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تبدد أمل اجلمهوريني في «املد األحمر» والدميوقراطيون يخالفون التوقعات
واشنطن ـ وكاالت: يبدو 
آمــال اجلمهوريــني فــي  أن 
حتقيــق موجــة حمــراء في 
الكونغرس األميركي تبددت 
مــع ظهور املزيــد من نتائج 
انتخابــات منتصف الوالية، 
حيث جنــح الدميوقراطيون 
في احلد من االضرار التي كان 
يراهن عليها الرئيس السابق 
دونالد ترامب كمنطلق العالن 
عزمه العودة مجددا الى البيت 
األبيض، ولشل قدرة الرئيس 
جو بايدن في تنفيذ سياساته 
خالل السنتني الباقيتني من 

واليته.
وأكدت وكالة «اسوشيتد 
الدميوقراطيــني  بــرس» أن 
اظهروا قوة مفاجئة في عدد من 
السباقات وخالفوا التوقعات 
بأن التضخم وتراجع التأييد 
الداء الرئيس بايدن سيقودان 
احلزب للتراجع بشكل كبير.
وبــدا اجلمهوريــون فــي 
موقع جيــد للفوز بالغالبية 
فــي مجلــس النــواب لكــن 
بفــارق ضئيــل، خالفــا ملــا 
كانوا يأملون. أما في مجلس 
الشيوخ، فقد انتزع معسكر 
الرئيــس الدميوقراطــي من 
الــذي  املقعــد  اجلمهوريــني 
كان موضع التنافس األشــد 
في هــذه االنتخابات، وجنح 
الدميوقراطي جون فيترمان 
في االســتحواذ علــى مقعد 
مجلــس الشــيوخ عن والية 
بنسلڤانيا في مواجهة محمد 
أوز الذي دعمــه ترامب بكل 
ثقلــه، كما انتزعــوا منصب 
حاكم الوالية، وهو ما اعتبره 
الدميوقراطيــون انتصــارا 
كبيرا وحتــوال باالنتخابات، 
وباتــت التشــكيلة النهائية 
ملجلس الشيوخ معلقة على 
أربعة مقاعد: أريزونا ونيفادا 
وجورجيا وويسكونسن، وهو 
عدد كبير من الواليات، إذ إن 
فرز األصوات ميكن أن يتطلب 

أياما عدة.
وانعــش هــذا االنتصــار 
ملعسكر جو بايدن، في أمسية 
ســادها توتــر شــديد خالل 
عملية شاقة لفرز األصوات، 
آمــال الدميوقراطيــني باحلد 
من خســائرهم، ووقف «املد 
األحمر» احملافظ في مجلس 
النــواب الذي وعد به دونالد 

ترامب.
النائب  ورغم ذلــك، بــدا 
اجلمهوري كيفني مكارثي واثقا 
بأن اجلمهوريني سيستعيدون 
السيطرة على مجلس النواب، 
وقال في خطاب «من الواضح 
أننــا سنســتعيد مجلــس 

النواب».

في االنتخابات النصفية.
وكان الرئيس السابق قد 
انخرط بــكل قوته في حملة 
الوالية  انتخابات منتصــف 
معوال على جناح مســاعديه 
خلوض السباق الرئاسي في 
٢٠٢٤ بوجــود أفضل رعاية، 
وقد وعد «بإعالن كبير جدا» 

في ١٥ نوفمبر.
ومع بداية ظهور النتائج 
أكد امللياردير البالغ ٧٦ عاما 
مجددا أن اجلمهوريني عاشوا 
«ليلة خارقــة» لالنتخابات، 
متهما الدميوقراطيني ووسائل 
اإلعــالم «اإلخبارية الزائفة» 

البيضاء،  الوســطى  الطبقة 
على الدميوقراطي تيم راين، 
مبقعد كان يشغله جمهوري 
وترك شاغرا، كما ذكرت قناتا 
التلفزيون األميركيتان «ان ي 

سي» و«ايه بي سي».
حتســم  أن  وبانتظــار 
النتائج مسألة السيطرة على 
الكونغــرس األميركــي، بات 
االهتمام يتركــز على نتائج 
انتخابــات حــكام الواليات، 
خصوصا فلوريدا حيث أعيد 
انتخاب احلاكم املنتهية واليته 
رون ديسانتيس، بعدما تفوق 
الدميوقراطي  على منافســه 

