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خادم الحرمين يعود للسعودية بعد رحلة عالجية 

مقتل 14 متظاهرًا وجرح
العشرات في يوم غضب بالعراق

اآلالف يودعون أربكان مؤسس الحركة اإلسالمية في تركيا

عمانيون يرفعون عريضة بمطالب 
سياسية واقتصادية للسلطان قابوس

] عاد العاهل السعودي، الملك عبداهلل بن عبدالعزيز إلى بالده بعد ثالثة أشهر أمضاها 
في الخارج للعالج والنقاهة.

] أعلنت مصادر أمنية عراقية أن 14 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون في مسيرات 
احتجاجية شهدتها معظم المدن العراقية في يوم غضب احتجاجاً على سوء الخدمات العامة 

والفساد والبطالة. 

التركي  الوزراء  رئيس  تشييع  مراسم  في  إسطنبول  في  األشخاص  آالف  شارك   [
السابق، نجم الدين أربكان الذي توفي عن 84 عاماً.

] قال منظمون للتظاهرة التي نظمها شباب عمانيون وحملت عنوان »المسيرة الخضراء« إن 
عريضة ضمت مطالبهم اإلصالحية باتت بين يدي سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد.
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قادة المعارضة الليبية يشكلون »مجلسًا وطنيًا« انتقاليًا

استقالة رئيس وزراء مصر أحمد شفيق

 زلزال اليابان »تسونامي«

رفسنجاني يخسر منصبه
على رأس مجلس الخبراء

العاهل المغربي يقرر إجراء 
»إصالح دستوري شامل«

انتقالياً  الليبية »مجلساً وطنياً«  ] شكل قادة الحركة االحتجاجية 
الليبي  الزعيم  المعارضة لنظام  القوى  التي تسيطر عليها  المدن  في 

معمر القذافي، كما أفاد متحدث باسمهم.

] استقال رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق من منصبه وجرى 
تكليف وزير النقل السابق عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة بعد 

أن دعا نشطاء مطالبون بالديمقراطية إلى إقالته.

ريختر.  مقياس  على  درجات   8.9 بقوة  زلزال  اليابان  ضرب    [
وأعقبته موجات تسونامي على الساحل الشمالي الشرقي لليابان قدر 
ارتفاعها بستة أمتار أدت إلى تدمير مئات المنازل ومئات من المفقودين 
للبتروكيماويات.  في مصنع  هائل  إلى حريق  الزلزال  وأدى  والقتلى، 
اليابان خالل  الزلزال يعتبر األعنف على  إلى أن هذا  التقارير  وتشير 
قرن، وتأثرت أسعار النفط نتيجة هذه األحداث ونتيجة إغالق عشرات 

المصانع في اليابان وتوقف العمل في المحطات النووية.

] خسر الرئيس اإليراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني 
عن  للتخلي  اضطراره  لدى  السلطة  في  أساسياً  منصباً 
رئاسة مجلس الخبراء الواسع النفوذ بعد انتقادات حادة من 

المحافظين الذين يأخذون عليه دعمه للمعارضة.

هو  في خطاب  السادس  محمد  المغربي  العاهل  أعلن   [
األول منذ تظاهرات 20 فبراير/ شباط 2011 أنه قرر القيام 
تعزيز  خصوصاً  يتضمن  شامل«  دستوري  »إصالح  بـ 
»تقوية  و  المحلي  والحكم  والجماعية«  الفردية  »الحريات 

مكانة« رئيس الوزراء.
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