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في عدة مناطق على جبهة القتال بني البلدين

كاراباخ :تواصل املعارك واجليش األذربيجاني يعلن تدمير حتصينات أرمينيا
تتواصل االشتباكات على طول
خط اجلبهة بني أذربيجان وأرمينيا
بكثافة متفاوتة في عدة مناطق على
جبهة القتال بني البلدين في إقليم
ناغورني ق��ره ب��اغ ،بعد يومني من
محادثات أجريت بني اجلانبني في
واشنطن.
وق����ال م��راس��ل اجل���زي���رة محمد
البقالي إن االشتباكات تواصلت على
طول خط اجلبهة في مناطق أغ��دارا
وخوجافيند وف��ي��زول��ي وه���دروت
وغوبادلي والشني بكثافة متفاوتة.
وأك���د اجل��ي��ش األذري ف��ي بيان
أن ق��وات��ه دم���رت ع���ددا م��ن امل��ع��دات
واآلليات العسكرية للقوات األرمينية
شملت دبابتني و 7م��داف��ع مختلفة
االختصاص و 7مركبات.
وقال إن القوات األرمينية استهدفت
مواقعه بقذائف الدبابات والهاون
واملدفعية ،مضيفا أن��ه على الرغم
من ذلك فإن قواته واصلت أنشطتها
القتالية في االجتاهات الرئيسية وفقا
للخطة العملياتية ،ووسعت املناطق
اخلاضعة للسيطرة.
كما استهدفت قوات اجليش األذري
بحسب ال��ب��ي��ان -م��واق��ع ال��ق��واتاألرمينية في خوجافيند وغوبادلي
والشني ،متقدمة إلى مواقع جديدة في
تلك املناطق.
كما أعلن اجليش األذري أنه نتيجة
للمواجهات ف��إن وح���دات الكتيبة
األول���ى م��ن ال��ف��وج  543ف��ي القوات
املسلحة األرم��ي��ن��ي��ة امل��وج��ودة في
غوبادلي انسحبت بعد تكبدها خسائر
في األفراد واملعدات العسكرية.
وقال مراسل اجلزيرة في محيط
ق��ره ب��اغ نقال عن مصادر ميدانية
إن شخصا قتل وأص��ي��ب عشرات
ب��ج��روح نتيجة ق��ص��ف اجليش
األرميني إحدى بلدات مدينة ترتر

القتال في كاراباخ

الواقعة في محيط اإلقليم.
ف��ي اجل��ه��ة املقابلة ،ق��ال مراسل
اجل��زي��رة إن مدينة ستيباناكيرت
عاصمة إقليم قره باغ غير املعترف
به دوليا تعرضت لقصف أدى إلى
تدمير بعض املنازل ،دون اإلعالن عن

تسجيل إصابات.
وأكدت وزارة الدفاع األرمينية أن
أذربيجان ركزت قصفها على منطقتي
م��ارت��ون��ي وأس��ك��ي��ران ط��وال الليلة
املاضية.
وأض���اف���ت ف��ي ب��ي��ان أن ال��ق��وات

األذرية لم تستهدف فقط قرى وبلدات
يسكنها مدنيون لكنها استهدفت أيضا
م���زارع وح��ق��وال وغ��اب��ات ،ول��م يتم
اإلبالغ عن سقوط ضحايا مدنيني.
ووفقا للوزارة ،فقد جنحت القوات
األرمينية في صد مجموعة عسكرية

أذرية حاولت التقدم جنوب مارتوني
وش��م��ال ح����دروت ،م��ش��ددة على أن
القتال ال يزال مستمرا.

مباحثات واشنطن

وك��ان وزي��ر اخلارجية األميركي

أكثر من  56مليون أميركي صوتوا «مبكراً» في انتخابات الرئاسة
أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات أمريكية،
إدالء أكثر من  56مليون مواطن
أمريكي بأصواتهم مبكرا في
االنتخابات الرئاسية املقررة
الشهر املقبل.
وأوض�������ح�������ت ب���ي���ان���ات
م��وق��ع “مشروع االنتخابات
األمريكية” ،أن أك��ث��ر م��ن 56
م��ل��ي��ون��ا و 567أل���ف م��واط��ن
صوتوا مبكرا في االنتخابات
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال���والي���ات ،عبر
رسائل البريد ،وف��ي صناديق
االقتراع باملراكز االنتخابية.
وأشارت إلى أن عدد املصوتني
عبر رسائل البريد بلغ أكثر من
 38مليونا ،في حني أن املقترعني
ف��ي الصناديق اق��ت��رب م��ن 17
مليونا.
بدوره أفاد مراسل األناضول،
أن عملية التصويت املبكر بدأت،
السبت ،ف��ي والي��ة نيويورك،
حيث تشكلت طوابير طويلة