ببذل كل ما في وسعهم لتقليل 
أهمية جناح مناصريه، وألقى 
ترامب كلمة من ماراالغو، وقال 
ان هناك من يترقب «خسارتنا 

وهذا مستبعد».
وبشنه حملة شرسة على 
التضخم، انتزع جاي دي فانس 
أحــد مؤيدي دونالــد ترامب 
مقعــدا كان محور منافســة 
حــادة، وأصبــح ســيناتورا 
عــن والية أوهايــو، في أول 
خيبــة أمل كبيــرة للرئيس 
الدميوقراطي جو بايدن. وفاز 
هذا العسكري السابق مؤلف 
كتاب لقــي جناحا كبيرا عن 

ميعاد» للجمهوريني.
وأكد احلاكم (٤٤ عاما) أن 

«املعركة بدأت للتو».
وانتخبــت الســكرتيرة 
الصحافيــة الســابقة للبيت 
األبيض، سارة ساندرز، حاكمة 
لوالية أركنساس، لتصبح أول 
امــرأة تقود الواليــة وأعلى 
مسؤول في إدارة ترامب في 
منصب منتخب، وفقا لوكالة 

«أسوشيتد برس».
وهزمت ساندرز املرشح 
الدميوقراطــي كريس جونز 
حاكــم  مبنصــب  وفــازت 
الواليــة التــي يغلــب عليها 

تشارلي كريست.
وديسانتيس سطع جنمه 
في أوساط اليمني السياسي 
فــي الواليــات املتحدة حتى 
بــات ينظــر اليــه كمنافس 
جدي محتمل للرئيس السابق 
ترامب لنيل ترشيح احلزب 
اجلمهــوري فــي االنتخابات 

الرئاسية عام ٢٠٢٤.
وفي خطاب هجومي، عبر 
النجم الصاعد في املعســكر 
احملافظ عن ارتياحه جلعله 
هذه الواليــة اجلنوبية التي 
متيــل أحيانــا إلــى اليســار 
وأحيانا إلــى اليمني، «أرض 

اجلمهوريــون، حيث اليزال 
الرئيــس األميركي الســابق 

يتمتع بشعبية هناك.
لكــن هــذا ال يعنــي أن 
املعســكر الدميوقراطــي لم 
يحقق أي شــيء، فقد انتزع 
من اجلمهوريــني احملافظني 
مناصــــب مهمــة. ففـــــي 
ماساتشوستس، تولت مورا 
هيلي منصب حاكم الوالية 
كأول مثلية تنال هذا املنصب، 
وقد اتصل بها جو بايدن على 

الفور لتهنئتها.
الرئيس  وجنــح حــزب 
الدميوقراطي البالغ ٧٩ عاما 
فــي االحتفــاظ بالســيطرة 
على والية نيويورك، حيث 
كان اجلمهوريون يعتقدون 
أنهم يستطيعون الفوز على 
احلاكمة كايثي هوشول لكنها 
متكنت من هزمية اجلمهوري 

لي زيلدن.
وواجـــــه اجلمهــــوري 
اليميني املتطرف  املسيحي 
دوغ ماستريانو املقرب من 
ترامب واملشكك في فوز بايدن 
في انتخابات ٢٠٢٠، هزمية 
الدميوقراطي  أمــام  كبيــرة 
الوسطي جوش شابيرو الذي 
فاز مبنصب حاكم بنسلڤانيا.

وماســتريانو (٥٨ عاما) 
هو واحد من أكثر السياسيني 
املدعومني ترامب إثارة للجدل. 
فهو ضابط ســابق ال يخفي 
تعاطفه مع مجموعات مؤيدة 
لتفوق البيض وملعالم متجيد 

الكونفيدرالية.
وبقــي يؤكد خالل عامني 
أن انتخابــات نوفمبر ٢٠٢٠
«سرقت» من دونالد ترامب 
من الرئيس الدميوقراطي جو 
بايدن واتهم باملشــاركة في 
الهجوم على مبنى الكونغرس 
(الكابيتول) في واشنطن في 

