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يرتق��ب الدميوقراطي��ون املتخوفون من و�ص��ول دونالد 
ترام��ب اىل البيت االبي�ض، اجتم��اع الهيئة الناخبة التي 
ت�صوت االثنني لتثبيت رجل االعمال ال�صبعيني كالرئي�ض 
اخلام�ض واالربعني للواليات املتحدة، اآملني رغم �صعف 
احلظوظ يف ح�صول انتفا�صة داخل �صفوف الهيئة حتول 

دون ذلك.
وح��ني توج��ه االمريكي��ون اىل �صناديق االق��رتاع يف 8 
ت�ري��ن الثاين/نوفم��ر، مل ينتخب��وا مبا���رة رئي�صه��م 
املقبل، ب��ل اختاروا 538 ناخبا كب��ريا مكلفني بدورهم 

انتخاب الرئي�ض.
وف��از ترام��ب بغالبي��ة وا�صح��ة بح�صوله عل��ى ا�صوات 
306 من كبار الناخبني، بعدما كانت ا�صتطالعات الراأي 

تتوقع فوز مناف�صته الدميوقراطية هيالري كلينتون.
ويك��ون عادة ت�صويت كبار الناخب��ني، وهم مندوبون او 
نا�صطون حمليون معظمهم غري معروف من الراأي العام، 

جمرد اإجراء �صكلي ال ت�صلط عليه االأ�صواء.

57 صحافيا قتلوا عام 2016 في العالم بينهم 19 
في سوريا 

عام 2016 .. االصعب لخفر السواحل االيطاليين

معارضو ترامب يأملون في انتفاضة 
خالل تصويت الهيئة الناخبة

قت��ل 57 �صحافي��ا يف العامل ع��ام 2016 ب�صبب ن�صاطه��م املهني وال �صيما يف 
ال��دول الت��ي ت�صهد نزاع��ات ويف طليعته��ا �صوريا حيث �صق��ط 19 منهم، بح�صب 

احل�صيلة ال�صنوية التي ا�صدرتها منظمة مرا�صلون بال حدود االثنني.
وقالت املنظمة يف تقريرها ان �صوريا حتولت اىل "جحيم" عام 2016 مع مقتل 
19 �صحافي��ا فيها، تليها افغان�صت��ان )10 قتلى( واملك�صيك )9( والعراق )7( 

واليمن )5(.
كذل��ك قتل هذه ال�صنة ت�صعة "مواطن��ني مرا�صلني" )مدونون( وثمانية متعاونني 
م��ع و�صائ��ل اعالم، م��ا يرفع احل�صيل��ة االجمالية اىل 74 قتي��ال �صقطوا "ب�صبب 

ممار�صتهم مهمتهم االخبارية"، وفق ما جاء يف احل�صيلة ال�صنوية للمنظمة.
وباملقارنة مع هذه احل�صيلة، قتل 67 �صحافيا عام 2015، بح�صب التقرير.

واأو�صحت "مرا�صلون بال حدود" اأن "هذا الرتاجع امللحوظ مرده ان عددا متزايدا 
من ال�صحافيني يهربون من الدول التي اأ�صبحت بالغة اخلطورة: �صوريا والعراق 
وليبي��ا، اإمنا كذلك اليمن واأفغان�صت��ان وبنغالد�ض وبوروندي حتولت جزئيا اىل 

ثقوب �صوداء لالعالم ي�صودها انعدام العقاب".

كان الع��ام 2016 اال�صع��ب خلفر ال�صواحل االيطاليني م��ع عمليات الغاثة حواىل 
180 الف مهاجر وم�رع االالف غرقا رغم جهودهم املكثفة اليومية النقاذهم، 

اال ان ذلك مل يثينهم عن موا�صلة مهمتهم املثرية للجدل.
وم��ن قاعة �صغرية يف مبنى وزاري جنوب روم��ا، ي�صتخدم عنا�ر خفر ال�صواحل 
هوات��ف حم��راء م�صتعين��ني بخرائط بحري��ة على �صا�ص��ات عمالق��ة، لتن�صيق كافة 

عمليات االغاثة قبالة �صواحل ليبيا.
وقال املتحدث با�صم خفر ال�صواحل فيليبو ماريني "فور تلقينا نداء ا�صتغاثة نتوىل 
عملي��ات التن�صيق" با�صتخدام اجهزة لالت�صال ب�صف��ن ع�صكرية وان�صانية وجتارية 

