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األمير نايف ولّيًا للعهد في السعودية
السعودي  العاهل  أعلن    [
مساء  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك 
نايف  األمير  الداخلية  تعيين وزير 
مع  بن عبدالعزيز ولي عهد جديداً 
وذلك  الداخلية  بحقيبة  احتفاظه 
بعد أسبوع من وفاة األمير سلطان.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن الملك 
تعيين  البيعة  هيئة  وأبلغ  »قرر 
ونائباً  للعهد  ولّياً  نايف  األمير 
ووزيراً  الــوزراء  مجلس  لرئيس 

للداخلية«. فيضانات تايلند تحصد أرواح 356 شخصًا

زلزال ُمدّمر يضرب شرق تركيا

اإلفراج عن 25 مصريًا مقابل إسرئيلي واحد

أمير الكويت يأمر بالحزم غداة اقتحام مجلس األمة 

»اإلسالميون« يسيطرون على انتخابات تونس

]  تعرضت سبعة أحياء بالعاصمة التايلندية )بانكوك( إلى غمر جزئي بما يصل إلى 
30 سنتيمتراً أو أكثر من المياه. وغمرت المياه بعض الطرق في منطقة دون موانج شمال 
بانكوك حيث أصبح مشهد الزوارق الصغيرة في الممرات شائعاً مثل السيارات. وارتفعت 
المياه إلى مستوى ارتفاع إطارات السيارات إال أن المطار المحلي ال يزال يعمل. وعلى بعد 
كيلومترات قليلة في اتجاه الجنوب الغربي من وسط المدينة، يجرى استخدام معدات ثقيلة 

لتعزيز الحواجز على قناة تتقاطع مع طريق اتانا تشانج الرئيسي.

معاهد  أحد  أبدى  بينما   ، تركيا  شرق  درجات   7.3 قوته  بلغت  قوي  زلزال  ضرب    [
رصد الزالزل خشيته من أن يكون نحو ألف شخص قد دفنوا تحت أنقاض عشرات األبنية 
إلى  أن »خمسمئة  للصحافيين  اسطنبول  في  الزالزل  في رصد  وقدر مسئولون  المنهارة. 

ألف شخص قد يكونون قتلوا نتيجة الزلزال«.

قادماً  مصرياً  سجيناً   25 مصر  دخل    [
في  هلل  شكراً  بعضهم  وسجد  إسرائيل،  من 
يحمل  إسرائيلياً  شمل  سجناء  تبادل  نطاق 
الجنسية األميركية استقل طائرة في طريقه 
مبادلة  على  إسرائيل  ووافقت  أبيب.  تل  إلى 
السجناء المصريين بإيالن جرابل )27 عاماً( 
حزيران  يونيو/  في  مصر  احتجزته  الذي 
ومراقبة  عمالء  لتجنيد  بالسعي  التهامه 
أطاحت  التي  الشعبية  االنتفاضة  تطورات 
كان  الذي  مبارك  حسني  السابق  بالرئيس 

حليفاً إلسرائيل والواليات المتحدة.

]  أمر أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح قوات الحرس الوطني واألجهزة التابعة 
لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام 
آالف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس األمة الكويتي )البرلمان( للمطالبة 
عن  المسئولين  بمالحقة  الداخلية  وزارة  الوزراء  مجلس  كلف  كما  الوزراء.  رئيس  بإقالة 
اقتحام البرلمان. وكان آالف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء أمس 
الرئيسية حيث  القاعة  الكويتية ودخلوا  العاصمة  األمة في  )األربعاء( مبنى مجلس  األول 

رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.

]  أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس في أولى النتائج الجزئية تقدم 
حزب النهضة اإلسالمي، بفارق كبير على أقرب منافسيه، إذ حصل على 24 من 62 مقعداً 

في تسع دوائر انتخابية في سبع مناطق بينها صفاقس ثاني أكبر مدن البالد.
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