروس 
في أنوفها، مثل القرود الثالثة غير احملصنة 
في التجربــة. ال بل ان القرود التي أعطيت 
اللقاح ميكن أن تصبح ناقلة للعدوى بحسب 
التجربة.  وأضاف هاسيلتني أن هذا يشير 
إلى أن العالج، الذي كان ينتظر أن ينتج ١٠٠ 
مليون جرعة بحلول سبتمبر املقبل، قد ال 
يوقف انتشار الوباء. واالنتكاسة جاءت بعد 
تقارير أولية أشارت األسبوع املاضي إلى أن 
اللقاح قدم مناعة «ضد» الڤيروس، وأوقفه من 
التعمق في الرئتني، ومنعه أن يصبح مميتا.

وبدأت جتارب اللقاح املعروف علميا باسم 
«ChAdOx1 ncCv-19» في ٢٤ ابريل املنصرم، 
ملعرفة ما إذا كان ميكن أن يحمي األشخاص 

األصحاء بشكل فعال من ڤيروس كورونا.
وتعد تلك أحدث انتكاســة طبية لآلمال 
املعلقة عل الشفاء من الڤيروس القاتل، وفي 
هذا الصدد حذر أستاذ في إمبريال كوليدج 
لندن، حيث يــدرس الباحثون أيضا لقاحا 
محتمال، من أنــه من غير املرجح أن يكون 

هناك لقاح فعال جاهز قبل عام ٢٠٢١.
وقال إن علــى العالم أال يبني «توقعات 
خاطئة» بأن يكون العالج جاهزا قريبا على 
الرغم من أن احلكومة البريطانية كشــفت 
أنهــم يأملون في احلصول على ٣٠ مليون 
جرعة لقاح للمملكة املتحدة بحلول سبتمبر.
وفي معرض حديثه عن لقاح أكسفورد، 
قال د.هاسيلتني على مجلة فوربس: «أصبحت 
جميع القرود امللقحــة التي عوجلت بلقاح 
أكســفورد مصابة عندما مت عالجها بلقاح 
أكسفورد. لم يكن هناك فرق في كمية احلمض 
النووي الريبي الڤيروسية التي مت اكتشافها من 
(إفرازات األنف)، في القرود امللقحة باملقارنة 
مــع احليوانات غير امللقحة. وهذا يعني أن 

جميع احليوانات امللقحة كانت مصابة».
وحذر أســتاذ البيولوجيا اجلزيئية في 
جامعة نوتنغهام، جــون بول «من أن كمية 
جينوم الڤيروس املكتشفة في أنوف القرود 
امللقحة وغير امللقحة هي نفسها وهذا أمر 

يثير القلق».

جردة حساب الـ ١٠٠ يوم حلكومة دياب وتوجه لتمديد التعبئة
بيروت ـ عمر حبنجر

الــوزراء  يحتفــل مجلس 
اليوم مبرور الـ ١٠٠ يوم األولى 
على قيام هذه احلكومة، التي 
ستنعقد في السراي احلكومي 
بغياب الرئيس ميشال عون، 
الرئيــس حســان  ورئاســة 
دياب، بوصفــه املعني باألمر 
مع وزراء حكومته الذين طلب 
الــى كل منهم ان يأتي وكتاب 
إجنازاتــه بيمينه، ورمبا كان 
وزيــر الصحة د.حمد حســن 
هــو الوحيــد الذي ســيفعل. 
وسيقرر املجلس اليوم تبني 
تقرير التعبئة الصحية حتى 
الثامــن من يونيو التي أقرها 
املجلس األعلى للدفاع حتسبا 

لتفشي كورونا.
والراهــن ان وضع لبنان 
مع تفشــي ڤيــروس كورونا 
مازال مقلقا، في ضوء االرتفاع 
اليومــي لعــداد اإلصابــات، 
مقابل ركاكة املتابعة الدؤوبة 
للمغتربني العائدين من أفريقيا 
وأوروبا، وأخيرا من سورية، 
لكــن باملوازاة فــإن األوضاع 
االقتصادية واملعيشية بلغت 
حــد الفاقة مع وجود ٤٠٪من 
اللبنانيــني فقــدوا أعمالهــم، 
وباتوا يعيشون مع «السالل 
الغذائية»، وهنا تخشى أوساط 