تبحر يف املنطقة.
ويف ه��ذا املرك��ز العم��الين ال��ذي تطغ��ى علي��ه االج��واء الع�صكري��ة، تبدو ن��داءات 

اال�صتغاثة افرتا�صية وهي جمرد نقاط على ال�صا�صات.
لكن االنظار اليائ�صة وااليدي املمدودة يف املياه والوجوه املذعورة ب�صبب اخلوف 

او الرد تظهر على ال�صور التي تبثها بانتظام �صا�صة اخرى قريبة.
ويت��وىل عنا�ر خفر ال�صواحل ال11 الفا املوزعني على طول ال�صواطىء االيطالية 
املمت��دة عل��ى ثماني��ة االف كلم، �صمان ال�صالم��ة البحرية يومي��ا وحماية النظام 

البيئي ومراقبة �صيد اال�صماك.

 

واشنطن  - متابعة

الرياض تضغط على واشنطن لتعديل قانون يسمح لضحايا 11 سبتمبر بمالحقتها
الريا���ض - متابع��ة: اأعلن وزير اخلارجية ال�صعودي اأن��ه حاول اإقناع امل�رعني 
االأمريكي��ني بتعدي��ل قانون ي�صمح ل�صحاي��ا اعتداءات احلادي ع���ر من اأيلول/

�صبتمر مبالحقة ال�صعودية ق�صائيا.
وقال عادل اجلبري اأمام ال�صحافة اإنه اأجرى زيارة مطولة اإىل الواليات املتحدة، 
خ�صو�صا "ملحاولة اإقناع )امل�رع��ني( ب�رورة تعديل قانون جا�صتا" )قانون 

العدالة مبواجهة مروجي االرهاب(.
واق��ر الكونغر���ض نهاية اأيلول/�صبتمر ه��ذا القانون، متج��اوزا فيتو من الرئي�ض 

االأمريكي باراك اأوباما.
ويتي��ح "جا�صت��ا" لعائ��الت �صحاي��ا اعت��داءات 2001، التي اأ�صف��رت عن مقتل 
اأك��ر من ثالثة اآالف �صخ�ض، مقا�ص��اة حكومات اجنبية يف املحاكم االمريكية، 

ال�صيما ال�صعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات ال� 19 من مواطنيها.

ا�صيب ا�رائيلي بجروح جراء اطالق النار على �صيارته ليل 
االحد االثن��ني قرب م�صتوطن��ة يف ال�صف��ة الغربية املحتلة 
ح�ص��ب ما اكد بيان للجي�ض. وا�ص��اف البيان ان اال�رائيلي 
ال��ذي ا�صيب قرب م�صتوطنة عوفارمي يف اجلزء ال�صمايل من 
ال�صف��ة الغربية نق��ل اىل امل�صت�صفى يف ح��ني با�ر اجلي�ض 
عملي��ات بحثا ع��ن مطلقي الن��ار. وبح�صب االذاع��ة العامة 
ا�صي��ب اال�رائيل��ي بج��روح طفيف��ة ج��راء تناث��ر الزجاج 
ولي�ض بالر�صا���ض. ومنذ االول من ت�ري��ن االول/اكتوبر، 
قت��ل 244  فل�صطيني��ا يف اعم��ال عنف تخللته��ا مواجهات 
ب��ني فل�صطيني��ني وا�رائيليني واطالق ن��ار وعمليات طعن 
قت��ل فيها اي�صا 36  ا�رائيلي��ا ا�صافة اىل امريكيني اثنني 
واأردين واري��رتي و�ص��وداين، بح�ص��ب تع��داد لوكال��ة فران�ض 

بر���ض. وتقول ال�رط��ة اال�رائيلية ان معظ��م الفل�صطينيني 
قتل��وا بر�صا���ض عنا�ره��ا او اجلي���ض خ��الل تنفيذهم اأو 

با���رت ال�صلطات االردنية التحقيقات يف هجوم الكرك على حماولة تنفيذهم هجمات على ا�رائيليني.
ال�رط��ة وال��ذي اوقع االحد ع�رة قتلى بينه��م �صبعة رجال 
امن و�صبطت متفج��رات واحزمة نا�صفة خالل عمليات دهم 

