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• ฦሼቶ㾻拻扖ޖ段伸و彚
• ।憙૪周҅昧媲㲍ॠἓ֫䅎
• ἓ熫Ոತૡ֢ฦ᭭ᤩྏ憙
• 壔ඪ೮懪横弔ຎ෭䁭
• Presidentti Trump on esittänyt virallisen pyynnön KKP: n 

poistamiseksi puheessaan Rose-puutarhassa
• Pompeo on vastaanottanut paljon kritiikkiä CCP: n 

omistamassa CCTV: ssä
• CCP-viruksen puhkeamisen vuoksi Heilongjiangin maakunnan 

henkilöllisyystodistuksen omistavat ihmiset kärsivät syrjinnästä 
löytää työpaikkoja

• Tilaa Apple Daily, ainoa demokratiaa edistävä sanomalehti, joka 
on jäljellä Hongkongissa



2020/4/29

1.  ฦ๋ෛෛ守咳䨝抋ғ౯உႴ༩ᰂྋ௮ጱ制丆҅֕ฎ匍ࣁӧᚆ᭐ᶂ҅ፘמय़ਹԞ䨝உ
ளᎣ᭲ጱ

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

• Pressidentti Trumpi kertoo tietävänsä Pohjois-Korean Kim Jong 
Unin menestyksestä. Hän ei kuitenkaan voi puhua siitä nyt. 
Trump spekuloi myös, että johtajan uutisia tulee pian.
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• Trumpin historiallinen puhe Rose Gardenissa 27. huhtikuuta 
kuullosti virallisesti kommunistisen puolueen täydelliseltä 
eliminoinnilta.
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• Herra Steve Bannon tulkitsee presidentti Trumpin puhetta Rose 
Gardenissa: KKP: n lopettaminen lailla on virallisesti aloitettu 
kaikista suunnista. 
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• Missourin oikeudenkäynti CCP: stä on tukikelpoinen. CCP: llä ei 
ole suvereenia koskemattomuutta.
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Sen jälkeen kun Australian ulkoministeri kirjoitti vetoomuksen 
Kiinan kommunistisen puolueen viruksen riippumattomasta 
tutkimuksesta, Kiinan suurlähettiläs varoitti, että 
uudelleentarkastelu johtaa boikottiin Australian tuotteisiin.
• Sen jälkeen kun Australian ulkoministeri Marise Payne on 

vaatinut CCP-viruksen riippumatonta tutkimusta, CCP: n 
suurlähettiläs on uhannut häntä boikotoimaan Australian 
tuotteita. 
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• CCP on menettänyt juonen kokonaan. Kiusallista, Kiinan 
virallinen media on hyökännyt Sec. Pompeota vastaan kaksi 
päivää peräkkäin.
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• Onko epidemian todella ohitettu? CCP asettaa ajan vuosittaisiin 
NPC & CPPCC -istuntoihin.
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• Hei Longjiangissa esiintyvän CCP-viruksen epidemian vakavuuden 
takia tämän alueen ihmiset hylätään myös terveyskoodien 
toimittamisen yhteydessä.
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• 27. huhtikuuta Weibo-viestit paljastivat 25 vahvistettua tapausta 
Shaanxin maakunnassa, mutta virallisessa ilmoituksessa ei ole 
ilmoitettu näitä tietoja.
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• 28. huhtikuuta Huananchengissa, Harbinissa, epidemian 
ehkäisyhenkilökunta antaa ydintestejä kaikille rakennuksen asukkaille.
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• Formalismi! Harbinin Hongwei-tiellä sijaitsevassa Honghe-
yhteisössä, 28. huhtikuuta, desinfiointityötä ei todellakaan 
suoritettu, valokuvat otettiin yleisön huijaamiseksi.
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• Pandemian vaikutuksesta Xinmei Garden, vanha  
kasvisruokaravintola Shenzhenissä, on lopettanut toimintansa, 
vanhat asiakkaat olivat syvästi pahoillaan.
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Koko kansantalous laski, suuryritysten lainoja ei pystytty 
maksamaan takaisin ajoissa, ja lainariskit kehittyivät vähitellen 
alueellisiksi rahoitusriskeiksi• Maan koko talous on heikentymässä; kaikki suuret yritykset 

eivät voi maksaa lainojaan takaisin ajoissa. Seurauksena on, 
että velariski on vähitellen muuttunut alueelliseksi 
rahoitusriskiksi.
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• Jindie Software -yrityksen ja Suishouji Company -companyn 
kriisi on paljastunut ja sijoittajat vaativat rahojensa 
palauttamista.
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• Jotkut Netizens ovat kaivaneet Yuan You Baon julkaiseman 
mainosvideon (BOC: n raakaöljyn tulevaisuuden ohjelma). 
Netizens kommentoi ostavansa varmasti tuotteen, koska se 
näytti täysin riskittömältä.
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• 68-vuotias nainen sijoitti 90 000 RMB Yuan You Baoon, 
piilottaen sen lapsiltaan. Sen seurauksena hänelle on syntynyt 
200 000 RMB: n velka pankille.
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• Miksi tulipaloja on enemmän kuin normaalisti? Monien yritysten 
on vaikea jatkaa, palovakuutusvaatimusten tekemisestä 
yrityksille on tullut yleistä.
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• Apple Daily -liittymien tilaukset ovat lisääntyneet viime päivinä 
30 000: lla ja ovat nousseet takaisin 600 000: een. Jimmy Lai 
kieltäytyi tekemästä lahjoituksia ja kiitti ihmisiä kaikilta 
elämänaloilta tuesta.
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Ӟڔ᮷૪妿樄ত
Kaikki on alkanut!

Kasto videon uusinta täältä

-LOPPU-

 CCP Virus