٦ يناير ٢٠٢١.
كما فاز املؤلف والرئيس 
السابق ملنظمات غير ربحية 
الدميوقراطــي ويس مور، 
علــى املرشــح اجلمهوري 
اليميني دان كوكس، ليصبح 
بذلك أول شــخص أســود 
ينتخب حاكمــا في تاريخ 
والية ميريالند، حســب ما 
ورد في تقرير «واشــنطن 

بوست».
وســرعان ما قــال مور 
ملؤيديه «لقد صنعت التاريخ 
الليلة. وأعلم أيضا أنني لم 
أكن أول من حــاول ذلك»، 
مضيفا أن «التاريخ األكثر 
أهميــة هو التاريــخ الذي 
سنصنعه معا، كشعب هذه 
الدولة، على مدار السنوات 

املقبلة».

تقدم ضئيل حلزب الرئيس السابق ترامب في مجلس النواب.. وبنسلڤانيا قوضت آماله في اكتساح مجلس الشيوخ

(رويترز) جانب من عمليات جمع األصوات في نيفادا بالس فيغاس  

لكن احلزب الذي أشارت 
تقديرات إلى أنه سيحصد عددا 
إضافيا من املقاعد بلغ عشرة 
أو ٢٥ وحتــى ثالثني، اضطر 

خلفض سقف توقعاته.
وقــال الســيناتور املؤثر 
ليندسي غراهام، وهو صديق 
مقرب لدونالد ترامب لشبكة 
«ان بي سي»، إن «األمر ليس 
بالتأكيد مــدا جمهوريا. هذا 
أمــر مؤكد»، ما يثير تكهنات 
التزويــر  اتهامــات  بــأن 
التي  و«ســرقة االنتخابات» 
اطلقها ترامب وانصاره على 
االنتخابات الرئاسية ستتجدد 

الكرملني: عالقتنا مع واشنطن ستبقى 
«سيئة» بعد االنتخابات النصفية

موسكو - (أ.ف.پ): شددت الرئاسة الروسية أمس على أن 
عالقاتها مع واشنطن ستبقى سيئة مهما كانت نتائج انتخابات 
منتصف الوالية في الواليات املتحدة، نافية االتهامات لروسيا 
بالتدخل في االنتخابات. وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف، حسبما ذكرت وكاالت أنباء روسية: «هذه االنتخابات 
في األساس ال ميكنها أن تغير شيئا. عالقاتنا سيئة في الوقت 
الراهن وستبقى كذلك». وأضاف: «إن هذه االنتخابات مهمة، 
لكن من ناحية أخرى أعتقد أنني لســت مخطئا في القول إنه 
ال ينبغي املبالغة في تقدير أهميتها بالنسبة ملستقبل عالقاتنا 
الثنائية على املديني القصير واملتوسط». وتأتي التعليقات بعد 
إعالن االوليغارشــي الروسي يفغيني بريغوجني بالتدخل في 
االنتخابات األميركية. وقال رجل األعمال امللقب بطباخ بوتني: 
«لقد تدخلنا، نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك. بحذر ودقة، 

بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا».
لكن بيسكوف نفى ذلك قائال: «لقد اعتدنا (على هذه االتهامات) 
لدرجة أننا لم نعد نهتم بها». وأضاف بيسكوف انه من السابق 
ألوانه احلديث عن إجراء حوار مع الواليات املتحدة بخصوص 

متديد معاهدة نيو ستارت للحد من األسلحة النووية.

الدميوقراطي فروست أول مرشح 
من اجليل «زد» يفوز مبقعد في مجلس النواب

سيناتور جمهوري في التاسعة والثمانني 
يفوز بوالية ثامنة آليوا

واشــنطن - (أ.ف.پ): أصبح الشــاب 
ماكسويل فروست البالغ ٢٥ عاما أول عضو 
في الكونغرس األميركي ينتمي الى اجليل 
«زد» مع فــوزه مبقعد في مجلس النواب 

عن احلزب الدميوقراطي.
وأعلنت الشبكات اإلخبارية األميركية 
فــوز فروســت علــى اجلمهــوري كالفني 
وميبيــش بعــد فتــرة وجيزة مــن إغالق 

صناديق االقتراع.
وغرد فروست على تويتر «لقد فزنا»، 
مضيفا: «صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا 
وللجيــل زد ولكل شــخص يؤمــن بأننا 

نستحق مستقبال أفضل».

