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أنباء سورية

اليمني يساوم نتنياهو بعد «تفجيري احلافالت» 
واختطاف جثة إسرائيلي في جنني

عواصم - وكاالت: استغل عضو «الكنيست» 
اإلســرائيلي املتطرف إيتمار بن غفير، زعيم 
حزب «العظمة اليهودية»، التفجيرين اللذين 
اســتهدفا محطتي حافــالت بالقدس احملتلة 
وأسفرا عن مقتل إسرائيلي على األقل وإصابة 
أكثر مــن ١٩ آخرين بجــروح متفاوتة بينها 
حاالت خطيرة وحرجة، للضغط على املكلف 
بتشكيل احلكومة بنيامني نتنياهو، لسرعة 
تشكيلها وليقبل بتعيني بن غفير وزيرا لألمن 
العام، في وقت اعتبرتهما فصائل فلسطينية 
«ردا طبيعيا» على املمارسات اإلسرائيلية في 

املسجد األقصى والضفة الغربية.
ونســبت القناة الســابعة في التلفزيون 
اإلسرائيلي إلى بن غفير قوله أمس إنه يتعني 
على نتنياهو القبول بطلبات أطراف املعسكر 
الذي يقوده حزب الليكود والتوصل إلى اتفاق 
وتشكيل حكومة ميينية فورا كي حتدث تغييرا 
حقيقيــا وتعيد األمن إلى إســرائيل على حد 

وصفه.
في املقابل، باركت حركتا «حماس» و«اجلهاد 
اإلســالمي» الفلســطينيتان عملية التفجير 

املزدوجة.
وقالت «حماس» في بيان صحافي، إن ما 
جرى في القدس: «عملية بطولية نوعية تأتي 
في إطار الرد املســتمر على اقتحام املســجد 
األقصى وتهويده ومحاوالت تقسيمه»، فيما 
أكــدت حركة اجلهاد أن «العملية املباركة في 
مدينة القدس احملتلة رد طبيعي على االحتالل 
وإرهابه وممارساته اإلجرامية بحق الشعب 

الفلسطيني األعزل ومقدساته».
وبحســب وسائل إعالم إســرائيلية، قتل 
مستوطن واحد على األقل وأصيب ١٩ آخرون 

بجروح خطيرة إلى متوسطة جراء انفجارين 
في القدس احملتلة، قالت شرطة االحتالل إنهما 
نفذا بشــكل متزامن، وقع أحدهما في محطة 
للحافالت. وشددت الشرطة اإلسرائيلية من 
إجراءاتها في أعقاب االنفجارين، وقالت مصادر 
فلسطينية رسمية إن شرطة االحتالل نشرت 
عناصرها في مناطق مختلفة من مدينة القدس، 
وأغلقت شــوارع رئيســية ونصبت حواجز 
عســكرية على مداخلهــا، خاصة على حاجز 
«قلنديا» العســكري الواصل مــا بني املدينة 
املقدسة والضفة، كما حلقت طائرات مروحية 

ومسيرة في سماء املنطقة.
وذكرت الشرطة اإلسرائيلية في بيان أن 
انفجارين وقعا بالقرب من محطتني للحافالت 
غرب القدس، مشــيرة إلى أن الفارق الزمني 
بني احلادثني نصف ساعة، فيما يشتبه بأنهما 

هجوم فلسطيني.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية 
وإسرائيلية متطابقة إن مسلحني فلسطينيني 
اختطفوا جثة شاب إسرائيلي قتل جراء حادث 
سير في مدينة جنني شمال الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم جيش االحتالل أفيخاي 
أدرعي في بيان إن إسرائيليني اثنني دخال ملدينة 
جنني أمس االول عبر معبر حاجز «جلبوع» 
العسكري بهدف شراء إطارات مركبة، حيث 
تعرضا حلادث مروري نقال على إثره للعالج 

في مستشفى محلي باملدينة.
وأعلنت «كتيبــة جنني» التابعة لفصائل 
فلسطينية مسلحة في جنني عبر بيان مقتضب 
مســؤولياتها عن عملية االختطاف، مطالبة 
باإلفراج عن جثامني عناصرها احملتجزة لدى 
سلطات االحتالل مقابل اجلثة التي بحوزتها.

