
أف����ادت م��ص��ادر دب��ل��وم��اس��ي��ة في 
العاصمة السعودية ال��ري��اض، بأن 
وزي��ر ال��دف��اع األمريكي م��ارك إسبر 
س��ي��ص��ل أم����س األح�����د ل��ل��ع��اص��م��ة 
ال��س��ع��ودي��ة، ف��ي مستهل ج��ول��ة في 

الشرق األوسط وأوروبا.
وق��ال��ت امل��ص��ادر، إن��ه م��ن املتوقع 
أن يستقبل العاهل السعودي امللك 

سلمان بن عبد العزيز وول��ي عهده 
األمير محمد بن سلمان ، وزير الدفاع 

األمريكي.
وذك�����رت امل���ص���ادر أن ال���وزي���ر 
األمريكي سيؤكد للقيادة السعودية 
“التزام بالده بأمن اململكة والدفاع عن 
املصالح األمريكية في منطقة اخلليج 
ضد أي تهديدات إقليمية وبخاصة 

من إي��ران، إضافة إلى بحث تطورات 
احل��رب ض��د ميليشيا احلوثيني في 
اليمن، والوضع في سوريا في ضوء 

التدخل العسكري التركي”.
وأع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع األم��ري��ك��ي 
مارك إسبر أمس األحد أن كل القوات 
األم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي س��ت��غ��ادر س��وري��ا 
ستتوجه إل��ى غربي ال��ع��راق، وفقاً 

للخطة احلالية.
وق��ال إسبر لصحفيني مرافقني له 
على طائرة عسكرية في طريقها إلى 
الشرق األوس��ط إن اجليش سيستمر 
ف��ي عملياته ملكافحة تنظيم داع��ش 
ملنع عودته إلى املنطقة، وفقاً ملا ذكرته 
وكالة أنباء بلومبرغ نقالً عن وسائل 

إعالم أمريكية.

وأضاف إسبر أن الواليات املتحدة 
ال تستبعد فكرة تنفيذ عمليات ملكافحة 
اإلرهاب في سوريا من داخل العراق، 
وسيتم العمل على التفاصيل مبرور 

الوقت.
وحت��دث اسبر مع نظيره العراقي 
بشأن خطط نقل أكثر من 700 جندي 

من سوريا إلى غربي العراق.

إسبر في اجتماع سابق مع األمير خالد بن سلمان

إسبر : قواتنا ستغادر سورية إلى غربي العراق

مباحثات أميركية سعودية ملواجهة إيران

مقتل جندي تركي في هجوم نفذه
املقاتلون األكراد السوريون

قوات تركية شمال سورية
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جلنة االنتخابات 
الفلسطينية: أنهينا جولة 

الضفة ونتوجه لغزة
  

أكدت جلنة االنتخابات املركزية الفلسطينية، أنها أنهت 
اجتماعاتها مع كافة القوى واملؤسسات املعنية في الضفة 
الغربية، على أن تزور قطاع غزة خالل األيام املقبلة، إلنهاء 

مباحثاتها بشأن إجراء االنتخابات التشريعية في فلسطني.
وق��ال الناطق باسم اللجنة، فريد طعم الله، ل�24، إن 
“جلنة االنتخابات التقت بعد اجتماعها بالقوى والفصائل 
الفلسطينية في الضفة الغربية، مبؤسسات املجتمع املدني 

واملؤسسات احلقوقية، لالستماع حول آرائهم”.
وأض���اف طعم ال��ل��ه، أن “اللجنة أن��ه��ت ال��ل��ق��اءات التي 
ك��ان مقرراً أن تقوم بها في الضفة الغربية، فيما سيزور 
رئيس اللجنة حنا ناصر قطاع غزة، للقاء القوى والفصائل 

الفلسطينية هناك حول إجراء االنتخابات”.

