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�إىل  �لكن��دي بالإجم��اع �قرت�ح��ًا يه��دف  تبن��ى �لربمل��ان 
��ش��تقبال، عل��ى م��دى �لأ�ش��هر �لأربع��ة �ملقبل��ة، لجئ��ن 
�إيزيدي��ن هارب��ن من ��ش��طهاد تنظي��م د�ع�ش يف �ش��مال 

�لعر�ق، و�لذي و�شفته �أوتاو� ب�"�لإبادة".
وهذ� �لق��رت�ح �لذي قدمت��ه �ملعار�ش��ة �ملحافظة ودعمته 
كل �لأح��ز�ب مبا يف ذلك �حلزب �للي��رب�يل �لذي ينتمي �إليه 
رئي���ش �لوزر�ء جا�ش��ن ترودو، يتهم مقاتل��ي تنظيم د�ع�ش 

بارتكاب �إبادة �شد هذه �لأقلية �لدينية.
و�أو�ش��حت �حلكومة �لكندية �أن عليها �ش��قل خطتها لإقامة 
ج���ر جوي ي�ش��مح با�ش��تقبال �لإيزيدي��ن �ملتو�جدين يف 
�ش��مال �لع��ر�ق، �ملنطق��ة �لتي ت�ش��هد حاليًا مع��ارك عنيفة 
ب��ن تنظيم د�ع�ش من جهة و�حلكومة �لعر�قية و�لأكر�د من 
جهة �أخرى. و�أ�شار وزير �لهجرة جون ماكالوم �أمام جمل�ش 
�لعم��وم، �إىل �أن �أوت��او� ل تعلم حتى �للحظ��ة عدد �لالجئن 
�لإيزيدي��ن �لذين �شت�ش��تقبلهم خالل 120 يوم��ًا، لفتًا �إىل 
�أن حكومت��ه متكن��ت من ترحيل نحو 30 �ألف لجئ �ش��وري 

خالل ب�شعة �أ�شهر يف بد�ية �لعام.
وق��ال رئي�ش �لوزر�ء جا�ش��ن ت��رودو �أمام �لن��و�ب �إنه "من 
�مله��م �لتاأكي��د عل��ى �أن كن��د� �ش��تظل د�ئم��ا بل��د�ً مفتوحًا، 
م�ش��ممًا عل��ى �إ���ر�ك ودعم �لفئات �ل�ش��عيفة من �ل�ش��كان 
يف كل �أنح��اء �لع��امل". �لإيزيديون �أقلية لي�ش��ت م�ش��لمة ول 
عربية، تعد �أكرث من ن�شف مليون �شخ�ش، ويرتكز وجودها 

خ�شو�شًا قرب �حلدود �ل�شورية يف �شمال �لعر�ق.
ويق��ول �لإيزيدي��ون �إن ديانته��م تع��ود �إىل �لف �ل�ش��نن 
و�إنه��ا �نبثقت عن �لديانة �لبابلي��ة �لقدمية يف بالد ما بن 
�لنهرين، ويرى �آخرون �أن ديانتهم خليط من ديانات قدمية 

عدة مثل �لزرد�شتية و�ملانوية.

فوضى في برلمان هونغ كونغ بعد اقتحامه 
من مشرعين مؤيدين لالستقالل

مسؤول فرنسي في رام لله لبحث مبادرة السالم

كندا تفتح الباب الستقبال الجئين إيران: روسيا أنجزت تسليمنا صواريخ "إس 300"
إيزيديين تعرضوا لالضطهاد

فيكتوري��ا - متابع��ة: عم��ت �لفو�ش��ى �أرج��اء برمل��ان هونغ كونغ ي��وم �م�ش 
�لأربعاء، بعدما حتدى م�رعان موؤيد�ن ل�ش��تقالل �جلزيرة، قر�ر�ً مبنعهما من 
�لدخول و�قتحما �ملبنى مما دفع م�رعن دميقر�طين لإقامة �شل�ش��لة ب�رية 

