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�شن��ت ق��وات الحتالل الإ�رسائيل��ي، يوم ام���س الأحد، حملة 
مداهم��ات واعتق��الت تخلله��ا مواجه��ات واعتقل��ت قوات 
الحت��الل، ثالثة �شبان واأغلقت غرف��ة اأ�شري يف عدة مناطق 

مبحافظة نابل�س �شمال ال�شفة الغربية املحتلة.
وذكر �شهود عي��ان اأن "عدة دوريات تابعة لقوات الحتالل 
اقتحم��ت فجراً بلدة �شب�شطية �شم��ال نابل�س، واعتقلت ثالثة 

�شبان".
واأو�ش��ح ال�شه��ود اأن "ق��وات الحت��الل داهم��ت العدي��د من 
املن��ازل، وفت�شتها واعتقلت ع��دداً من ال�شب��ان اأخلت �شبيل 
بع�شه��م لحق��ًا، فيما اأبق��ت على اعتق��ال كل م��ن ال�شبان: 
رمزي نا�رس احلاج، وعبد الكرمي بحلق، ومنر حامت غزال".

كما اقتحمت قوات الحت��الل خميمي ع�شكر القدمي واجلديد 
ومنطقة التعاون مبدينة نابل�س.

وداهم��ت من��زل الأ�ش��ري يون���س مدح��ت الن��ادي يف خمي��م 
ع�شك��ر القدمي، و�ش��ّدت غرفة النوم اخلا�شة ب��ه بتثبيت لوح 
حديدي على بابها، كما اأغلقت غرفة الغ�شيل املوجودة على 
�شط��ح املن��زل. و�شهد املخيم مواجه��ات عنيفة بني ع�رسات 
ال�شبان وقوات الحتالل الت��ي اأطلقت قنابل ال�شوت والغاز 
امل�شي��ل للدموع. واندلعت مواجهات عنيفة يف بلدة قباطية 
جن��وب مدينة جنني، فيما اعتقل��ت قوات الحتالل عددا من 
املواطنني وحققت معهم قبل اأن تطلق �رساحهم وتبقي على 

واحد فيما خربت حمتويات املحال التجارية.
ويف بل��دة بني نعي��م �رسق حمافظ��ة اخلليل اعتقل��ت قّوات 
الحت��الل خم�شة مواطنني هم: فاي��ز اخل�شور ومنري يو�شف 
اخل�ش��ور وف��وزي اخل�شور و�شهيب عبد احلمي��د اأبو جارور 

ومراد اأبو �شاكوت.

بريطانيا ترسل 40 عسكريا إلى تونس للتصدي لداعش

تأجيل مراسم تتويج ملك تايالند الجديد لمدة عام

اعتقاالت ومواجهات 
في الضفة الغربية

مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لليوم الثاني

لن��دن / متابعة: اأعل��ن وزير الدفاع الربيط��اين مايكل فالون اأن ب��الده اأر�شلت 
40 ع�شكريا اإىل تون�س يف بعثة تدريب مل�شاعدة البلد على منع انت�شار مقاتلي 
تنظي��م داع���س م��ن ليبيا املج��اورة. و�شريكز التدري��ب على تخطي��ط العمليات 
واملخاب��رات واملراقب��ة والدوري��ات املتحرك��ة، وهذه ه��ي البعث��ة الثالثة من 
نوعه��ا جلنود بريطانيني اإىل تون�س من��ذ مقتل 30 �شائحا بريطانيا يف هجوم 
عل��ى اأحد �شاط��ئ �شو�ش��ة. ووقع هج��وم �شو�ش��ة يف يوني��و 2015، وا�شتهدف 
فندق��ا على �شاحل البح��ر املتو�شط، وكان اأكرب خ�شارة لأرواح الربيطانيني منذ 
تفجريات لندن يف يوليو/متوز 2005. وقال فالون "نحن م�شممون على دعم 
حلفائن��ا التون�شيني يف مكافحة اإرهابيي داع�س، الذين قتلوا بريطانيني اأبرياء 
على اأحد ال�شواط��ئ هناك العام املا�شي"... "تدريبنا �شي�شاعد القوات التون�شية 
عل��ى تعزيز اأمن حدودها ووقف انت�شار داع�س مبح��اذاة ال�شاحل". ومن املقرر 
اأن يخو���س التدريب نح��و 200 من اأفراد اجلي�س التون�ش��ي يف مواقع خمتلفة، 