ملنزل "اخللية االرهابية".
واك��د م�صدر اأمن��ي اردين، ف�صل عدم الك�ص��ف عن هويته، ان 
"امل�صلح��ني االربع��ة القتلى هم اأردني��ون اع�صاء يف خلية 
ارهابي��ة ي�صتب��ه بانتمائهم لتنظي��م داع���ض" يف ا�صارة اىل 
تنظي��م داع���ض املتطرف ال��ذي ي�صيطر على مناط��ق �صا�صعة 
يف �صوري��ا والعراق.وي�ص��ارك االردن يف التحال��ف ال��دويل 
ال��ذي تقوده وا�صنط��ن �صد داع�ض الذي ي�صيط��ر على مناطق 
يف �صوريا والعراق. واثار الهجوم الذي ا�صتهدف مركزا امنيا 
ودوري��ات لل�رطة يف الك��رك بجنوب الب��الد، تنديدا وا�صعا 

يف اململكة فيما الغيت احتفاالت عيد امليالد يف عدة بلدات 
ت�صامنا مع عائالت ال�صحايا.

وا�صف��ر الهج��وم عن ع���رة قتل��ى بينهم اربع��ة عنا�ر من 
االمن العام وثالثة من قوات الدرك ومدنيان و�صائحة كندية 
تدع��ى ليندا جي�ص��ي فات�صار، اىل جان��ب املهاجمني االربعة 

وهم اردنيون. 
وجاء يف بيان م�صرتك �صادر عن مديرية االمن العام وقوات 
ال��درك ليل االحد االثن��ني ان "التحقيقات بو���رت للوقوف 
عل��ى كاف��ة تفا�صي��ل احلادث��ة وحتدي��د هوي��ة امل�صلح��ني 

وانتماءاتهم".
و�ص��دد البي��ان عل��ى ان الق��وات امل�صلح��ة واجه��زة االم��ن 
"ما�صي��ة يف واجبه��ا املقد���ض حلماي��ة االردن والذود عن 
تراب��ه و�صتعم��ل بكل ما اوتيت من ق��وة للق�صاء على كل من 

يحاول امل�صا�ض باأمنه و�صالمة ارا�صيه". 

توفي��ت فتاة يف اخلام�صة ع���رة من العمر 
يف نيبال اإث��ر ارغامها على البقاء يف كوخ 
يف حديقة املنزل الأنها يف دورتها ال�صهرية 
مت  قدمي��ة  هندو�صي��ة  ممار�ص��ات  مبوج��ب 
حظرها من��ذ اأكر من عقد م��ن الزمن، على 

ما اأفادت ال�رطة.
ويعت��ر بع���ض الهندو���ض اأن امل��راأة تكون 

جن�ص��ة يف دورته��ا ال�صهرية فتج��ر الن�صاء 
يف بع���ض املناط��ق النيبالي��ة عل��ى البقاء 
حيوان��ات  حظائ��ر  اأو  خي��م  يف  خارج��ا 
مل��دة اأي��ام بح�ص��ب ه��ذا التقلي��د املعروف 

ب"ت�صاوبادي".
وقال املحقق املحلي ب��دري برا�صاد داكال 
ه��ذه  يف  "نحق��ق  بر���ض  فران���ض  لوكال��ة 
الق�صية. ونح��ن ن�صتبه يف اأنها اختنقت من 

دخان نار اأ�صعلتها للتدفئة".

ووف��ق ه��ذه املمار�صات، حتظ��ر الن�صاء من 
امل�صارك��ة يف الن�صاط��ات العائلية اليومية 
االإجن��اب،  وبع��د  ال�صهري��ة  ال��دورة  خ��الل 

واأي�صا من التوا�صل مع رجال العائلة.
وق��د حظ��رت احلكوم��ة الت�صاوب��ادي �صن��ة 
2005، لك��ن مهن��ى اأن�صاري م��ن اللجنة 
الوطنية حلقوق االإن�صان يف نيبال قالت اإنه 
ال بد م��ن اأن يبذل الزعماء املحليون املزيد 

من اجلهود الإنفاذ احلظر.