حولهما ما ت�شبب يف تاأجيل �جلل�شة.
و�أرجاأ رئي�ش �ملجل�ش �لت�ريعي يف هونغ كونغ �خلا�ش��عة لل�ش��يادة �ل�شينية 
حل��ف �ليمن، لياو و�ي ت�ش��ينغ )25 عاما( وباغ ق��و ليونغ )30 عامًا(، ومنع 
موؤقتًا ح�ش��ورهما �جتماعات �ملجل�ش، ب�ش��بب �ش��غط جماعات مو�لية لبكن 
م�ش��تمر منذ �أ�ش��ابيع. وقال ليونغ باكيًا، "�إذ� خ�رنا هذه �حلرب، فاإن نظامنا 
�نتهى، لي�ش لدينا جمال للرت�جع". ويف وقت �شابق هذ� �ل�شهر، مت �إبطال �لق�شم 
�ل��ذي �أدىل به �لثن��ان �للذ�ن ميثالن منوذجًا جديد�ً للنا�ش��طن �لأكرث ت�ش��دد�ً 
يف �لتيار �ل�شيا�ش��ي �لرئي�شي، لأ�شباب تتعلق بلغتهما وبالفتة �عتربت تزدري 
�ل�ش��ن. و�ش��اح م�رعون �أثناء دخولهم �إىل �جتم��اع باملجل�ش يف وقت منع 
في��ه �لثن��ان من �لدخ��ول "�إن �مل�رعن �ملنتخبن دميقر�طي��ا يريدون حلف 
�ليم��ن". وطال��ب دميقر�طي��ون رئي�ش �ملجل�ش �أن��درو ليون��غ بالتنحي، بينما 

�تهمه ياو بالعمل على �لنيل من "كر�مة �ملجل�ش".

ر�م �هلل- متابعة: ك�ش��فت منظمة �لتحرير �لفل�ش��طينية، عن زيارة مرتقبة للمبعوث 
�لفرن�ش��ي يف �ل�رق �لأو�ش��ط ب��ر فيمون �إىل ر�م هلل نهاية �ل�ش��هر �جل��اري، وذلك 
يف �إط��ار �جلهود �لفرن�ش��ية لعقد �ملوؤمتر �لدويل لل�ش��الم، �ل��ذي �أعلنت عنه باري�ش 
يف وقت �ش��ابق. وقال ع�ش��و �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحري��ر �أحمد جمدلين، �إن 
زيارة فيمون �شت�شمل عدد�ً من دول �ملنطقة، لو�شعهم يف �شورة �جلهود �لفرن�شية 
لل�شالم، لفتًا �إىل �أنه �شيطلع �لقيادة �لفل�شطينية على �مل�شاور�ت و�لت�شالت �لتي 

جتريها باري�ش يف ملف مبادرة �ل�شالم �لفرن�شية.
و�أ�شاف جمدلين يف ت�ريحات خا�شة ل� 24، �أن �لعالقات �لفل�شطينية �لفرن�شية 
ت�ش��هد تن�شيقًا عايل �مل�ش��توى، لفتًا �إىل �أن �جلانبن ي�ش��عيان لتوحيد �جلهود من 
�أج��ل عق��د �ملوؤمتر �ل��دويل قبل نهاية �لع��ام �جل��اري. و�أو�ش��ح �أن �ملوؤمتر �لدويل 
�ش��يجري عقده بعد �لنتخابات �لأمريكية �لتي �شتجري �أخر نوفمرب )ت�رين ثاين( 
�ملقب��ل، لفت��ًا �إىل �أن �لوليات �ملتح��دة ترف�ش �إبد�ء �أي تعاون قب��ل �لنتهاء من 

ملف �لنتخابات �لرئا�شية.

طه��ر�ن- متابعة: �أكد �ل�ش��فر �لإير�ين يف مو�ش��كو ي��وم �م�ش �لأربعاء، �أن رو�ش��يا 
�أجن��زت وب�ش��كل كام��ل كل �لتز�ماته��ا مبا بتعلق بت�ش��ليم منظوم��ة �لدفاع �جلوي 
"�شبوتنيك" �لرو�شية عن مهدي �شنائي �لقول  "�إ�ش300-" لإير�ن. ونقلت وكالة 