وكان التدريبان ال�شابقان يف فرباير هذا العام ويف اأواخر العام املا�شي.

بانك��وك/ متابعة: اأعلن رئي�س الوزراء التايالندي، برايوث ت�شان اأوت�شا، اإن تتويج 
ويل العهد الأمري فاغريالونغكورن ملكا للبالد ميكن اأن يتم تاأجيله لعام واحد بناء 

على طلبه نظرا حلزنه على والده امللك الراحل بوميبول اأدولياديغ.
وق��ال براي��وث اإن��ه ورئي���س ال��وزراء الأ�شب��ق ب��رمي تين�شولنوندا ق��د ح�شال على 
املوافق��ة على مقابلة م��ع فاغريالونغكورن حث خاللها الأم��ري التايالنديني على 

عدم القلق ب�شاأن العر�س ال�شاغر.
وق��ال برايوث اإن��ه "يتمنى األ ي�شع��ر التايالنديون بالرتباك اأو القل��ق اإزاء �شوؤون 

احلكم، مبا يف ذلك خالفة العر�س".
واأ�ش��اف رئي���س الوزراء اأن��ه "فيما يتعل��ق بالتوقيت، ق��ال اإنه يف�ش��ل اأن ي�شتغل 
جميع التايالنديني هذا الوقت للتفكري يف الذكريات الثمينة طوال 70 عاما م�شت 
م��ن احلك��م". وقال براي��وث م�شريا اإىل تتويج املل��ك اجلديد :"بعد انته��اء الطقو�س 

اجلنائزية امللكية خالل عام، �شوف ياأتي الوقت املنا�شب".
ومت تعيني رئي�س الوزراء الأ�شبق برمي تين�شولنوندا )96 عاما( و�شيا على العر�س، 
ال�شبت، طبقا للد�شتور، وذلك بعد مرور يومني على وفاة امللك، اإذ كان يرتاأ�س برمي 

املجل�س اخلا�س الذي يقدم امل�شورة للملك.        

القاهرة / متابعة: فتحت ال�شلطات امل�رسية يوم  ام�س الأحد، معرب رفح الربي 
مع قطاع غزة لليوم الثاين على التوايل لل�شفر يف الجتاهني.

وذك��رت الهياأة العام��ة للحدود واملعابر التابعة ل��وزارة الداخلية يف غزة، يف 
بيان مقت�شب، اأن املعرب �شهد مغادرة 795 م�شافراً اإىل اجلانب امل�رسي فيما 

و�شل 739 م�شافراً اإىل القطاع.
وفتح��ت ال�شلط��ات امل�رسية املعرب ل���6 اأيام غري متتالية ه��ذا الأ�شبوع ب�شكل 

ا�شتثنائي لل�شفر يف كال الجتاهني ابتداء من اول اأم�س ال�شبت.
وكان��ت ال�شلط��ات امل�رسي��ة فتحت املع��رب اأخر م��رة يف كال الجتاهني يف 3 

�شبتمرب )اأيلول( املا�شي ملدة 3 اأيام ل�شفر احلالت الإن�شانية.
ومع��رب رف��ح هو املنفذ الربي الوحيد لقطاع غزة عل��ى العامل اخلارجي وي�شهد 
اأزمة اإغالق دائمة منذ منت�شف عام 2013 على اأثر توتر العالقات بني حركة 

حما�س التي ت�شيطر على القطاع وم�رس.