واجليل «زد» يأتي بعد جيل األلفية، وهم 
مواليد الفترة ما بني منتصف التسعينيات 
ومنتصــف العقد األول من األلفية الثانية 
ويتميز أفــراده بقدراتهم على اســتخدام 

التكنولوجيا والتكيف معها.
وقال املرشح لوكالة فرانس برس في 
أورالندو الشــهر املاضي خــالل احلملة 
االنتخابية: «نحن بحاجة إلى هذا التمثيل 
في الكونغرس حتى تكون لدينا حكومة 
تشــبه بالدنا وتشــعر مبا تعانيه هذه 
البــالد». وحاليا اجلمهوري ماديســون 
كوثــورن الذي يبلغ ٢٧ عاما هو أصغر 

عضو في الكونغرس.

واشــنطن - (أ.ف.پ): فــاز اجلمهــوري 
تشــاك غراســلي البالغ من العمر (٨٩ عاما) 
الســيناتور عن والية آيوا منــذ العام ١٩٨١، 
فــي انتخابات التجديــد النصفية مبقعد في 
مجلس الشيوخ لوالية ثامنة، حسب قناتي 

«إن بي سي» و«سي بي إس».
وقد خاض منافسة هي األكثر حدة له منذ 
٤٢ عاما في مواجهة الدميوقراطي والعسكري 
الكبير السابق مايكل فرانكن. وسيكون تشاك 
غراســلي قد بلغ ٩٥ عاما فــي نهاية واليته 
اجلديدة هــذه. وأراد هذا العضو في اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ أن يكون صوت 
أميركا الريفية واملزارع العائلية، وهو نفسه 

مزارع. وقد قام بحملة هذا العام تركزت على 
التضخــم. وقدم له دونالد ترامب دعمه وإن 

اختلف معه بشأن عدد كبير من القضايا.
وقال غراسلي في جتمع انتخابي بحضور 
دونالــد ترامب العام املاضي: «لن أكون ذكيا 
إذا لــم أقبل الدعم من شــخص لديه (تأييد) 
٩١٪ من الناخبني اجلمهوريني في والية آيوا».

وشــغل غراسلي منصب الرئيس املؤقت 
ملجلس الشيوخ من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ وكان بذلك 
الشخصية الثالثة في ترتيب اخلالفة في حال 
عجز الرئيس، بعد نائب الرئيس والرئيسة 

الدميوقراطية ملجلس النواب.
وهو متزوج منذ ٦٨ عاما وله ٥ أوالد.

إيران: إضراب عام في أربعني «اجلمعة الدامية» 
واجليش يهدد بطرد «مثيري الشغب» للخارج

االحتالل يقتل فلسطينيني في الضفة 
ويختطف أسيرًا محررًا من «قلنديا»

عواصم - وكاالت: بدأت مدن في غرب 
إيــران أمــس إضرابــا عامــا تضامنيا في 
ذكرى مرور أربعــني يوما على قتل قوات 
األمن عشــرات املتظاهرين في حملة على 
االحتجاجات جنوب شرق البالد الذي متزقه 
نزاعات، فيما حذر اجليش االيراني بطرد 

«مثيري الشغب» من البالد.
وقال قائد القوات البرية للجيش اإليراني، 
كيومرث حيدري امس، إن «مثيري الشغب» 
لن يكون لهم مكان في ايران إذا أمر املرشد 
االعلى علي خامنئــي بحملة أكثر صرامة 
علــى االحتجاجات، حســبما ذكرت وكالة 

مهر شبه الرسمية لألنباء.
وأضاف حيدري «إذا قرر التعامل معهم، 
فلن يبقى ملثيري الشــغب مكان في البالد 

بعدها».
في األثناء، نشرت قناة «تصوير ١٥٠٠» 
على مواقع التواصل االجتماعي مقطع ڤيديو 
يظهر ناشــطني يوزعون منشورات دعت 
إلى االحتجاج امس في كل املدن مبناسبة 

ذكرى مــرور أربعني يومــا على «اجلمعة 
الدامية» في زاهدان.