لل�شحفين: "م�شاألة منظومة �إ�ش 300 متت، ومت ت�شليمنا كل �شيء".
وكان��ت �لوكال��ة نقلت عن��ه �أم�ش �لقول، رد�ً على �ش��وؤ�ل عما �إذ� كان��ت �إير�ن تهتم 
مبنظوم��ة "�إ���ش 400" �لرو�ش��ية: "ل، مل يجر �حلديث حول توري��د )�إ�ش 400( �إىل 
�إي��ر�ن، ولك��ن �إي��ر�ن مهتمة مبو��ش��لة �لتع��اون يف �ملج��ال �لدفاعي مع رو�ش��يا، 
و�أي�ش��ًا تو�ش��يعه وتطويره". و�أعرب �أي�شًا عن �لأمل بتطوير �لتعاون مع رو�شيا يف 
�ملج��الت �لتي تتطلب مو�فقة جمل�ش �لأمن �لدويل على �لن�ش��اط فيها، وقال: "يف 
حال متكنت �إير�ن ورو�ش��يا من �لتفاق على �شيء، ف�شيكون باإمكانهما �لتوجه �إىل 

جمل�ش �لأمن �لدويل"

 

اوتاوا - متابعة

�أعلنت حكومة غامبيا �ن�شحابها من �ملحكمة �جلنائية �لدولية 
متهم��ة �إياه��ا بتجاه��ل "جر�ئم ح��رب" ترتكبه��ا دول غربية، 

و�ل�شعي فقط ملقا�شاة �لأفارقة.
وجاء قر�ر غامبيا بعد �أيام من �ن�ش��حاب جنوب �أفريقيا منها، 
وكان رئي�ش غامبيا يحيى جامع قد دعا �ملحكمة �إىل �لتحقيق 

يف موت مهاجرين �أفارقة يف �لبحر �ملتو�شط.
وق��ال وزير �لإع��الم �ريف بوجاجن على �لتلفزيون �لر�ش��مي ، 
"ه��ذ� �لإجر�ء نابع من حقيق��ة �أن �ملحكمة �جلنائية �لدولية، 
رغ��م �أنها ت�ش��مى �ملحكم��ة �جلنائي��ة �لدولية، ه��ي يف �لو�قع 
حمكم��ة قوقازية دولي��ة ملالحق��ة و�إذلل �مللونن وبخا�ش��ة 

�لأفارقة".
ومل يت�ش��ن �لت�شال على �لفور مب�ش��وؤولن يف �ملحكمة �لدولية 
للتعليق، لكن جميء هذه �خلطوة عقب �ن�ش��حاب جنوب �أفريقيا 

يزي��د من �ل�ش��غوط على �أول حمكمة د�ئم��ة يف �لعامل للتحقيق 
يف جر�ئم �حلرب.

وتو�ج��ه �ملحكمة مز�ع��م بتنفيذ �أجندة لال�ش��تعمار �جلديد يف 
�أفريقي��ا حي��ث �رتك��زت جمي��ع حتقيقاته��ا �لع�رة با�ش��تثناء 

حتقيق و�حد.
وقالت بوروندي بالفعل �إنها تعتزم �لن�ش��حاب كما �أن برملان 

كينيا يبحث �تخاذ هذه �خلطوة.
وجاء يف بيان غامبيا �لتي ي�ش��كل مو�طنوها ن�ش��بة عالية من 
�ملهاجري��ن �لأفارق��ة �ملتدفقن على �أوروبا �أنها �ش��عت ملثول 
�لحتاد �لأوروبي �أمام �ملحكمة �لدولية ب�ش��بب موت مهاجرين 

يف مياه �لبحر �ملتو�شط لكنها مل تتلق رد�ً.
وق��ال �لبيان "هن��اك بلد�ن غربي��ة كثرة، ما ل يق��ل عن 30، 
�رتكب��ت جر�ئ��م حرب �ش��افرة �ش��د دول م�ش��تقلة ذ�ت �ش��يادة 
ومو�طنيه��ا منذ �إن�ش��اء �ملحكم��ة �جلنائية �لدولي��ة، ومل يوجه 

�تهام ملجرم حرب غربي و�حد".

ق��ال دونالد تر�مب مر�ش��ح �حل��زب �جلمه��وري يف �نتخابات 
�لرئا�ش��ة �لأمريكي��ة �إن خط��ة �ل�شيا�ش��ة �خلارجية ملناف�ش��ته 
مر�ش��حة �حل��زب �لدميقر�طي هيالري كلينتون ب�ش��اأن �ش��وريا 

�شتوؤدي �إىل �ندلع حرب عاملية ثالثة.
و�أعرب تر�مب عن �عتقاده باأن على �لوليات �ملتحدة �لرتكيز 
عل��ى هزمية تنظيم �لدولة �لإ�ش��المية بدل م��ن حماولة �إقناع 