 

الضفة الغربية / متابعة

بع��د الإع��الن ع��ن ا�شته��داف املدم��رة الأمريكية 
ماي�ش��ون للم��رة الثالث��ة بهج��وم �شاروخي قرب 
�شواح��ل اليم��ن رج��ح البنتاغون وج��ود عطل يف 

الرادار على منت املدمرة.
وق��ال م�ش��در يف البنتاغون يوم ام���س الحد، اأن 
ق�ش��ة الهجوم عل��ى املدم��رة بال�شواري��خ للمرة 
الثالث��ة ق��د تك��ون خط��اأ نتيجة عط��ل متوقع يف 

منظومة حتديد الأهداف.
وكان��ت م�ش��ادر اإعالمي��ة نقل��ت ع��ن م�شوؤول��ني 
اأمريكيني اول ام�س ال�شبت الأول اأن عدة �شواريخ 
اأطلقت عل��ى املدمرة ماي�شون اأثن��اء اإبحارها يف 
املي��اه الدولي��ة يف البح��ر الأحم��ر لك��ن املدمرة 
ا�شتخدم��ت اإجراءات م�ش��ادة للدفاع ع��ن نف�شها 

ومل ت�شب.

وق��ال جون ريت�شارد�شون قائ��د عمليات البحرية 
الأمريكي��ة اأثناء تد�ش��ني �شفين��ة يف بالتيمور اإن 
"ماي�شون تعر�شت على ما يبدو من جديد لهجوم 

يف البحر الأحمر".
ويرى حمللون اأن الهجوم الأخري على املدمرة يف 
حال وقوعه فعليا فاإن��ه �شيلقى ردا انتقاميا اآخر 
من اجلي�س الأمريكي، ما يوؤدي اإىل احتمال حدوث 
مزيد من الت�شعيد، بعدما اأجاز الرئي�س الأمريكي 
باراك اأوباما اخلمي�س 13 اأكتوبر توجيه �رسبات 
دفاعي��ة يف ح��ال ا�شته��داف املدم��رة، اإذ اأطل��ق 
اجلي���س المريكي �شواري��خ توماهوك على ثالثة 
مواق��ع للرادار على �شاحل البحر الأحمر يف اليمن 
ردا على ا�شتهداف املدمرة الأمريكية "ماي�شون"، 

م��ع التوعد باملزيد من الرد يف ح��ال تكرار الأمر 
دفاعا عن النف�س.

وكان��ت جماعة احلوثي قد نفت الأ�شبوع املا�شي 
ال�شاروخي��ني  الهجوم��ني  ع��ن  م�شوؤوليته��ا 
املزعوم��ني عل��ى "ماي�ش��ون"، وقال��ت اإن "ه��ذه 
املزاع��م عاري��ة ع��ن ال�شح��ة ول عالق��ة للجي�س 
واللج��ان ال�شعبية بهذا العم��ل"، موؤكدة يف الوقت 
ذات��ه "جهوزية اجلي���س واللج��ان ال�شعبية التامة 
للت�ش��دي لأي حماول��ة اعت��داء حت��ت اأي مربر اأو 

ادعاء". 
ودخل��ت املدمرة "ماي�ش��ون" اخلدم��ة يف القوات 
البحري��ة الأمريكية لأول مرة ع��ام 2001، وهي 
م��زودة بنظ��ام دفاع��ي م��ن ن��وع "اإيدجي���س"، 
وميكنه��ا حمل 74 �شاروخا، مبا فيها ال�شواريخ 

املجنحة.