مناظرة بني ترامب وبايدن

أمام العديد من مراكز االقتراع.
وف������ي ت���ص���ري���ح س���اب���ق

للبروفيسور مايكل ماكدونالد،
خ��ب��ي��ر ش�����ؤون االن��ت��خ��اب��ات

ب��ج��ام��ع��ة ف���ل���وري���دا ،وم��دي��ر
م��وق��ع “مشروع االنتخابات

داعش يتبنى الهجوم الدموي في كابول

أفغانستان تعلن مقتل قيادي بارز
بتنظيم القاعدة
أعلنت رئ��اس��ة األم���ن الوطني
األف��غ��ان��ي��ة ،مقتل “أبو محسن
املصري” القيادي البارز في تنظيم
القاعدة اإلرهابي .وذكرت في بيان
أمس األحد ،أن قوات األمن الوطني
نفذت عملية أمنية ض��د التنظيم
اإلرهابي بوالية غزني (شرق).
وأضافت أن العملية أسفرت عن
مقتل “أبو محسن املصري” ،وهو
الشخصية الثانية لدى التنظيم في
شبه القارة الهندية.
وتبنى تنظيم داع��ش االعتداء
ال���ذي وق���ع ،ق��رب م��رك��ز طبي في
العاصمة األفغانية وأودى بحياة
 18شخصا على األقل.
وج��اء في بيان نشره التنظيم
على صفحاته مب��واق��ع التواصل
االجتماعي أن انتحارياً “انطلق
نحو جت� ّم��ع ...في مدينة كابول،
وفجّ ر سترته الناسفة وسطهم”.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة

األفغانية أن ع��دد قتلى الهجوم
االنتحاري ،في العاصمة األفغانية
ارتفع إلى ما ال يقل عن  18قتيال،
إضافة إلى  57جريحا ،مبن فيهم
تالميذ .ووقع التفجير خارج مركز
تعليمي في حي ذي أغلبية شيعية
ف��ي منطقة دش���ت ب��ارش��ي غ��رب
كابول.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الداخلية ،طارق أريان ،إن املهاجم
ك��ان ي��ح��اول دخ��ول امل��رك��ز عندما
أوقفه حراس األمن.
وب��ح��س��ب أري������ان ،ف����إن ع��دد
الضحايا ق��د يرتفع أك��ث��ر حيث
م��ا زال أف����راد ع��ائ�لات ضحايا
التفجير االنتحاري يفتشون عدة
مستشفيات مختلفة ،حيث نقل
اجلرحى .ونفت طالبان أي صلة
لها بالهجوم.
وك��ان فرع تابع لتنظيم داعش
أع���ل���ن م��س��ؤول��ي��ت��ه ع���ن ه��ج��وم

انتحاري مماثل في مركز تعليمي
في أغسطس  ،2018قتل فيه 34
تلميذا .وداخ��ل أفغانستان ،شن
داع���ش هجمات واس��ع��ة النطاق
على األق��ل��ي��ة الشيعية والسيخ
وال���ه���ن���دوس ،ال��ذي��ن يعتبرهم
م��رت��دي��ن .وف��ر م��ئ��ات م��ن السيخ
والهندوس من البالد في سبتمبر
بعد أن قتل مسلح م��وال للتنظيم
املتشدد  25من أفراد املجتمع اآلخذ
في االنخفاض إثر هجوم على مكان
خاص للعبادة بكابول.
ووق���ع���ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
اتفاق سالم مع طالبان في فبراير،
م��ا يفتح الطريق أم���ام انسحاب
ال��ق��وات األميركية م��ن ال��ص��راع.
وق���ال م��س��ؤول��ون أم��ي��رك��ي��ون إن
االتفاق سيساعد أيضا في إع��ادة
تركيز اجلهود األمنية على محاربة
داع���ش ،وه��و خصم لطالبان في
أفغانستان.