إطــالق املوظفــني املتورطني 
بعمليــة الغش الســائدة منذ 
١٥ عامــا، بــدال من اســتدعاء 
أصحاب التوقيــع األخير في 
وزارة الطاقة، وفي الشــركة 

املستوردة.
وتبني ان تلميحا جزائريا 
بإلغاء العقد كان وراء موقف 
مجلس الــورزاء، حيث أكدت 
اجلزائر ان الفيول يخرج من 
لدنها باملواصفات املطلوبة لكنه 
يصل الى بيــروت بدون هذه 
املواصفــات، ما يعني ان على 
اجلانب اللبناني اكتشــاف ما 
يحصل من تبديل على الطريق.

عــدم فهمه شــيئا مــن نتائج 
املفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي، فمن كانوا ضد «سيدر» 
في الســابق، باتوا يعتبرونه 
هو احلل اآلن. وتســاءل: ملاذا 
ال نطبقــه وننفذ اإلصالحات 
دفعة واحدة؟ وسأل في دردشة 
مع الصحافيني، كيف يطالبون 
قــرارات «ســيدر»  بتطبيــق 
ويعادون املجتمع الدولي؟ وفي 
دفاع عــن مصرف لبنان قال: 
الدولة استدانت فعليا ٩٠ مليار 
دوالر، أنفقــت منهــا نحو ٤٥ 
مليار دوالر على قطاع الكهرباء 
وحده، وسمى حزب اهللا بني 
املستفيدين من التهريب عبر 

املعابر غير الشرعية.
وفــي هــذا الســياق، برز 
حترك للمدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم باجتاه 
دمشق، حيث أجرى محادثات 
مع معنيني أمنيني بخصوص 
املعابر غير الشرعية مع لبنان، 
آمال بتحرك سوري من اجلانب 

اآلخر.
بــدوره، نائب األمني العام 
حلزب اهللا الشيخ نعيم قاسم، 
جدد عرض احلزب الرامي الى 
االنفتاح على الشرق، لتجنب 
التحكم الغربي، نافيا ان يكون 
حزب اهللا ضالعا في محاولة 
إقصاء حاكم مصرف لبنان. 

التواصل  وتتداول مواقع 
االجتماعي في بيروت معلومات 
واخبارات توحي بأن قرارا ما 
اتخذ بتحييد بعض األســماء 
أعمــال،  لرســميني ولرجــال 
والتركيز قضائيا على املصرف 
املركزي، وحتديدا في مسألة 
التالعب بسعر الليرة.. وصوال 
الى إقناع احلاكم رياض سالمة 
بضــخ نحو مليــار دوالر في 
األسواق حتت عنوان إنعاش 
الليرة، بينما املطلوب إنعاش 

جهات أخرى.
وهنا شكا رئيس احلكومة 
السابق ســعد احلريري، من 

حزب اهللا يجدد الدعوة لالنفتاح شرقاً.. واحلريري: من كان ضد «سيدر» باتوا يعتبرونه احلل

جانب من مؤمتر اطالق توصيات مكافحة «كورونا» في القطاع الصناعي في السراي الكبير         (محمود الطويل)

سياسية متابعة من استخدام 
البعض ملظلة كورونا من أجل 
إبقاء اللبنانيني في حالة حجر 
مشــرع، لتغطيــة او متريــر 
العديد من ملفات الفساد دون 

ان يبللها املطر.
فقد مرر مجلــس الوزراء 
في جلســة أمــس األول قرار 
االستمرار في تنفيذ استيراد 
الفيول لصالح معامل الكهرباء 
مــن شــركة «ســوناطراك» 
اجلزائرية، رغم فضيحة الفيول 
املغشــوش، والــذي تســبب 
بتعطيل نصــف طاقة معامل 
الكهرباء فــي لبنان، ويجري 