�لرئي�ش �ل�شوري ب�شار �لأ�شد بالتنحي عن من�شبه.
وتق��رتح كلينت��ون فر�ش حظ��ر للطر�ن فوق �ش��وريا، وهو ما 

يرى �لبع�ش �أنه �شيوؤدي �إىل �ر�ع مع رو�شيا.
ويف مقابل��ة مع وكالة رويرتز لالأنباء، قال تر�مب "�ش��ينتهي 
بنا �ملطاف يف حرب عاملية ثالثة ب�ش��بب �ش��وريا �إذ� ��شتمعنا 
�إىل هي��الري كلينتون". و�أ�ش��اف "�إنك مل تعد حتارب �ش��وريا 

فقط، و�إمنا حتارب �شوريا ورو�شيا و�إير�ن، �ألي�ش كذلك؟".

وتاب��ع "رو�ش��يا دولة نووي��ة، لكنها دول��ة �أ�ش��لحتها �لنووية 
�ش��احلة ولي�ش ك��دول �أخرى تتح��دث". كما �أع��رب تر�مب عن 
�عتق��اده باأن هيالري كلينتون لن يكون بو�ش��عها �حلديث مع 

�لرئي�ش �لرو�شي فالدمير بوتن بعد �نتقادها �حلاد له.
وت�ش��اءل "كي��ف لها �أن تع��ود وتتفاو�ش مع ه��ذ� �لرجل �لذي 
�ش��ورته على �أنه �رير ج��د�" �إذ� فازت يف �لنتخابات �ملزمع 

�إجر�وؤها يوم 8 نوفمرب/ ت�رين �لثاين.
وتعك���ش حتذي��ر�ت تر�م��ب ب�ش��اأن �لدخ��ول يف مو�جه��ة م��ع 
رو�ش��يا �ش��دى خماوف �أثارها رئي�ش هيئة �لأركان �مل�شرتكة 
�لأمريكية �ل�ش��هر �ملا�ش��ي. فقد قال �جلرن�ل جوزيف د�نفورد 
للنو�ب �أثناء جل�ش��ة برملانية �إن فر�ش حظر جوي فوق �شوريا 
قد يوؤدي �إىل �ندلع حرب مع رو�شيا. وقال د�نفورد �أمام جلنة 
�خلدمات �مل�ش��لحة مبجل�ش �ل�ش��يوخ "حاليا، كي ن�ش��يطر على 
�ملج��ال �جلوي يف �ش��وريا باأكمله �ش��ينبغي علينا �لدخول يف 

حرب �شد �شوريا ورو�شيا".

�أف��اد �لحتاد �لربمل��اين �لدويل  يوم �م���ش �لربعاء، 
�أن م�رع��ات �لربملان يو�جهن �لتمييز على �أ�ش��ا�ش 
�جلن�ش و�لت�شييق و�لعنف من زمالئهن �لذكور، و�أن 
�ش��هام حم��الت ت�ش��ويه �إلكرتونية ت�ش��تهدفهن على 
نح��و متز�ي��د. وتاأت��ي �أول در��ش��ة يجريه��ا �لحتاد، 
بعد ف�ش��ائح يف فرن�ش��ا ودول �أخرى، حيث ��ش��تكت 

�مل�رعات من �إ�شاءة معاملتهن يف �أروقة �ل�شلطة.
حيث بن �أن �لعنف و�لت�ش��ييق على �أ�ش��ا�ش �جلن�ش 
�ش��د �مل�رعات "حقيقي ومنت�ر"، وت�ش��ر �لنتائج 

وتوج��د  تع��رف ح��دود�  ل  �لظاه��رة  "ه��ذه  �أن  �إىل 
بدرج��ات خمتلف��ة يف كل دولة وتوؤثر على عدد كبر 
من �مل�رعات." و��ش��تندت �لنتائ��ج �إىل بيانات من 
55 م�رع��ة من كل �لأعم��ار �نتخنب يف 39 دولة 
ب���5 مناطق م��ن �لعامل. وقال��ت 4 من بن 5 ن�ش��اء 
��ش��تطلعت �آر�وؤه��ن، �إنه��ن تعر�ش��ن ل�ش��لوك عد�ئ��ي 
�شبب لهن �أذى نف�شيًا �أو خوفًا، وقالت نحو 44.4% 
�إنه��ن تلقن تهديد�ت بالقتل و�لغت�ش��اب و�ل�رب 
و�خلط��ف خ��الل ع�ش��ويتهن يف �لربمل��ان. وقال��ت 
�مل�ش��اركات �إن معظ��م هذه �لت�رفات �ش��درت عن 

زمالئهن من �أحز�ب معار�شة �أو من �أحز�بهن".