(أ.ف.پ) فنيان إسرائيليان يفحصان حافلة في موقع التفجيرين بالقدس احملتلة أمس  

مقتل مسؤول من «طالبان» برصاص مسلح 
وإطالق نار داخل مسجد في كابول

كابول - وكاالت: ذكــرت مصادر محلية 
أفغانيــة أن مســؤوال بحركة طالبــان، قتل 

برصاص رجل مسلح مجهول الهوية.
ونقلت وكالة «خاما برس» األفغانية لألنباء 
عــن املصــادر التي طلبت عدم الكشــف عن 
هويتها قولهــا إن مولوي عزت اهللا هدايت، 
مسؤول الزراعة والري والثروة احليوانية، 
لدى حكومة طالبان في والية «كونار» شرق 

أفغانستان، قتل أمس األول.
وتابعــت املصادر أن خالفا نشــب داخل 

حركة طالبان أدى ملقتل املسؤول.
وأكدت ســلطات طالبــان بالوالية مقتل 
املســؤول، غير أنها زعمت أنه توفي بسبب 

نوبة قلبية.
وذكر حاكم طالبان، بوالية «كونار» قاري 
جنيــب اهللا حنيف إن «عزت اهللا كان عائدا 
إلــى منزله في إجازة وتوفي بســبب مرض 

في القلب».

وكانت توترات بني أعضاء حركة «طالبان» 
قــد زادت مؤخــرا نتيجــة لقضايــا داخلية 

وخالفات ونزاعات.
من جهة أخرى، قتل خمسة أشخاص من 
أسرة واحدة وأصيب آخر في إطالق نار داخل 
مســجد في العاصمة األفغانية كابول امس، 
حسبما أكد املتحدث باسم شرطة كابول خالد 
زدران الذي قال إن مسلحا يحمل مسدسا فتح 
النار على املصلني داخل مسجد في كابول ما 
أســفر عن مقتل خمسة أشخاص على األقل، 

جميعهم من أسرة واحدة.
وأضاف أن شخصا آخر أصيب في احلادث 
الذي وقع في منطقة خوجة رواش على الطرف 

الشرقي من كابول.
وقال زدران إن التحقيقات األولية تشير 
إلى أن «العداوة» قد تكون وراء حادث إطالق 
النار الدامي، مضيفا أنه مت فتح حتقيق لتحديد 

اجلناة وتقدميهم للعدالة.

البرملان األوروبي يصّنف روسيا «دولة راعية لإلرهاب».. 
والقصف الروسي يقطع الكهرباء عن أجزاء في أوكرانيا و مولدافيا

عواصــم - وكاالت: قــرر 
البرملان األوروبي امس تصنيف 
روسيا «دولة راعية لإلرهاب»، 
بدعوى أن الضربات العسكرية 
التي تشنها موسكو على أهداف 
مدنيــة أوكرانيــة مثل البنية 
التحتية للطاقة واملستشفيات 
واملــدارس واملالجــئ تنتهك 

القانون الدولي.
واخلطــوة رمزية إلى حد 
كبيــر إذ ليــس لــدى االحتاد 
األوروبي إطــار عمل قانوني 
يدعــم ذلك. وفــي ذات الوقت 
فــرض التكتل عقوبــات غير 
مســبوقة على روسيا بسبب 
غزوها أوكرانيا، وفق ما ذكرت 

«رويترز».
وقــال ديبلوماســي مــن 
االحتــاد األوروبــي، امس، إن 
مجموعة السبع تدرس وضع 
حد أقصى لسعر النفط الروسي 
املنقــول بحرا يتراوح بني ٦٥

و٧٠ دوالرا للبرميل.
وفي النص الــذي أقر في 
ستراسبورغ بأغلبية ١٩١ صوتا 
مقابــل معارضــة ٥٨ صوتــا 
وامتنــاع ٤٤ عــن التصويت، 
وصــف النــواب األوروبيون 
«روســيا بأنهــا دولــة راعية 
لإلرهــاب ودولــة تســتخدم 

وسائل إرهابية».
وأضافــوا أن «الهجمــات 
والفظائع املتعمدة التي ارتكبها 
االحتاد الروسي ضد السكان 
املدنيــني في أوكرانيا وتدمير 
البنية التحتية املدنية وغيرها 
مــن االنتهــاكات اجلســيمة 
حلقــوق اإلنســان والقانون 
اإلنســاني الدولــي ترقى إلى 

أعمال إرهابية».
ورحب الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي بالقرار، 

اوكرانية عن اخلدمة كما أعلنت 
كييڤ.