اجت��اح اإع�شار ق��وي �شمال �رسق��ي الفلبني، ام�س 
الأح��د، ما ت�شب��ب يف مقت��ل �شخ�شني عل��ى الأقل 
وانقطاع الكهرباء وتقطع ال�شبل باأهايل عدة قرى 
و�شط في�شانات واقتالع لالأ�شجار، يف حني اأجلت 
ال�شلط��ات الفلبيني��ة قراب��ة 12500 �شخ���س مع 

و�شول الإع�شار اإىل الياب�شة.
وذك��ر خ��رباء يف الأر�ش��اد اجلوي��ة اأن الإع�ش��ار 
"كارين"، الذي  "�شاريكا"، املعروف حمليا با�شم 
و�شلت �رسع��ة الرياح بداخل��ه اإىل 150 كيلومرتا 

يف ال�شاع��ة قبل اأن ي�ش��ل للياب�شة ق��د يكون اأكرث 
الأعا�شري تدمريا هذا العام.

وكان اخلرباء يتوقع��ون اأن يتحرك الإع�شار غربا 
ويعرب اإقليم لوزون بو�شط الفلبني، الأحد.

وق��ال رئي���س بلدي��ة بال��ري، نيليانتو بيها�ش��ا، اإن 
الري��اح العاتي��ة ت�شبب��ت يف تطاي��ر اأ�شق��ف ع��دة 
من��ازل من ال�شفي��ح واأ�شجار واأعم��دة كهرباء، ما 
ت�شبب يف انقطاع التي��ار الكهربائي واإغالق طرق 
الو�ش��ول اإىل بع���س القرى، م�شيف��ا اأنه مت حتذير 
�ش��كان القرى ال�شاحلي��ة واإبالغه��م بالنتقال اإىل 

مناطق اأكرث اأمنا.      

ويف مقاطعة كاتاندونيز �رسقي البالد، غرق رجل 
بع��د اأن جرفت��ه تيارات قوي��ة باأحد الأنه��ار، كما 
قت��ل مزارع بعد اأن ارتطم��ت راأ�شه بالأر�س ب�شبب 
الرياح، وفقا مل�ش��وؤول ال�شالمة باملقاطعة جريي 

بيو، فيما مت الإبالغ عن فقدان 3 �شيادين.
وق��ال املجل�س الوطني للحد م��ن خماطر الكوارث 
واإدارته��ا يف تقري��ر "�شع��ف الإع�ش��ار �شاري��كا 
اأثن��اء م��روره ف��وق الت�شاري���س الوع��رة لل��وزون 
اأن  ي��زال م��ن املتوق��ع  لك��ن ل  الب��الد"،  بو�ش��ط 
تت�شبب العا�شفة يف هط��ول اأمطار بني املتو�شطة 

والغزيرة.

البنتاغون يرجح عطل رادار "مايسون" بعد ادعاء مهاجمتها للمرة الثالثة

قتلى بإعصار ساريكا.. وإجالء اآلالف بالفلبين
مانيال / متابعة

واشنطن/ متابعة

بعد فشل محادثات لوزان.. لندن تشهد انعقاد اجتماع آخر بشأن االزمة السورية

بعد اخفاق املحادثات التي عقدتها الوليات املتحدة 
المريكية ب�شاأن �شوريا بلوزان ال�شوي�رسية، اول ام�س 
ال�شب��ت، يف التو�ش��ل اإىل اتف��اق م��ع رو�شي��ا ب�ش��اأن 
ا�شرتاتيجية عامة لإنهاء الأزمة ال�شورية، ا�شت�شافت 
العا�شم��ة الربيطاني��ة لن��دن، ام���س الأح��د اجتماعا 
ح��ول امللف ال�ش��وري حي��ث اجتمع وزي��ر اخلارجية 

الأمريكية جون كريي بعدد من نظرائه الأوروبيني.
وياأت��ي التح��رك الدبلوما�ش��ي اجلدي��د عق��ب انهي��ار 
الهدن��ة الخرية يف �شوريا بعد ايام قليلة من اعالنها 
والتي تو�شطت رو�شيا والوليات املتحدة يف التو�شل 