فنزويال :هروب معارض كبير من البالد
أكد حزب اإلرادة الشعبية الفنزويلي ،أن السياسي
املعارض ،ليوبولدو لوبيز ،غادر  ،مقر إقامة السفير
اإلسباني في كاراكاس ،للفرار من البالد ،بعد أكثر من
عام على جلوئه هناك.
وأوض��ح احل��زب ،أن لوبيز ،املنتمي إليه ،غادر
فنزويال ،ولم يذكر كيفية مغادرته رغم أن شخصني
يعرفان طريقة خروجه ،قاال إنه خرج عبر كولومبيا.
وأفاد مصدر حكومي إسباني ،بأن لوبيز على وشك
الوصول إلى إسبانيا ،حيث تعيش زوجته اآلن.

ومت سجن لوبيز في العام  ،2014بعد أن قاد
احتجاجات ض��د الرئيس الفنزويلي ،نيكوالس
م��ادورو ،ثم مت اإلف��راج عنه بشكل مؤقت ،في العام
.2017
وقام أثناء إقامته اجلبرية ،بتوجيه الشاب ،خوان
غ��واي��دو ،ال��ذي مت انتخابه في أوائ��ل العام املاضي
رئيسا للكونغرس ال��ذي تسيطر عليه املعارضة،
ضد الرئيس م��ادورو ،ونصحه باستخدام بنودا في
الدستور ،لتولي الرئاسة بشكل مؤقت.

األمريكية” ،فإن إتاحة فرصة
التصويت املبكر في االنتخابات
عبر رسائل البريد ،والتصويت
ش��خ��ص��ي��ا ،ب��س��ب��ب ت��داع��ي��ات
فيروس ك��ورون��ا ،تعد العامل
ال��رئ��ي��س��ي ف���ي زي�����ادة نسبة
التصويت.
وبحسب اعتقاد ماكدونالد،
ف��إن ع��دد التصويت مبكرا في
االنتخابات قد يصل إل��ى 150
مليونا ،ما يعادل  65باملئة من
إجمالي ع��دد ال��ذي��ن يحق لهم
التصويت بالبالد ،وهو يشكل
أعلى نسبة مشاركة منذ .1908
وم������ن امل����ق����رر أن ت��ع��ق��د
االنتخابات الرئاسية األمريكية،
في  3نوفمبر املقبل ،ويتنافس
فيها الرئيس احل��ال��ي دونالد
ت���رام���ب ،م��رش��ح��ا ع��ن احل��زب
اجل��م��ه��وري ،ف��ي م��واج��ه��ة جو
بايدن ،نائب الرئيس السابق،
مرشحا عن احلزب الدميقراطي.

تركيا :حتييد  3إرهابيني
من «بي كا كا» شمالي العراق
أعلنت وزارة ال��دف��اع التركية ،أم��س األح��د ،حتييد 3
إرهابيني من منظمة “بي كا كا” ،في غارة جوية استهدفت
مواقعهم شمالي العراق.
وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان ،أن ال��غ��ارات اجلوية
استهدفت مواقع اإلرهابيني في منطقة “غارا” شمالي
العراق.
وأش��ارت أن اإلرهابيني كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم
ضد أهداف تركية.
وقالت الوزارة إنها ستواصل العمليات ضد منظمة “بي
كا كا” االنفصالية حتى حتييد آخر إرهابي.
ودأبت قوات األمن واجليش التركي على استهداف مواقع
املنظمة اإلرهابية ومالحقة عناصرها داخل البالد ،وشمالي
العراق.
يأتي ذل��ك ردا على هجمات إرهابية تنفذها املنظمة
االنفصالية داخل تركيا بني احلني واآلخر ،مستهدفة املدنيني
وعناصر األمن واجليش.

روسيا :انفجار في ناقلة
نفط ببحر آزوف
ق��ال مصدر في مديرية ال��ط��وارئ بإقليم كراسنودار،
إن االنفجار الذي وقع أمس على منت ناقلة “اجلنرال آزي
أصالنوف” في بحر آزوف تسبب بفجوة تبلغ ما بني  5و 12
مترا .وأضاف املصدر ،أن الفجوة ظهرت في اجلزء األمين
من السفينة ،ولم تتسبب بأي تسرب للنفط .وأشار إلى أن،
رجال اإلنقاذ متكنوا من رفع ستة من أفراد الطاقم ،إلى منت
سفينة “قفقاس” بعد أن مت إنقاذهم.
وقال“ :مت رفع ستة أشخاص إلى سطح السفينة قفقاس.
وال ي��زال أربعة أشخاص من الطاقم على منت السفينة
ميركوري” .وأك��د أن جميعهم بخير ولم يطلب أي منهم
املساعدة الطبية.
وان��دل��ع حريق ووق��ع انفجار على م�تن ناقلة النفط
“اجلنرال آزي أصالنوف” التي حتمل علم روسيا .وكانت
السفينة في طريقها من ميناء قفقاس إلى روستوف على
ال��دون ،ب��دون حمولة .وعلى متنها  13شخصا من أفراد
الطاقم ،مت إنقاذ  10منهم .وال يزال مصير الثالثة الباقني
مجهوال .ويجري التحقيق حاليا ،لتحديد سبب احلادث.