إنذار  وانطلقت صافــرات 
للتحذير من الغارات اجلوية 
على مســتوى البالد. وسمع 
دوي انفجــارات في ضواحي 
كييڤ التي قال رئيس بلديتها 
إن البنيــة التحتية تعرضت 
للقصــف، وأفادت تقارير بأن 
هناك انفجارات وقعت في مدن 

أخرى. 
وأعلن زيلينسكي أنه سيتم 
إنشاء «مراكز صمود» خاصة 
فــي جميــع أنحــاء أوكرانيا 
لتوفيــر الكهربــاء والتدفئــة 
واملياه واإلنترنت واتصاالت 
الهاتــف احملمــول وتوفيــر 

البلدية على تلغــرام «العدو 
شن ضربات صاروخية على 
البنيــة التحتية احليوية في 

مدينة كييڤ.
مــن جهتــه، أفــاد رئيس 
بلدية لفيف في غرب أوكرانيا 
أندريه سادوفي بأن «املدينة 
بكاملها» تعانــي انقطاعا في 
التيــار الكهربائي. وحذر من 
احتمال مواجهة مشكالت في 

إمدادات املياه.
وشــهدت مولدافيــا هــي 
للتيــار  انقطاعــا  االخــرى 
الكهربائي على نطاق واســع 
امس جراء القصف الروســي 
بحسب ما صرح نائب رئيس 

الوزراء أندريه سبينو.

العقاقيــر مجانــا وعلى مدار 
الساعة.

كما تعرضت منشآت للبنية 
التحتيــة فــي كييڤ للقصف 
امس، كما أعلن رئيس البلدية 
فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة 
انفجارات سمع دويها بحسب 
وكالة فرانس برس، فيما أعلنت 
اإلدارة العســكرية في املدينة 
مقتــل مــا ال يقــل عــن ثالثة 
أشخاص وإصابة ستة جراء 

الضربات.
وقالت اإلدارة العســكرية 
في املدينة على تلغرام «نتيجة 
للهجوم تضرر مبنى سكني من 
طابقني. قتل ثالثة أشــخاص 
وأصيب ستة». وكتب رئيس 

خروج ٣ محطات نووية أوكرانية عن اخلدمة

عمال اإلنقاذ يعملون في موقع لهجوم صاروخي روسي في كييڤ  (رويترز)

وصرح على مواقع التواصل 
االجتماعــي أن «يجــب عــزل 
روســيا على كافة املستويات 
ومساءلتها من أجل وضع حد 
لسياســتها القدميــة املتمثلة 
باإلرهــاب فــي أوكرانيا وفي 

أنحاء العالم».
ميدانيــا، أمطرت روســيا 
أنحــاء أوكرانيا امــس بوابل 
مــن الصواريــخ ممــا أصاب 
البنيــة التحتية في العاصمة 
كييڤ ومدن أخرى مع مواصلة 
موسكو حملتها لقطع خدمات 
الكهرباء والتدفئة األوكرانية 
قبل فصل الشتاء الذي يلوح 
فــي األفق، مــا أدى ايضا الى 
خــروج ٣ محطــات نوويــة 

أسكتلندا تبحث عن «سبيل دميوقراطي آخر» لالستقالل 
بعد رفض القضاء البريطاني تنظيم استفتاء جديد عليه

عواصم - وكاالت: قضت 
احملكمة العليا فــي بريطانيا 
بأن احلكومة االســكتلندية ال 
متلك ســلطة إجراء استفتاء 
جديد على االستقالل من دون 

موافقة لندن.
وقال رئيس احملكمة العليا 
روبرت ريــد أمس إن القضاة 
خلصوا باإلجماع إلى أن مثل 
هــذا التصويــت ســتكون له 
عواقــب علــى وحــدة اململكة 
املتحــدة، وبالتالــي يتطلــب 
موافقة من الســلطة املركزية 
فــي لنــدن. وأشــار القاضي 
روبــرت ريــد إلى ان ســلطة 
الدعوة إلى استفتاء «مناطة» 
ببرملان اململكة املتحدة مبوجب 
تشريع تفويض الصالحيات 

السكتلندا.
وأضاف «ال ميلك البرملان 
التشريع  االسكتلندي سلطة 

متريــر مشــروع القانون من 
خــالل البرملان اإلســكتلندي 

في هوليرود.
وكانــت دوروثــي بني قد 
أحالت مشروع القانون اخلاص 
باالستفتاء بشــأن االستقالل 
اإلســكتلندي، إلــى احملكمــة 