السلطات االمنية تحقق في هجوم الكرك.. المنفذون اردنيون ينتمون لداعشاصابة اسرائيلي بجروح اثر اطالق النار على سيارته في الضفة 

وفاة فتاة نيبالية جراء ممارسات هندوسية محظورة 
نيبال - متابعة

خاصنيويورك - متابعة

حكومة لبنان برئاسة الحريري تبصر النور وملفات داخلية وخارجية شائكة بانتظارها

اأب���رت حكوم��ة جديدة النور يف لبن��ان االأحد بعد 
�صهر ون�صف ال�صهر من تكليف الرئي�ض اللبناين ل�صعد 
احلريري بت�صكيلها، يف خطوة تاأتي تتويجا لت�صوية 
�صيا�صية وافقت عليها معظ��م االأطراف الرئي�صية يف 

البالد.
وحكوم��ة احلري��ري ه��ي االوىل يف عه��د الرئي���ض 
اللبن��اين مي�صال ع��ون الذي انتخ��ب يف 31 ت�رين 
االول/اكتوب��ر مبوج��ب الت�صوية نف�صه��ا، بعد �صغور 
رئا�ص��ي ا�صتم��ر الك��ر م��ن عام��ني ون�ص��ف العام، 
وانعك���ض �صلال عل��ى موؤ�ص�صات الدول��ة كافة. وت�صم 
احلكومة اجلديدة الت��ي اأطلق عليها احلريري ت�صمية 
الوطن��ي"، ثالثني وزي��را بينهم  الوف��اق  "حكوم��ة 
ام��راأة واحدة، من معظم القوى ال�صيا�صية الكرى يف 
الب��الد، يف مقدمها حزب اهلل، احلليف االأبرز ل�صوريا 
وال��ذي امتنعت كتلته النيابية ع��ن تكليف احلريري 
ا�صتحدث��ت يف احلكوم��ة  بت�صكي��ل احلكوم��ة. كم��ا 
خم�ض حقائ��ب جديدة بينه��ا وزارة الدول��ة ل�صوؤون 
النازح��ني. وتعه��د احلري��ري )46 عام��ا( يف كلمة 
م��ن الق�ر الرئا�صي اث��ر بيان الت�صكي��ل، اأن "ت�صع 
احلكوم��ة اجلدي��دة على راأ���ض اأولوياته��ا املحافظة 
عل��ى اال�صتقرار االمني الذي ينع��م به لبنان يف ظل 
احلرائق الت��ي تعم املنطقة من حول��ه وعزل دولتنا 
ع��ن التداعي��ات ال�صلبية لالزم��ة ال�صوري��ة". وي�صهد 
لبن��ان من��ذ ان��دالع الن��زاع يف �صوري��ا املج��اورة 
انق�صام��ا �صيا�صيا حاداً، خ�صو�ص��ا بعد تدخل حزب 
اهلل وم�صاركت��ه يف القت��ال اىل جانب ق��وات النظام 
خم���ض  ا�صتحدث��ت  الفت��ة،  خط��وة  ويف  ال�ص��وري. 
حقائ��ب جديدة يف حكومة احلري��ري، اأبرزها وزارة 
الدول��ة ل�صوؤون النازحني، يف وقت يرزح لبنان البلد 
ال�صغري ذو االمكانات االقت�صادية اله�صة حتت عبء 
ا�صت�صاف��ة اك��ر م��ن مليون ن��ازح �ص��وري منذ بدء 
احلرب ال�صورية، يف ظل ع��دم ايفاء املجتمع الدويل 
بكام��ل التزامات��ه يف ه��ذا االط��ار. ام��ا املنا�ص��ب 
دول��ة  وزارة  فه��ي  امل�صتحدث��ة  االأخ��رى  االأربع��ة 
ل�ص��وؤون مكافحة الف�صاد، وزارة دولة ل�صوؤون رئا�صة 
اجلمهوري��ة، وزارة دولة ل�صوؤون املراأة ووزارة دولة 

ل�صوؤون حق��وق االن�صان. ومنذ العام 2009، مل جتر 
اي انتخاب��ات برملاني��ة يف لبنان، وعم��د املجل�ض 
احل��ايل مرت��ني اىل متدي��د واليت��ه الت��ي تنتهي يف 
�صهر ايار/مايو املقبل. ومل تتوافق القوى ال�صيا�صية 
من��ذ الع��ام 2009 على قانون جدي��د لالنتخابات. 
وتكر���ض ت�صكيل��ة احلكوم��ة اجلدي��دة املحا�ص�ص��ة 
ال�صيا�صية القائمة يف لبن��ان ذي الرتكيبة الطائفية 
وال�صيا�صية املعقدة. وتقا�صمت كتلتا عون واحلريري 