مايك بومبيو قد اجتمع بشكل منفصل
مع كل من وزيري خارجيتي أرمينيا
وأذرب��ي��ج��ان أول أم��س اجلمعة ،في
محاولة جديدة إلنهاء القتال الدائر
منذ نحو شهر.
ودعا بومبيو إلى تنفيذ وقف إطالق

النار في إقليم قره باغ املتنازع عليه
بني أرمينيا وأذربيجان ،والعودة إلى
مفاوضات جادة وهادفة حتت رعاية
مجموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن
والتعاون في أوروبا.
م���ن ج���ان���ب���ه ،أش�����اد ال��رئ��ي��س
ال��روس��ي فالدميير بوتني باجلهود
األميركية لتحقيق ال��س�لام بعد أن
أج��رى دبلوماسيون من أذربيجان
وأرمينيا محادثات منفصلة مع وزير
اخلارجية األميركي مايك بومبيو في
واشنطن اجلمعة.
وكان الرئيس بوتني أعلن اخلميس
أن نحو  5آالف شخص رمب��ا قتلوا
في امل��ع��ارك األخ��ي��رة بني أذربيجان
وأرمينيا في قره باغ.
وق���ال رئ��ي��س أذرب��ي��ج��ان إل��ه��ام
علييف لصحيفة لوفيغارو الفرنسية
إن أذربيجان مستعدة للجلوس على
طاولة املفاوضات ،لكنه اتهم أرمينيا
باملسؤولية عن استمرار القتال.
ون��ق��ل��ت الصحيفة ع��ن علييف
قوله “نحن مستعدون للتوقف ولو
اليوم ،لكن أرمينيا -لألسف -تنتهك
بشكل ص��ارخ وقف إط�لاق النار ،إذا
لم يتوقفوا فسنواصل حتى النهاية
بهدف حترير كافة األراضي احملتلة”.
وق��وض انهيار اتفاقني بوساطة
روسية لوقف إطالق النار توقعات
التوصل إلى نهاية سريعة للقتال
الذي اندلع في  27سبتمبر املاضي
عندما أطلق اجليش األذري عملية
في إقليم ق��ره ب��اغ احملتل ردا على
ه��ج��وم أرم��ي��ن��ي اس��ت��ه��دف مناطق
مدنية.
وخ�لال العمليات متكن اجليش
األذري م���ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��دن
جبرائيل وفضولي وزنغيالن و3
بلدات وأكثر من  130قرية وعدد من
املرتفعات اإلستراتيجية.

تركيا ترفض تصريحات مصر باجتماع
«املجموعة املصغرة» حول سورية
أكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية التركية
حامي أق��ص��وي ،رف��ض ب�لاده لالتهامات التي
أطلقها وزير اخلارجية املصري سامح شكري
ضد تركيا خالل اجتماع “املجموعة املصغرة”
حول سوريا.
جاء ذلك في بيان ألقصوي حول بيان صادر
عن املتحدث باسم اخلارجية املصرية ،اجلمعة،
بخصوص مشاركة الوزير املصري في اجتماع
املجموعة املصغرة حول سوريا في  22أكتوبر
احلالي.
وقال أقصوي“ :هذه االتهامات ضد بلدنا الذي
قدم الشهداء في سبيل مكافحة اإلرهاب بسوريا،
واحتضن نحو  4ماليني الجئ ،وحمى الشعب
من نظام ظالم واإلرهابيني شمالي سوريا ،وقدم
إسهامات ملموسة في املسار السياسي سواء

في أستانة أو جنيف ،أوهام ال ميكن أخذها على
محمل اجلد”.
وأكد أن دور تركيا في سوريا ال يقتصر على
ال��دف��اع عن أمنها القومي فقط ،وإمن��ا لضمان
احلفاظ على وح��دة سوريا السياسية ووحدة
أراضيها ،مشددًا أنها ستواصل ذلك.
وأضاف“ :ما يقع على عاتق مصر العضو في
املجموعة املصغرة حول سوريا ليس حمل لواء
األنظمة القمعية والكيانات االنقالبية املوازية
والتنظيمات اإلرهابية ،وإمنا اإلنصات لتطلعات
الشعوب ،وخدمة السالم واألم��ن واالستقرار
املستدامني في املنطقة”.
وكان وزير اخلارجية املصري سامح شكري،
وجه وفق ما نقل عنه املتحدث باسمه ،انتقادات
لتركيا متهما إياها “بزعزعة استقرار املنطقة”.