وق��ال �لحت��اد ومقره جني��ف وي�ش��م 171 برملانًا 
وطني��ًا �إن كون �مل��ر�أة �أقل من 40 عامًا �أو �نتماءها 
للمعار�ش��ة �أو جمموع��ة �أقلي��ة ميث��ل "عو�م��ل خطر 
�أك��رب". ودع��ا �لحت��اد �لن��و�ب و�مل�رع��ات �إىل نبذ 
مثل هذ� �ل�ش��لوك وو�ش��ع مدونات �ش��لوك و�إجر�ء�ت 
لل�ش��كاوى، ومتث��ل �لإن��اث %22.8 م��ن ب��ن 46 
�ألف م�رع على م�ش��توى �لع��امل. وقال �لأمن �لعام 
لالحتاد مارتن ت�ش��ونغونغ يف �إفادة �شحفية "ينر 
ه��ذ� �لتقري��ر �لطري��ق، �إن��ه �لأول من نوع��ه، �أجرينا 
مقابالت م��ع م�رعات لالإطالع على وجهة نظرهن 

بناء على جتاربهن".

ترامب: خطة كلينتون بشأن سوريا ستسبب حربا عالمية ثالثةغامبيا تعلن االنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

المشرعات يتعرضن للتمييز والعنف في البرلمان الدولي
جنيف - متابعة

واشنطن - متابعةبانجول- متابعة

االحتالل يعتقل مواطنين بالضفة

"اليونسكو" تدين اعتداءات "إسرائيل" على مواقع أثرية بالقدس 
ف�ش��لت �إ�ر�ئي��ل م��رة جديدة ي��وم �م�ش �لأربع��اء، يف منع 
منظم��ة �ليون�ش��كو م��ن �إ�ش��د�ر قر�ر يوؤك��د عروب��ة �لقد�ش 
وُيندد بامل�شا�ش باملقد�ش��ات �لإ�شالمية فيها، رغم �حلملة 
�لو��شعة �لتي �أطلقتها تل �أبيب، للح�شول على تاأييد �أع�شاء 
جلن��ة �ل��رت�ث �لعامل��ي يف منظم��ة �لمم �ملتح��دة للرتبية 

و�لثقافة و�لعلوم، �ليوني�شكو.
و�أ�ش��درت �ليون�شكو قر�ر�ً جديد�ً �شد �إ�ر�ئيل، بعد ت�شويت 
10 دول على حماية �لبلدة �لقدمية يف �لقد�ش و�أ�ش��و�رها 

من �لعتد�ء�ت �لإ�ر�ئيلية، ومن �لحتالل.
�لت��ي ح�ش��دت  لإ�ر�ئي��ل  �لق��ر�ر �ش��فعًة جدي��دًة  و�ش��كل 
تاأييد�ً دوليًا وغربيًا كبر�ً، و�ش��غطًا غر م�ش��بوق لإف�ش��ال 
�لت�شويت، رغم معار�شة دولتن فقط �شديقتن لإ�ر�ئيل، 
و�متن��اع 8 �أخرى عن �لت�ش��ويت، ما �ش��مح للقر�ر بتحميل 
�إ�ر�ئيل �مل�ش��وؤولية كاملًة  وحتذيرها من مغبة "�مل�ش��ا�ش 

باملقد�شات �لإ�شالمية يف �لقد�ش".
 وفور �ش��دور �لقر�ر �جلديد هاجم��ت �حلكومة �لإ�ر�ئيلية 
على ل�شان رئي�ش وزر�ئها بنيامن نتانياهو ب�شدة �ملنظمة 
�لأممية، رغم تاأييد مديرته��ا �لعامة للمو�قف �لإ�ر�ئيلية، 
وق��ال "يف �لوقت �ل��ذي ُتدمر فيه قوى �لتطرف �ل�ش��المي 
كنائ�ش، وم�شاجد، ومو�قع �أثرية تتخذ هذه �ملنظمة قر�ر�ت 
معادي��ة لإ�ر�ئيل، وهي �لدول��ة �ل�رق �أو�ش��طية �لوحيدة 
�لت��ي حتافظ على �لأماكن �ملقد�ش��ة، وُتتي��ح حرية �لعبادة 