باال�صاف��ة اىل املك��ون ال�صيعي )ح��زب اهلل وحركة 
ام��ل( معظ��م احلقائ��ب.  ورغ��م امتناع كتل��ة رئي�ض 
الرمل��ان نبيه بري )حركة اأمل( وكذلك كتلة الوزير 
ال�صاب��ق �صليم��ان فرجنية عن انتخاب ع��ون رئي�صا، 
اال انهم��ا �صاركت��ا يف اأوىل حكومات عهده. ورف�ض 
ح��زب الكتائب اللبنانية ال��ذي يراأ�صه النائب �صامي 
جلمي��ل، جنل الرئي�ض اللبن��اين االأ�صبق اأمني اجلميل، 
امل�صارك��ة يف احلكوم��ة بع��د رف�صه احل�ص��ول على 

وزارة دولة، وفق ما او�صح احلريري.
واحتف��ظ عدد من ال��وزراء الرئي�صي��ني بحقائبهم، ال 
�صيم��ا وزي��ر اخلارجية ج��ران با�صي��ل، �صهر عون 
ورئي���ض تي��اره ال�صيا�ص��ي، والوزير نه��اد امل�صنوق 
)كتل��ة احلري��ري( ب��وزارة الداخلي��ة، والوزي��ر علي 
ح�ص��ن خلي��ل، معاون ب��ري، بحقيب��ة املالي��ة. كما 
حاف��ظ ح��زب اهلل على وزيري��ه وهما حمم��د فني�ض 

وح�صني احلاج ح�صن.

الجورنال – خاص

ومل يعلن ر�صميا االثنني ا�صتئناف عمليات االجالء التي علقها 
النظام اجلمعة، لكن ميدانيا كان ميكن روؤية مواكب احلافالت 

ت�صري ب�صكل م�صتمر.
الذين  واملتطوعني  االأطباء  وحدة  رئي�ض  الدبي�ض  اأحمد  وقال 
ين�صقون عملية االجالء ان حواىل ثالثة االف �صخ�ض و�صلوا 
ف�صائل  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق  اىل  االث��ن��ني  �صباح 
املعار�صة اىل غرب ثاين مدن �صوريا، عر موكبني يتاألف كل 

منهما من ع�رين حافلة.
وا�صاف انه �صاهد اعتبارا من الفجر عائالت تنزل من حافالت 
وتتجمع جال�صة ار�صا فيما كان عمال االغاثة يوزعون املياه 

املعدنية عليهم.
ب�صبب  ج��دا  �صيء  ج��دا  و�صع  يف  "كانوا  الدبي�ض  وا���ص��اف 
"ال طعام وال �راب.  �صاعة" م�صيفا   16 اكر من  انتظارهم 
اأ�صابتهم ل�صعة الرد، ومل يتمكنوا حتى من الذهاب  االأطفال 

اىل املراحي�ض".
نحو خان  االح��د  م�صاء  غ��ادروا  �صخ�صا   350 ح��واىل  وك��ان 
بح�صب  حلب،  غرب  يف  املعار�صة  عليها  ت�صيطر  التي  الع�صل 

الدبي�ض.
 500 متكن  االث��ن��ني،  �صباح  االج��الء  عمليات  �صياق  ويف 
مواليتني  �صيعية  غالبية  ذات  بلدتني  مغادرة  من  �صخ�ض 
ادلب  حمافظة  يف  املعار�صة  ف�صائل  حتا�رهما  للنظام 
)�صمال غرب( املجاورة حللب بح�صب املر�صد ال�صوري حلقوق 

االن�صان.
الفوعة  بلدتي  لدخول  ت�صتعد  حافلة  ع�رين  حواىل  وكانت 
م�صلحون مبهاجمتها وحرقها  قام  االحد حني  م�صاء  وكفريا 

ما ادى اىل مقتل �صائق.
وادى هذا احلادث اخلطري اىل ارجاء ا�صتئناف عمليات اجالء 

م�صلحني ومدنيني من االحياء ال�رقية يف حلب، التي كانت 
منتظرة م�صاء اي�صا تزامنا مع عمليتي الفوعة وكفريا.