أكار :مستمرون في اختبار
«إس »400 -ولم نبتعد عن الناتو
ق��ال وزي��ر ال��دف��اع التركي
خلوصي أكار إن اختبار أنقرة
ملنظومة الدفاع الصاروخية
الروسية “إسS-( ”-400
 )400ال يعني ابتعادها عن
حلف الناتو ( ،)NATOمؤكدا
في الوقت ذاته تواصل اختبار
املنظومة وفق اخلطط املعدّة.
وج���اءت تصريحات أك��ار
بعد تنديد ال��والي��ات املتحدة
بإجراء اجليش التركي اختبارا
على املنظومة ف��ي الـ 16من
الشهر احلالي
وك����ان ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي
رج��ب طيب أردوغ����ان ق��د أكد
خبر إجراء التجربة ،مشددا أن
بالده ستُجرَّب أسلحة أخرى
وليست بحاجة ألخذ إذن من
واشنطن بهذا الشأن.
وق���ال���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م
وزارة الدفاع الدفاع التركية
ن��اددة شبنم آق طوب“ -فيم��ا يتعلق مبنظومة (إس-
 ،)400فبدل إدالء تصريحات
عن إمكانية تدهور العالقات،
إن م��ا نتوقعه م��ن أصدقائنا
وحلفائنا ه��و التركيز على

خلوصي أكار

مناقشة احللول البديلة التي
قدمناها حتى اآلن ،والتدابير
التقنية املعقولة اإلضافية التي
ميكن ات��خ��اذه��ا إن وجدت”.
وأوضحت في بيان أن اختبار
“إس ”-400جزء من العملية
الطبيعية في إطار حتضيرات
املنظومة طويلة املدى .وشدد
ال��ب��ي��ان على أن االدع����اء بأن
تركيا تتصرف مبا يتعارض
م��ع ال��ت��زام��ات ح��ل��ف شمال
األطلسي (ناتو) ال ينسجم مع

املنطق ،وأضاف أن تركيا “تفي
مبسؤولياتها داخ���ل احللف
ب��ح��ذاف��ي��ره��ا ،ب��ال��ت��زام��ن مع
مكافحتها املتواصلة جلملة من
األخطار في منطقة جغرافية
واسعة” .وأكد البيان أن هدف
تركيا ليس التنغيص على
أحد ،بل ضمان سالمة شعبها.
وك���ان���ت وزارة ال���دف���اع
األميركية (البنتاغون) أدانت
بشدة اختبار تركيا منظومة
الدفاع اجلوي “إس.”-400

تشاووش أوغلو يستنكر تصاعد
العداء لإلسالم واألجانب بأوروبا
اس��ت��ن��ك��ر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي م��ول��ود
تشاووش أوغلو ،تصاعد ظاهرة معاداة اإلسالم
واألجانب في أوروب��ا .وأض��اف في تغريدة على
تويتر أم��س األح���د“ :عندما قلنا احلقيقة في
وجوههم ،تعالت أص��وات العنصرييني البائسني
في أوروب��ا مجددا ،إنهم يسعون لتحقيق مكاسب
عبر معاداة االسالم واألجانب”.
وتابع “حان الوقت كي نقول كفى لسياسيي

أوروب��ا املتعجرفني ذوي العقلية الفاشية” .وفي
وق��ت سابق  ،ق��ال املتحدث باسم ح��زب العدالة
والتنمية التركي ،عمر جليك ،إن تهجم الفاشيني
في أوروبا على الرئيس رجب طيب أردوغان ،يعد
مدعاة افتخار ،ألنهم يعادون كل من يناضل من أجل
اإلنسانية ،وذلك تعليقا على نشر “خيرت فيلدرز”
زعيم حزب احلرية الهولندي اليميني املتطرف،
رسما كاريكاتوريا يستهدف الرئيس التركي.