املصرف املركزي يداهم «شركات صرافة»
ويتهم مضاربني بالتسبب في انهيار سعر الليرة

عواصم - وكاالت: أرجع 
مصــرف ســورية املركزي 
ســبب انهيار قيمة الليرة 
السورية أمام الدوالر، إلى 
من وصفهــم بـ«املضاربني 
واملتالعبــني»، فــي وقــت 
يتصاعد اخلالف بني وزارة 
االتصاالت والتقانة ورجل 

االعمال رامي مخلوف.
وقال املصرف في بيان 
له أمس، إن «تراجع سعر 
الصرف خالل األيام املاضية، 
ناجــم بصــورة رئيســية 
عــن اســتغالل املضاربني 
واملتالعبني بالليرة السورية 
الناجمــة عــن  لألوضــاع 
جائحــة كورونــا وآثارها 

االقتصادية».
وساهمت هذه التحركات 
في حتســن ســعر صرف 
الليرة قليــال أمام الدوالر، 
حيث تراجع إلى نحو ١٧٢٠ 
بعــد أن وصــل الــى ١٨٥٠ 
وجتاوز الـ ١٩٠٠ لفترة من 

الوقت. 

اتخاذه اإلجراءات  وأكد 
كافة باستعادة ضبط أسعار 
الصرف وعودة السوق إلى 
االستقرار ودعم «االقتصاد 

الوطني».
شــركة  أعلنــت  وقــد 
«شامنـــــا» للحـــــواالت 

املاضية باخلالف املتصاعد 
بني امللياردير رامي مخلوف، 
ابــن خــال الرئيس بشــار 
األسد، وبني احلكومة متمثلة 
خصوصا بوزارة االتصاالت، 
التي تطالب شركة سيريتل 
للهاتف اخللوي التي ميلكها، 
بدفع نحو ١٨٥ مليون دوالر 
مستحقات لها وهددت بانها 
اإلجــراءات  كل  ســتتخذ 
القانونيــة لتحصيلها. ثم 
قامت الســلطات السورية 
باحلجز على أمواله وأموال 
أفراد عائلته املنقولة وغير 

املنقولة. 
ظهــر  مخلــوف  وكان 
تســجيالت  ثالثــة  فــي 
مرئيــة ونشــر العديد من 
«البوستات» عبر صفحته 
علــى «فيســبوك»، حتدث 
فيها عن ضغوطات يتعرض 
لها مــن أصحاب القرار في 
سورية، من أجل التنازل عن 
الشركة معلنا بشكل صريح 

أنه لن يتنازل.

املالية عبــر صفحتها على 
«فيســبوك» أن املصــرف 
املركزي أمر بإغالق أبواب 
الشركة، دون اإلفصاح عن 

السبب.
الليــرة  تأثــرت  كمــا 
األيــام  الســورية خــالل 

وأعلن املصرف «تنفيذ 
مهمات ميدانية مكثفة على 
جميع مؤسسات الصرافة 
وشركات احلواالت املالية، 
وكذلك على املتعاملني بغير 
الليرة السورية بهدف ضبط 

العمليات املالية».

الدورية الروسية - التركية الـ ١٢ 
على طريق «إم٤» تتجاوز أريحا

عواصم - وكاالت: سيرت القوات التركية 
والروسية الدورية املشتركة رقم ١٢ على الطريق 
الدولي حلب الالذقية «ام ٤»، وهي اخلامسة التي 
ال تضطر الختصار مسارها، منذ توقيع اتفاق 
وقف إطالق النار في شمال غرب سورية بني 
الرئيسني رجب طيب اردوغان وفالدميير بوتني.

وقالت وســائل إعالم محلية إن الدورية، 
سارت بني مدينة سراقب وصوال لبلدة أورم 

اجلوز لتتجاوز مدينة أريحا ألول مرة، حيث 
وصلت الدورية ملنطقة القياسات وفق نشطاء.

وذكرت املصادر أن انتشارا مكثفا شهدته 
املنطقــة املمتدة من بلدة النيرب حتى منطقة 
وصول الدورية من قبل القوات التركية التي 
أغلقت املنطقة بشــكل كامل قبل بدء تسيير 
الدورية الروسية التركية، الفتة إلى أن طيرانا 

حربيا سمع صوته في األجواء بالتزامن.