لأبناء جميع �لديانات".
ومن جانب �خر �ش��نت ق��و�ت �لحت��الل �لإ�ر�ئيلي، حملة 

�عتقال ودهم يف عدد من مدن �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
و�أفاد مر��ش��لنا نقال عن م�ش��ادر �أمنية وحملي��ة، �أن قو�ت 
�لحتالل �لإ�ر�ئيلي، �عتقلت 13 مو�طنا من مدن خمتلفة 

بال�شفة.
ووف��ق بيان جي�ش �لحت��الل فاإن �ملعتقل��ن مت نقلهم �إىل 
مر�ك��ز �لتحقيق، فيم��ا �أكدت م�ش��ادر ع�ش��كرية لالحتالل 
�أن )10( م��ن ب��ن �ملعتقل��ن م�ش��تبه بهم بامل�ش��اركة يف 

ن�شاطات وفعاليات مقاومة �شعبية.

بغداد - خاص

في المشهد السوري.. روسيا تشترط الحصول على ضمانات مقابل استئناف هدنة حلب
وج��اء يف بي��ان �ش��در ع��ن �ملتح��دث با�ش��م وز�رة 
كونا�ش��ينكوف  �إيغ��ور  �جل��رن�ل  �لرو�ش��ية  �لدف��اع 
�م���ش �لأربعاء، "�لقو�ت �جلوية �لرو�ش��ية و�ل�ش��ورية 
تلت��زم على م��دى 8 �أيام بحظ��ر �لتحليقات على بعد 
�أق��ل م��ن 10 كيلومرت�ت من مدينة حل��ب. وهناك 6 
ممر�ت �إن�شانية و كذلك نقاط لتوزيع وجبات غذ�ئية 
وم�ش��اعد�ت طبي��ة �أولية فتحت للمدني��ن �لنازحن 

من �لأحياء �ل�رقية حللب على مد�ر 24 �شاعة".
و�أك��د �أن رو�ش��يا م�ش��تعدة بالتع��اون مع �ل�ش��لطات 
�ل�ش��ورية ل�ش��تئناف "�له��دن �لإن�ش��انية" يف حل��ب 
بعد �حل�ش��ول على "�ش��مانات منظمات دولية حول 
�ل�ش��تعد�د لإخر�ج �ملر�شى و�جلرحى و�ملدنين من 

�ملناطق �لتي ي�شيطر عليها �مل�شلحون".
و�أ�ش��اف �لبيان �أن مركز �مل�ش��احلة �لرو�ش��ي �ش��لم 
لل�شكان يف منطقة �ل�ش��يخ مق�شود بحلب 10 �أطنان 

من �ل�شحنات �لإن�شانية.
ه��ذ� وكان رئي���ش �إد�رة �لعملي��ات يف هيئ��ة �أركان 
�لقو�ت �مل�شلحة �لرو�شية، �لفريق �شرغي رود�شكوي، 
ق��د �أك��د �أم���ش �لثالث��اء �أن مو�ش��كو �أقنع��ت دم�ش��ق 
باملو�فق��ة على خطوة متدي��د تعليق طلعات �لطر�ن 
�لرو�ش��ي و�ل�ش��وري يف �ش��ماء حل��ب وريفه��ا، وعدم 

�لجنر�ر ور�ء ��شتفز�ز�ت �مل�شلحن.
و�أ�ش��اف رود�ش��كوي �أن جميع �لدع��و�ت لزعماء ما 
ي�ش��مى باملعار�ش��ة �ل�ش��ورية �ملعتدل��ة و�مل�رفن 
عليه��م لإخ��ر�ج �لنا���ش، مب��ن فيهم �مل�ش��لحون، من 

�رق حلب، مل تلق �أية ��شتجابة.  

�أن  �إىل  �لرو�ش��ي  �لع�ش��كري  �مل�ش��وؤول  و�أ�ش��ار 
"�لإرهابي��ن يفعل��ون كل ما بو�ش��عهم ملنع خروج 
�ملدني��ن و�مل�ش��لحن من �رق حلب"، مو�ش��حا �أن 
"�ملم��ر�ت �لإن�ش��انية �لتي مت فتحها �أمام �ل�ش��كان 
�ملدني��ن ل تز�ل حما���رة، فيما يجري ��ش��تهد�ف 

جميع من يحاول مغادرة" �ملنطقة.  