مرغوبا فقــط وإمنا ضروريا 
إذا أرادت اســكتلندا الهــروب 
من كارثة خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي»، معربة عن 
استعدادها للعمل على التوصل 
إلــى اتفاق مع رئيس الوزراء 
البريطانــي للســماح بإجراء 

استفتاء جديد.
بدورهــا، حثــت احلكومة 
إدنبــرة علــى  البريطانيــة 
التركيز على احتياجات سكان 
اسكتلندا، بعد صدور احلكم، 
وقال أليستر جاك، وزير الدولة 
لشؤون اســكتلندا، في بيان 
«إننا نأخذ علما باحلكم الصادر 
باإلجماع عــن احملكمة العليا 
ونحترمــه». وأرادت حكومة 
إدنبــرة إجــراء تصويت في 
أكتوبر مــن العام املقبل على 
ســؤال «هل ينبغي أن تكون 

اسكتلندا دولة مستقلة؟».

ملعرفــة قرارها بشــأن ما إذا 
كان البرملان اإلسكتلندي لديه 

األهلية لتمرير التشريع. 
وأعربــت رئيســة وزراء 
اسكتلندا، نيكوال ستورجون، 
عن شــعورها باإلحباط ازاء 
احلكم القضائي وقالت خالل 
مؤمتر صحافي إنها ستحترم 
حكم احملكمة، لكنها شددت على 
أن احملكمة ال تشــرع القانون 

وإمنا تفسره فقط.
وتعهــدت ستورجـــــون 
مبواصلة الســعي الســتقالل 
اسكتلندا عــن بريطانيا قائلة 
«يعيق هذا احلكم السبيــــل 
لسماع صوت اسكتلنــدا فيما 
يتعلق باالســتقالل، لكننــــا 
ســنبحث وسنجــــد ســبيال 
دميوقراطيــا آخــــر لتحقيق 
االستقــــالل». وأضافـت «أن 
حتقيــــق االســتقالل لم يعد 

رئيسة وزراء أسكتلندا نيكوال ستورجون خالل مؤمتر صحافي امس (ا.ف.پ)

إلجراء استفتاء على االستقالل 
االسكتلندي».

أبــرز  أن  يعنــي  وهــذا 
القانونيــني فــي  املســؤولني 
احلكومة اإلسكتلندية، املعروف 
باســم «اللــورد أدفوكيــت»، 
دوروثي بــني، ليس بإمكانهم 

التصعيد يطغى على «أستانا».. وأردوغان مصمم على العملية البرية
عواصم - وكاالت: هيمن 
التصعيد بني تركيا واملسلحني 
األكراد شــمال سورية على 
اجتماعات استانا التي عقدت 
في العاصمة الكازاخستانية 
أمس، مبشاركة فريقي حكومة 
دمشــق واملعارضة برعاية 
الترويكا «الروسية - التركية 

- اإليرانية». 
فقد أعلن املفاوض الروسي 
ألكسندر الفرنتيف أن موسكو 
طلبت من أنقرة االمتناع عن 
شــن هجوم بري شامل عاد 
الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان للتلويح به مجددا 
عقب تفجير اسطنبول الذي 
اتهم حزب العمال الكردستاني 
«بي كي كي» بالوقوف خلفه. 
وقــال «نأمــل أن يصــل 
أنقرة  إلى  صدى مناقشاتنا 
وأن توجــد وســائل أخرى 
حلــل األزمــة، معتبــرا مثل 
هذه التحركات قد تؤدي إلى 

تصاعد العنف».
لكن اردوغان بدا مصمما 
علــى تنفيــذ العمليــة ضد 

ومنبج وعني العرب (كوباني) 
وهي مصدر املتاعب».

ميدانيــا، أعلــن وزيــر 
الدفاع التركي خلوصي أكار 
أن القوات اجلوية واملدفعية 
التركيــة قصفــت نحو ٥٠٠

هدف للمسلحني األكراد في 
شمال العراق وسورية منذ 
األحد. وأضاف بحسب ما نقل 

الهجمــات التركيــة، والذي 
وصفته قيادات كردية بأنه 
ضعيف، بحسب ما نقل موقع 

تلفزيون «سوريا». 
وكشف قادة عسكريون في 
«اجليش الوطني السوري» 
التابع للمعارضة اســتعداد 
فيالق اجليش الثالثة للتحرك 
باجتاه مدينة جرابلس بريف 