فلسطني: حراك جماهيري 
للضغط على طرفي االنقسام

  
كشف قيادي فلسطيني، عن جهود فصائلية للخروج 
في ح��راك جماهيري واس��ع للضغط على طرفي االنقسام 
الفلسطيني، من أجل القبول مببادرة الفصائل الفلسطينية 
ورؤيتها التي أعلنتها من أجل حتقيق املصاحلة الفلسطينية 

وإنهاء االنقسام.
وقال عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية لتحرير 
فلسطني، طالل أبو ظريفة، إنه “سيكون هناك لقاء وطني 
قريباً على ضوء اللقاءات السابقة، التي متت مع العديد من 
القطاعات املجتمعية، من أجل اإلعالن عن البرنامج الوطني 
ال��ذي سنعمل عليه جماهيرياً، لالنطالق نحو أوس��ع حراك 
جماهيري، للضغط على طرفي االنقسام لالستجابة ملتطلبات 

ومضامني رؤيا الفصائل الفلسطينية إلنهاء االنقسام”.
وأضاف أبو ظريفة ل�24، أن “الضغط اجلماهيري يهدف 
لتوليد ضغط على طرفي االنقسام، لبدء حوار وطني شامل 

لتحويل محاور الرؤيا إلى مجال التطبيق”.

6 أسرى فلسطينيني 
يواصلون إضرابهم

  
ي��واص��ل 6 أس���رى فلسطينيني ف��ي س��ج��ون االح��ت��الل 
اإلسرائيلي، إضرابهم املفتوح عن الطعام، رفضاً العتقالهم 

اإلداري.
وقالت مصادر فلسطينية، إن األسرى املضربني عن الطعام 
يواجهون أوضاعاً صحية خطيرة، في ظل جملة من اإلجراءات 
التنكيلية التي تفرضها إدارة املعتقالت بحقهم، وفقاً ملا ذكرته 

وكالة املعلومات الفلسطينية “وفا”.

جتدد اقتحمات املستوطنني 
اليهود لألقصى

اقتحم أكثر من مائتي مستوطن يهودي، األح��د، باحات 
املسجد األقصى املبارك بحماية الشرطة اإلسرائيلية.

وأف��ادت مراسلة األناضول نقال عن إحدى املرابطات ممن 
تواجدن في املسجد األقصى منذ الصباح الباكر أن قوات 
الشرطة فتحت “باب املغاربة” )الباب الذي تتم من خالله 
االقتحامات( وسمحت ألكثر من مائتي مستوطن باقتحام 

الباحات.
وأضافت أن املستوطنني يتجولون في املسجد وباحاته 
بحماية الشرطة وقواتها اخلاصة املسلحة، حيث يلبسون 

لباسهم الديني ويؤدون طقوسا قرب “باب الرحمة”.

إحباط محاولة فرار 
داعشيات من مخيم الهول

أحبطت عناصر من قوات سوريا الدميوقراطية )قسد( في 
مخيم الهول محاولة فرار نساء داعشيات، ومتكنت من إلقاء 

القبض على 14 منهن برفقتهن 21 طفالً من جنسيات مختلفة.
وذكرت وكالة “هاوار” الُكردية، أن 14 امرأة و 21 طفالً من 
عائالت داعش حاولوا الفرار من مخّيم الهول باجتاه منطقة 
“الدشيشة”، إال أن القوات الكردية الحقتهم ومتكنت من 

إيقافهم وإعادتهم إلى املخّيم”.

الصدر يدعم تظاهرات 
جديدة مرتقبة في العراق

أعلن زعيم التيار ال��ص��دري مقتدى ال��ص��در، تأييده 
لتظاهرات جديدة مرتقبة في العراق، معتبراً أن احلكومة 
“عاجزة” عن إج��راء اإلصالحات املنشودة. جاء ذلك في 
بيان للصدر، اطلعت عليه األناضول، عقب إعالن ناشطني 
على منصات ال��ت��واص��ل االجتماعي عزمهم استئناف 
احتجاجاتهم املناهضة للحكومة وال��ن��ظ��ام السياسي 

“الفاسد” في 25 أكتوبر اجلاري.
وخاطب الصدر املتظاهرين في بيانه قائالً “لعلكم عزمتم 
أمركم على أن تتظاهروا في اخلامس والعشرين من الشهر 

امليالدي وهذا حق من حقوقكم”.