بني  اليه  التو�صل  مت  اتفاق  مبوجب  االج��الء  عمليات  جتري 
وتركيا،  اال�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ض  لنظام  الداعمة  رو�صيا 

حتت ا�راف اللجنة الدولية لل�صليب االحمر.

وقدر املبعوث الدويل اخلا�ض اىل �صوريا �صتافان دي مي�صتورا 
اخلمي�ض انه ال يزال نحو 40 الف مدين عالقني يف حلب وما 

بني 1500 اىل خم�صة اآالف مقاتل مع عائالتهم.
ال�رقية يف  8500  �صخ�ض من اخلروج من االحياء  ومتكن 
تعلق  ان  قبل  االن�صان  حلقوق  ال�صوري  املر�صد  بح�صب  حلب 

اال�صخا�ض  عدد  حول  اخلالف  ب�صبب  اخلمي�ض  العمليات  هذه 
الذين �صيتم اجالوؤهم من الفوعة وكفريا.

و�صيطرت قوات النظام ال�صوري على االحياء ال�رقية بالكامل 
منذ  املقاتلة  الف�صائل  عليها  ت�صيطر  كانت  بعدما  تقريبا 
�صهرا  ا�صتمر  النطاق  وا�صع  وبري  جوي  هجوم  اثر    2012

مبوازاة ح�صار حمكم منذ متوز/يوليو املا�صي.
عند انتهاء عمليات االجالء من حلب، يفرت�ض ان يعلن النظام 
ال�صوري ا�صتعادة املدينة بالكامل حمققا بذلك اكر ن�ر له 
منذ بدء النزاع ال�صوري يف 2011 الذي اوقع اكر من 310 

اآالف قتيل.
ال�صاعة  ح��واىل  ال��دويل  االم��ن  جمل�ض  ي�صوت  نيويورك  ويف 
14،00 ت غ على م�روع قرار جديد يهدف اىل �صمان ح�صن 

�صري عمليات اجالء املدنيني وامل�صلحني من حلب.
اتفقت  االح��د،  مغلقة  جل�صات  يف  طويلة  م��داوالت  ختام  يف 
الدول ال15 االع�صاء يف املجل�ض على ت�صوية لتعديل الن�ض 
الذي قدمته فرن�صا وكانت رو�صيا تهدد با�صتخدام الفيتو �صده.

واعتر ال�صفري الرو�صي فيتايل ت�صوركني انه "ن�ض جيد".
الدوام  على  ال�صوري،  النظام  حليفة  رو�صيا،  ا�صتخدمت  وقد 
�صفرية  لكن  ب�صوريا  تتعلق  ق��رارات  م�صاريع  لوقف  الفيتو 
تتوقع  انها  املرة  هذه  قالت  باور  �صامنتا  املتحدة  الواليات 

"ت�صويتا باالجماع".
ال15  ال��دول  فان  دوالت��ر  فرن�صوا  الفرن�صي  ال�صفري  وبح�صب 
تو�صلت اىل توافق حول ن�ض ت�صوية ي�صتند حتديدا اىل م�روع 

القرار الفرن�صي.
فران�ض  وكالة  عليها  ح�صلت  التي  امل�روع  م�صودة  وبح�صب 
اخرى  وهيئات  املتحدة  االمم  "يطالب  الن�ض  ف��ان  بر�ض 
مبا�ر  ب�صكل  وحمايدة  مالئمة  بطريقة  باال�راف  مت�صلة 
على عمليات االجالء من االحياء ال�رقية من حلب". و�صيكون 
على االمم املتحدة من اجل حتقيق هذه الغاية "ن�ر موظفني 

ا�صافيني".

دمشق  - متابعة 

متكن اأكرث من ثالثة الف 
�شخ�ص من اخلروج من االحياء 

اخلا�شعة ل�شيطرة الف�شائل 
املعار�شة يف حلب قبل ت�شويت 
مرتقب االثنني يف جمل�ص االمن 

على م�شروع قرار يتيح ن�شر 
مراقبني لال�شراف على عمليات 

االجالء، ما ي�شكل اآخر بارقة 
امل للمدنيني املهددين بالربد 

واجلوع.

اجالء آالف االشخاص من حلب واالمم المتحدة تصوت على ارسال مراقبين