وق��ال رود�ش��كوي �إن "�لأحي��اء �ل�ش��كنية يف �جل��زء 
�لغربي من حلب تعر�ش��ت، خالل �لأي��ام �لثالثة من 
�لهدن��ة �لإن�ش��انية، ل���52 عملية ق�ش��ف با�ش��تخد�م 
قب��ل  م��ن  �ل�ش��و�ريخ  ور�جم��ات  �له��اون  قذ�ئ��ف 
�مل�شلحن، ما �أدى �إىل مقتل 14 مدنيا و�إ�شابة �أكرث 

من 50 �آخرين".  

و�أكد �لفريق �لرو�ش��ي �أن �مل�شلحن �أطلقو� �لنار على 
�ملمر�ت �لإن�شانية، ما �أ�شفر عن �إ�شابة 3 �شباط من 

�ملركز �لرو�شي لتن�شيق �مل�شاحلة". 
وتعليق��ا عل��ى �لتهامات �ملن�ش��وبة لرو�ش��يا ب�ش��ن 
�ربات ع�ش��و�ئية على حلب، �أكد �مل�شوؤول يف وز�رة 
�لدف��اع �أن عملي��ة تدقيق تلك �لتهام��ات تثبت �أنها 

E -"  مزورة جميعا. و�أ�شار رود�شكوي �إىل �أن قناة
ronews" �لإخبارية قد ن�رت يف 2 �أكتوبر تقرير� 
�دعت فيه �أن �لقو�ت �جلوية �لف�شائية �لرو�شية �شنت 
غارة على م�شت�شفى �شاخور يف �رق حلب، ما �أدى، 

ح�شب �لقناة، �إىل تدمر �ملبنى.
ويف �إ�شارة �إىل �أن هذ� �لتقرير مزور، قال رود�شكوي: 
"ميكنكم �أن تنظرو� �إىل �شورة مل�شت�شفى �شاخور مت 
�لتقاطها من �لف�ش��اء يف 24 �ش��بتمرب، �أي قبل �ش��ن 
�ل�ربة �ملزعومة، وتظهر �شورة �أخرى مت ت�شجيلها 
يف 22 �أكتوب��ر، �أي بع��د �ل�ربة، �ملوقع نف�ش��ه، ول 

فرق يف حالته )مقارنة بال�شورة �لأوىل(".    
ويف تطرق��ه �إىل �لو�ش��ع يف �لع��ر�ق، ق��ال �ل�ش��ابط 
�لرو�ش��ي �إن �أكرث م��ن 60 مدنيا قتلو� و�أ�ش��يب �أكرث 
م��ن 200 بج��روح، خالل �لأي��ام �لثالثة �ملا�ش��ية، 
جر�ء غار�ت �ش��نها ط��ر�ن �لتحالف "�لأمريكي" يف 

�ملو�شل وبلد�ت جماورة لها.
وذكر �أي�ش��ا �أن طائرة حربية �أمريكية وجهت �ربة 
جوي��ة على مدر�ش��ة �حل��اج يون���ش للبن��ات جنوبي 
�ملو�ش��ل، يف 21 من هذ� �ل�شهر، �إ�شافة �إىل �ربات 
جوية مكثفة تعر�ش��ت لها �أحياء �ش��كنية يف بلدتن 

مبحيط �ملدينة، يف �ليوم �لتايل.
يف �لوق��ت نف�ش��ه، �أ�ش��ار رود�ش��كوي �إىل �أن جه��ود 
�لتحالف �لدويل مل تت��وَّج حتى �لآن بنجاحات تذكر 

يف حترير �ملو�شل من م�شلحي د�ع�ش.
كما قال رود�ش��كوي �إن خروج م�ش��لحي �لتنظيم من 
�لع��ر�ق �إىل �ش��وريا ل يز�ل م�ش��تمر�، ومم��ا يدل على 
ذلك و�شول حو�يل 300 من عنا�ره �إىل مدينة دير 

�لزور �ل�شورية قادمن من �ملو�شل.

الجورنال - متابعة

اأعلنت وزارة الدفاع 
الرو�سية عن ا�ستعداد 

مو�سكو ودم�سق ال�ستئناف 
الهدنة االإن�سانية بحلب بعد 

احل�سول على �سمانات 
منظمات دولية حول اإخالء 

اجلرحى واملدنيني من 
املناطق التي ي�سيطر عليها 

امل�سلحون.