مقتل »مسؤول احلسبة« 
بداعش في كركوك

  
أعلنت خلية اإلع��الم األمني العراقية، عن قتل اثنني من 

داعش أحدهما مسؤول احلسبة بالتنظيم في كركوك.
وقالت اخللية في بيان، إن “الفرقة اآللية التابعة للشرطة 
االحتادية مبحافظة كركوك، متكنت من قتل إرهابيني اثنني 
في منطقة عريشة ب كركوك، بعد نصب كمني محكم لهما، وقد 
تبني أن أحدهم هو ما يسمى مسؤول احلسبة ل داعش”، وفقاً ملا 

ذكره موقع قناة “السومرية نيوز”.
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الدفاع التركية: 
اإلرهابيون خرقوا اتفاق 
20 مرة املنطقة اآلمنة 

أع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع التركية، 
أم��س األح���د، أن إرهابيي تنظيم “ي 
ب ك/ بي كا كا” أقدموا على 20 عماًل 
ا أو انتهاًكا شمالي سوريا  استفزازّيً
رغ��م اتفاق املنطقة اآلمنة املبرم بني 

تركيا والواليات املتحدة.
ا  وذكرت الوزارة في بيان، أن جندّيً
اسُتشهد وأُص��ي��ب آخ��ر ج��راء إط��الق 
اإلرهابيني نيران مضادات الدبابات 
واألسلحة اخلفيفة أثتاء قبام القوات 
التركية بعملية استطالع في منطقة تل 

أبيض، شرق الفرات.

كالني يدعو واشنطن 
الستخدام »نفوذها« 

لضمان انسحاب األكراد 
دعت أنقرة واشنطن إلى استخدام 
“نفوذها” لدى القوات الكردية لضمان 
انسحابها امل��ن��ّظ��م م��ن ش��م��ال ش��رق 
سوريا، حسب ما أكد املتحدث الرئاسي 
التركي لوكالة فرانس برس مضيفاً أن 
تركيا ال نية لديها في “احتالل” هذه 

املنطقة احلدودية.
وق���ال اب��راه��ي��م ك��ال��ني ف��ي مقابلة 
م��ع ف��ران��س ب��رس “نحن متمسكون 
بهذا االت��ف��اق. وي��ن��ّص على رحيلهم 
خالل مهلة خمسة أيام وقد طلبنا من 
زمالئنا األميركيني استخدام نفوذهم 
وعالقاتهم لضمان أن��ه��م )املقاتلني 

األكراد( سيغادرون من دون حوادث”.

»قسد« تهم أنقرة مبنع 
انسحاب مقاتليها من 

منطقة حدودية
اتهم قائد قوات سوريا الدميوقراطية 
مظلوم عبدي ، في تصريحات لوكالة 
فرانس ب��رس، تركيا مبنع انسحاب 
مقاتليه من مدينة رأس العني في شمال 
ش��رق س��وري��ا، تنفيذاً الت��ف��اق وقف 

إطالق النار الذي ترعاه واشنطن.
وشدد عبدي الذي شكلت واشنطن 
داعماً رئيسياً لقواته ط��وال سنوات، 
على أهمية استمرار ال��دور األميركي 
في سوريا، مع قرارها سحب قواتها، 
لضمان ع��دم ت��ف��ّرد موسكو الداعمة 

لدمشق بالساحة السياسية في البالد.
واتهم عبدي “األتراك بأنهم مينعون 
انسحاب قواتنا واجلرحى واملدنيني 
م��ن س��ري كانيه” التسمية الكردية 
ملدينة رأس ال��ع��ني ال��ت��ي حتاصرها 
القوات التركية والفصائل السورية 

املوالية لها.

ُق��ت��ل ج��ن��دي ت��رك��ي وأص��ي��ب آخر 
ب��ج��روح ف��ي هجوم ن��ّف��ذه املقاتلون 
األك��راد السوريون أم��س األح��د رغم 
وق���ف إلط���الق ال��ن��ار ب��ني الطرفني 
فاوضت بشأنه ال��والي��ات املتحدة، 

حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية. 
وأفادت الوزارة أن “واحداً من رفاقنا 
األب��ط��ال سقط شهيداً وُج���رح آخر 
في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة 
للدبابات )...( نّفذه إرهابيون أثناء 

مهمة استطالع ومراقبة” في منطقة 
تل أبيض، مشيرًة إلى أن اجليش رّد 

دفاعاً عن النفس.
وتبادل املقاتلون األك��راد وأنقرة 
التهم السبت بانتهاك وق��ف إطالق 

النار في شمال ش��رق سوريا وه��ّدد 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ب�”سحق رؤوس” املقاتلني األك��راد 
ق��ب��ل ث��الث��ة أي���ام م��ن ان��ت��ه��اء املهلة 

لالنسحاب.