وكانت تظاهرات واسعة النطاق جارية 
في مدن بانيه وكرمانشاه ومريفان وسنندج 
ومدينة ســقز مسقط رأس أميني، على ما 
قالــت منظمة «هينكاو» حلقوق اإلنســان 
ومقرها النرويج، مشيرة إلى أن اإلضراب 
عــن العمل نظم «تضامنا مع الضحايا في 
زاهدان في الذكرى األربعني لوفاتهم». وأظهر 
مقطع ڤيديو نشره على اإلنترنت ناشطون 

متاجر مغلقة في سقز وزاهدان.
وأطلقت قوات األمــن النار على رجال 
نزلوا إلى الشوارع بعد خروجهم من مساجد 
عقب صــالة اجلمعة، ما أســفر عن مقتل 
العشــرات. وقالت هينــكاو «ما حدث ذلك 
اجلمعــة... في زاهدان، مبوجــب القانون 
الدولــي، مثال واضح على القتل اجلماعي 
للمدنيــني». وكتبت على تويتر «يجب أن 
تعتــرف املنظمــات الدوليــة واحلكومات 

الغربية بهذا القتل اجلماعي».

عواصم - وكاالت: أعلنت مصادر فلسطينية 
مقتل شاب فلسطيني أمس برصاص اجليش 
اإلسرائيلي في جنني، ليكون الثاني في الضفة 

الغربية.
وأفــادت وزارة الصحة الفلســطينية في 
بيان مقتضب مبقتل شــاب يبلــغ (٢٩ عاما) 
بعد إصابتــه برصاص اجليش اإلســرائيلي 

غرب جنني.
وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
(وفا)، استهدفت قوات من اجليش اإلسرائيلي 
الشاب قرب جدار الفصل بعدة رصاصات ما أدى 
إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على أثرها.

وفي وقت سابق أمس قتل فتى فلسطيني 
برصــاص االحتالل فــي اشــتباكات اندلعت 
خالل زيارة قام بها سياســيون إسرائيليون 
ميينيون إلى موقع «قبر يوسف» بالقرب من 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية احملتلة، 
بحسب مصادر متعددة. وقالت وزارة الصحة 
الفلســطينية، إن «مهدي محمد حشــاش (١٥

عاما) استشهد متأثرا بجروح خطيرة ناجتة 
عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده 
خالل اقتحام االحتالل مدينة نابلس فجر امس».
وفــي ســياق متصــل، أصيــب خمســة 
فلسطينيني بالرصاص والعشرات باالختناق 
خالل مواجهات مع اجليش اإلسرائيلي في بلدة 

بيت أمر شمال اخلليل.
كما اختطفت قوة خاصة إسرائيلية امس 
أسيرا فلســطينيا محررا من مخيم «قلنديا» 
الواقــع خارج اجلــدار العازل شــمال القدس 
احملتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية «إن 
قوة من املستعربني تسللت بسيارة إلى داخل 

املخيم، واختطفت املواطن زهران زهران».

القوات الروسية تغادر خيرسون في أكبر انسحاب منذ الغزو
أمــر  عواصــم - وكاالت: 
وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شــويغو قواتــه باالنســحاب 
مــن مدينة خيرســون باجتاه 
الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، 
فيما تستمر القوات األوكرانية 
في التقدم الستعادة أراضيها، 
وكذلك في حشد الدعم الغربي 

ضد روسيا.
وقال شويغو على التلفزيون 
«نفذوا انسحاب اجلنود»، وذلك 
بعد اقتراح في هذا االجتاه من 
جانب قائد العمليات الروسية 
في أوكرانيا اجلنرال ســيرغي 
سوروفيكني الذي أقر بأنه ليس 

قرارا «سهال».
وميثل ذلك واحدة من أكبر 
عمليات االنســحاب الروسية، 
ورمبا يشــكل نقطة حتول في 
احلــرب التي تقتــرب اآلن من 
نهاية شــهرها التاســع. وأفاد 
مسؤول عسكري أوكراني بأن 
االعــالم الروســية اختفت من 
اســطح املبانــي الرســمية في 
املدينة، وان القوات الروســية 
دمرت جميع اجلسور في اجلهة 