العســكري «ســوف  العمل 
يكون محدودا ومن محورين، 
وسيقتصر فقط على منطقة 
عــني العــرب بريــف حلــب 
الشــرقي، دون أي استبعاد 
أن يكون هنــاك محور آخر 
للمعركة على بلدة تل رفعت 

بريف حلب الشمالي».
املصــادر  وأشــارت 
العســكرية إلى أنــه «خالل 
الساعات املاضية مت استهداف 
بنك أهداف ملواقع قسد عبر 
ســالح املدفعية والراجمات 
واملسيرات التركية في محيط 
منطقــة عني العــرب وريف 
محافظــة احلســكة، ما أدى 
إلى وقوع قتلى وجرحى في 
صفوف قسد، وتدمير مقار 
ونقاط عســكرية، وذلك من 
أجل إنهاك تلك املواقع قبيل 
بدء العمل العسكري البري».
وبالعــودة الى االجتماع 
بصيغة «استانا» فقد انتهت 
الــدورة الـــ ١٩ علــى غــرار 
ســابقاتها دون حتقيــق اي 
اجناز او اختراق. وجاء بيانه 

عن وكالة األناضول الرسمية 
«مت ضرب ٤٧١ هدفا وحتييد 

٢٥٤ إرهابيا حتى اآلن».
وعلــى ســبيل الضغــط 
اعلنــت  واشــنطن،  علــى 
«قســد» تعليــق عملياتهــا 
املشــتركة مع التحالف ضد 
«تنظيــم داعش»، احتجاجا 
علــى املوقــف األميركي من 

حلب الشرقي أمس، والواقعة 
ضمن منطقة «درع الفرات»، 
متهيدا لتنفيذ عملية عسكرية 
بريــة باجتــاه منطقــة عني 
التي تسيطر عليها  العرب، 

«قسد».
ونقــل موقــع «العربــي 
القــادة  عــن  اجلديــد» 
العســكريني، تأكيدهــم أن 

اخلتامــي تكــرارا للبيانات 
الســابقة حول التزام الدول 
الضامنة الراســخ بســيادة 
سورية واستقاللها ووحدتها 

وسالمة أراضيها.
وأضاف البيان أن الدول 
الضامنــة تديــن هجمــات 
التنظيمــات اإلرهابيــة في 
ســورية، وتؤكــد ضــرورة 
مواصلــة مكافحــة اإلرهاب 

بجميع أشكاله ومظاهره.
وشدد البيان على «رفض 
جميع األجندات االنفصالية 
والتأكيــد علــى أن األمــن 
واالستقرار في شمال شرق 
ســورية ال ميكن أن يتحققا 
إال على أساس احلفاظ على 
ســيادة ســورية وســالمة 

أراضيها».
البيــان أن  وجــاء فــي 
الدول الضامنــة قررت عقد 
االجتماع الدولي العشــرين 
بصيغة أستانا حول سورية 
في النصــف األول من العام 
القادم وعقد قمة رؤساء الدول 
الضامنة املقبلة في روسيا.

«قسد» تعلق مشاركتها في العمليات ضد «داعش».. واالجتماع الـ ١٩ في العاصمة الكازاخستانية كسابقيه

(أ.ف.پ) صورة ألعمدة دخان بعدما قيل إنها غارة تركية قرب القامشلي مبحافظة احلسكة  

مســلحي وحــدات حمايــة 
الشــعب الكرديــة «واي بي 
جي»، العمود الفقري لقوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد»، 
امتدادا  انقــرة  وتعتبرهمــا 
لـ «بــي كي كــي»، إذ أكد أن 
العمليات اجلوية التي بدأها 
اجليش التركي حتت مسمى 
«املخلب - السيف»، ليست 
ســوى البدايــة، وأن تركيا 
ستنفذ عملية برية هناك في 
الوقت املالئــم، وأنها عازمة 
أكثر من أي وقت مضى على 
تأمني حدودها اجلنوبية عن 
طريــق اقامة «منطقة آمنة» 
مع ضمان وحدة أراضي كل 

من سورية والعراق.
وأضــاف أردوغــان فــي 
كلمة أمام نواب حزب العدالة 
والتنمية احلاكم في البرملان 
«مســتمرون فــي العمليــة 
اجلوية وسنضرب اإلرهابيني 
بقوة من البر في أنسب وقت 
لنا». وتابع «أقمنا جزءا من 
هذا املمر وسنعتني به بدءا 
مــن أماكــن مثل تــل رفعت 