اشتباكات بني قوات حفتر  و »الوفاق« جنوب طرابلس
دارت اش��ت��ب��اك��ات متقطعة 
جنوب العاصمة الليبية طرابلس 
بني قوات اجليش الليبي و حكومة 
ال���وف���اق، ف��ي��م��ا ذك����رت م��ص��ادر 
عسكرية أن م��ق��ات��الت ال��س��الح 
اجلوي شنت غارة استهدفت من 
خاللها غرفة العمليات والسيطرة 

التابعة للمدعو أسامة اجلويلي 
أح��د ق���ادة املجموعات املسلحة 
في طرابلس، قائلة إنها أصابت 

الهدف بدقة عالية.
وأعلن املركز اإلعالمي لغرفة 
“عمليات الكرامة” في وقت سابق، 
أن ال��ق��وات دم���رت أك��ب��ر مخزن 

س��الح وم��ع��دات حربية ، تابعة 
للميليشيات امل��وال��ي��ة حلكومة 
الوفاق في مدينة مصراتة، فيما 
واص��ل اجليش استهداف مواقع 
ال��وف��اق في العاصمة طرابلس، 
وفقاً ملا ذكرته بوابة “إفريقيا” 

اإلخبارية.

سيؤول وبكني تستأنفان احلوار االستراتيجي الدفاعي
ت��س��ت��أن��ف ك��وري��ا اجلنوبية 
وال��ص��ني ال��ي��وم اإلث��ن��ني احل��وار 
االستراتيجي الدفاعي، بعد توقف 
دام 5 س��ن��وات بسبب اخل��الف 
ال��دب��ل��وم��اس��ي ال���ذي ت��رت��ب على 
نشر منظومة الدفاع الصاروخي 
األمريكي املتقدم واملعروف باسم 

“ثاد” ف��ي ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، 
طبقاً ملا ذكرته وكالة “يونهاب” 

الكورية اجلنوبية لألنباء.
وقالت وزارة الدفاع الكورية 
اجلنوبية إن “نائب وزير الدفاع 
ال��ك��وري اجلنوبي، ب��ارك جيه-
مني سيقوم ب��زي��ارة إل��ى الصني، 

وت��س��ت��م��ر ح��ت��ى غ����داً ال��ث��الث��اء، 
حل��ض��ور احل���وار االستراتيجي 
الدفاعي اخلامس على مستوى 
ن��ائ��ب وزي����ر دف����اع ب��ني ك��وري��ا 
اجلنوبية والصني، والقيام بزيارة 
ودية لوزير الدفاع الصيني وي 

فنغ خه”.

جونسون يبعث رسالة 
إرجاء اخلروج إلى 
بروكسل »مكرهًا«

بعث رئيس ال��وزراء البريطاني بوريس 
ج��ون��س��ون م��ك��ره��اً ب��رس��ال��ة ال��ى بروكسل 
يطلب فيها ارج���اء موعد خ��روج ب��الده من 
االحتاد األوروبي، بعد اقرار مجلس العموم 
البريطاني تعديالً يلزم احلكومة التفاوض 
مع بروكسل حول متديد جديد ملهلة بريكست. 
لكن جونسون الذي تعهد باخراج بريطانيا 
من االحت��اد األوروب���ي في املوعد احمل��دد في 
31 أكتوبر رفض توقيع الرسالة التي بعث 
بها ال��ى رئيس املجلس األوروب���ي دونالد 
توسك وتتضمن الطلب. والزعيم احملافظ 
مجبر وفق القانون على ارسال الطلب، لكنه 
بعث برسالة أخ��رى موقعة تظهر بوضوح 
انه ال يريد إرجاء بريكست الى ما بعد نهاية 
هذا الشهر. وق��ال توسك عبر تويتر “طلب 
متديد املهلة وصل. سأبدأ اآلن استشارة قادة 

االحتاد األوروبي حول كيفية الرد”.