اليها.
ومن��ذ ذل��ك احل��ني، وا�شل��ت الق��وات ال�شوري��ة الت��ي 
تدعمها ق��وات رو�شية ق�ش��ف مدينة حل��ب ال�شمالية 
- اب��رز معارك احلرب التي مرت عليها �شنوات خم�س 
- يف خط��وة و�شفتها الولي��ات املتحدة باأنها متثل 

جرمية حرب.
و�شارك اجتم��اع اول ام�س ال�شبت يف لوزان الوليات 
املتح��دة ورو�شيا واإي��ران والعراق وقط��ر وال�شعودية 
وم���رس وتركي��ا، و�شب��ق املباحثات اجتم��اع ثنائي 
بني كريي ونظ��ريه الرو�شي �شريغ��ي لفروف اللذين 
مل يعق��دا اأي اجتماع ثنائ��ي منذ بدء الهجوم الرو�شي 
وال�شوري على احياء حلب ال�رسقية قبل ثالثة ا�شابيع.
وكان وزير اخلارجي��ة الرو�شي قد اكتفى بالقول بعد 
الجتماع يف لوزان "توافقن��ا على وجوب ال�شتمرار 
يف الت�ش��الت خالل الأيام املقبل��ة"، م�شيفا "قلنا 
بو�ش��وح اإنه ينبغي بدء العملي��ة ال�شيا�شية يف اأ�رسع 

وقت".
م��ن جهت��ه، اأك��د ك��ريي اأن املحادث��ات اأ�شف��رت عن 
"اأف��كار جديدة" يجب تو�شيحه��ا يف الأيام املقبلة 
ملحاول��ة التو�شل اإىل وقف جدي��د لإطالق النار اأكرث 

متانة من الهدنات ال�شابقة.
وكان اجتم��اع لن��دن يه��دف اىل احلد م��ن العنف يف 
�شوري��ا وتفعيل جهود اإي�شال امل�شاع��دات الإن�شانية 

اإىل مناطقها املت�رسرة".

بغداد - خاص

الغرب يدين "االنقالب" في طرابلس.. والجيش يعد بتحريرها
وق��ال بي��ان ملكت��ب خدم��ة العم��ل اخلارج��ي 
الأوروب��ي يف بروك�ش��ل، اإن "ا�شتخ��دام الق��وة 
لال�شتي��الء عل��ى ال�شلط��ة يف ليبي��ا ل ميكن اأن 
ي��وؤدي اإل ملزيد م��ن الفو�شى ودوام��ة العنف، 
�شيك��ون ال�شعب الليبي �شحيتها الأوىل"، داعيا 
املجل�س الرئا�شي للتو�شل �رسيعا اإىل حل و�شط 
ب�ش��اأن اق��رتاح جدي��د �شام��ل لت�شكي��ل حكومة 
وف��اق وطن��ي ي�ش��وت عليه��ا جمل���س الن��واب 

بطريقة عادلة ومنظمة.
من جهته��ا، اأعرب��ت الوليات املتح��دة ال�شبت 
ع��ن قلقها م��ن "وق��وع حماول��ة انقالبية" يف 
ليبيا، جمددة تاأييده��ا حكومة الوفاق الوطني 
التي تدعمه��ا الأمم املتحدة، وقالت خارجيتها 
"ينبغ��ي اإع��ادة املباين احلكومي��ة بالعا�شمة 
طرابل���س اإىل �شيطرة حكوم��ة الوفاق الوطني"، 
موؤك��دة ���رسورة حتلي جميع الأط��راف ب�شبط 
النف�س، كم��ا دعت جميع الأط��راف املعنية اإىل 
العمل معا من اأج��ل "خلق ليبيا اآمنة ومزدهرة 
وحرة تفي بجميع احتياجات �شعبها بناء على 

التفاق ال�شيا�شي".
وتاأتي هذه الإدانات اإثر التحرك الع�شكري الذي 
قام��ت به حكومة الإنق��اذ يف العا�شمة الليبية 
اإىل  و�شعيه��ا  اأكتوب��ر   14 اجلمع��ة  طرابل���س، 