اليمنى من املدينة. 
وقــال اجلنــرال ســيرغي 
العــام  القائــد  ســوروفكني، 
للقوات الرسية، في كلمة عبر 
التلفزيون، إنه لم يعد من املمكن 
توصيل اإلمــدادات إلى مدينة 
خيرسون. وقال إنه اقترح إقامة 
خطــوط دفاعية علــى الضفة 

الشرقية للنهر.
وجاءت هــذه األخبار بعد 
أســابيع من التقدم األوكراني 
نحــو املدينة وجهود روســيا 
لترحيــل أكثــر مــن ١٠٠ ألــف 
من ســكانها. وقال سوروفكني 
«سننقذ أرواح جنودنا والقدرة 
القتالية لوحداتنا. إبقاؤهم على 
الضفة اليمنــى (الغربية) بال 

من جهة اخرى، قالت روسيا 
امــس إنها ال ترى أي تقدم في 
تسهيل صادراتها من األسمدة 
واحلبوب، وهو جزء من اتفاق 
البحر األسود للحبوب تعتبره 
موسكو أساسيا لتمديد املبادرة 

فيما بعد األسبوع املقبل.
وقالــت املتحدثــة باســم 
الروســية  وزارة اخلارجيــة 
ماريــا زاخاروفــا للصحافيني 
إن الواليــات املتحدة واالحتاد 
األوروبي يضعان عقبات أمام 
الصادرات الروسية، وأضافت 
أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت 
روسيا ســتمدد مشاركتها في 
املبــادرة التــي تنتهــي في ١٩

نوفمبــر. وأضافت: «الواليات 

األول: «احملتلــون اليزالــون 
نشــطني للغايــة - عشــرات 
الهجمات كل يــوم». وأضاف: 
«إنهم يتكبدون خسائر كبيرة 
للغاية، لكن األمر اليزال كما هو، 
التقدم صوب احلدود اإلدارية 
ملنطقة دونيتســك، لن نتخلى 
عن سنتيمتر واحد من أرضنا».
وأضــاف زيلينســكي فــي 
خطابــه إن الكهربــاء انقطعت 
عن نحو ٤ ماليني شخص في ١٤
منطقة باإلضافة إلى العاصمة 
كييڤ. وقالت شركة أورينرجو 
املشــغلة للشــبكة الكهربائية 
األوكرانيــة إن انقطــاع التيار 
الكهربائــي املقــرر كل ســاعة 

سيؤثر على البالد بأكملها.

املتحــدة واالحتــاد األوروبــي 
يواصالن وضع العراقيل أمام 
تصديــر األســمدة واحلبــوب 
الروســية. وســنأخذ ذلك في 
االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن 

متديد اتفاق احلبوب».
فــي غضــون ذلــك، تعهــد 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي بأال تتخلى قواته 
ولو عن «سنتيمتر واحد» في 
املعارك الدائرة للسيطرة على 
منطقة دونيتســك الشــرقية، 
مســؤولون  حتــدث  بينمــا 
عينتهــم روســيا عــن اقتحام 
قوات أوكرانيــة بلدة جنوبية 
بالدبابــات. وقال زيلينســكي 
في خطابه املصــور ليل امس 

كييڤ تقلل من اإلعالن: ال معنى له مادامت أعالمنا ال ترفرف هناك

(رويترز) فتاة أوكرانية حتمل قطتها خارج منزل مدمر بالقرب من كييڤ 

جدوى. ميكن استخدام بعضهم 
على جبهات أخرى». 

لكن كييڤ قللت من االعالن 
الروسي، ونقلت (رويترز) عن 
مستشار الرئاســة األوكرانية 
قولــه «مازالــت هنــاك قوات 
روسية في خيرسون». وأضاف 
«ال نعير اهتماما للتصريحات 
الروسية واألفعال تختلف عن 
األقوال»، معتبرا أنه «ال معنى 
للحديث عن انســحاب روسي 
مادامت اعالمنا ال ترفرف هناك». 
وكان مسؤول موال لروسيا 
أعلن مقتل مســؤول كبير في 
ســلطات االحتــالل الروســي 
مبدينــة خيرســون في حادث 

سير أمس.