ال�شيطرة على ال�شلطة.
وكان املجل�س الرئا�شي الليبي اأ�شدر تعليماته 
اول ام���س ال�شب��ت، ل��وزارة الداخلي��ة والأجهزة 

الأمني��ة بالتوا�ش��ل م��ع مكت��ب النائ��ب العام 
ملبا���رسة اإج��راءات القب���س "عل��ى م��ن خطط 
ونف��ذ حادث��ة اقتح��ام مق��ر جمل���س الدولة من 

ال�شيا�شيني"

الوف��اق  حلكوم��ة  الرئا�ش��ي  املجل���س  وح��ذر 
الوطن��ي يف بيان��ه اأي" جمموع��ة خارج��ة عن 
�رسعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على 
موؤ�ش�ش��ات الدول��ة، واعترب اقتح��ام مقر جمل�س 

الدولة ا�شتمرارا ملحاولت عرقلة تنفيذ التفاق 
ال�شيا�شي".

ي�ش��ار اإىل اأن خليف��ة الغوي��ل رئي���س حكوم��ة 
املوؤمتر الوطن��ي املنتهية وليته، كان قد اأعلن 

اجلمعة بعد الهجوم الذي �شنته قواته و�شيطرت 
على جممع ق�ش��ور ال�شيافة مقر جمل�س الدولة 

بطرابل�س، اأن حكومته هي احلكومة ال�رسعية.
ودعا الغويل، الذي يرف�س الرحيل، اإىل حكومة 
وح��دة، مطالبا جميع ال��وزراء وروؤ�شاء الهياآت 
والتابعني حلكومة الإنقاذ اإىل ممار�شة مهامهم 
وتقدمي تقاريرهم وت�شي��ري موؤ�ش�شاتهم، خا�شة 
فيما يتعل��ق ومي�س احلي��اة اليومي��ة للمواطن، 
وعق��د اجتماع��ا م��ع بقاي��ا املوؤمت��ر الوطن��ي 
)املنتهية وليته( بح�شور النائب الأول لرئي�س 

املوؤمتر عو�س عبد ال�شادق.
م��ن جه��ة اأخ��رى ق��ال رئي���س الأركان العامة 
الل��واء عبد الرازق الناظ��وري يف حوار " خالل 
زيارت��ه القاه��رة ي��وم ام���س، "اإن اجلي�س بات 
ي�شيطر على ثمانني باملئة من البالد".."ن�شيطر 
الآن عل��ى اجلن��وب، وهناك �شيط��رة اأي�شا على 
الغ��رب، وال�شيط��رة عل��ى طرابل���س �شتكون يف 
اأق��ل من يومني"، م�شريا اإىل اأن بنغازي حتررت 
ب�ش��كل" �شب��ه نهائ��ي، لك��ن هن��اك جمموعات 
اإرهابي��ة قليل��ة ل تزال فيه��ا، و�شيت��م الق�شاء 
عليه��ا نهائي��ا"، لفت��ا اإىل اأن ق��وات اجلي���س 
�شتدخل طرابل�س بعد النتهاء من حترير �رست، 
منوها باأن عنا�رس تنظيم "داع�س" حما�رسون 

بني درنة و�رست وطرابل�س.
يذك��ر اأن م�ش��ادر اإعالمي��ة حتدثت ع��ن �شماع 
اإطالق نار، فجر ام�س الأحد، يف مناطق خمتلفة 
م��ن العا�شمة طرابل�س م��ن بينها حميط قاعدة 

اأبو�شتة.

الجورنال / متابعة

دان الحتاد الأوروبي 
التحرك الع�سكري 

الذي قامت به حكومة 
الإنقاذ يف العا�سمة 

الليبية طرابل�س اجلمعة 
املا�سية، و�سعيها اإىل 

ال�سيطرة بقوة ال�سالح 
على ال�سلطة.


