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الكويت: وزير الدفاع يقود الحكومة الجديدة

إيران تعلن إسقاطها طائرة تجسس أميركية

مقتل 60 في هجوم دموي
استهدف مراسم »عاشوراء« في كابول

نتائج انتخابات روسيا تؤكد تقدم الحزب الحاكم

األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  دولة  أمير  أصدر    [
الدفاع،  وزير  بتعيين  يقضي  أميرّياً  مرسوماً  الصباح 
الشيخ جابر مبارك الصباح رئيساً جديداً للوزراء خلفاً 
للشيخ ناصر المحمد األحمد. وأفادت محطة التلفزيون 
مبارك  الشيخ جابر  بتعيين  أميرّياً صدر  »مرسوماً  أن 
الذي  ناصر  الشيخ  من  بدالً  للوزراء«  رئيساً  الصباح 

قدم استقالته إثر ضغوط مارستها المعارضة.

أسقطت  ايران  إن  تحدده  لم  عن مصدر عسكري  نقاًل  اإليرانية  »العالم«  قناة  قالت    [
طائرة أميركية من دون طيار من طراز )آر كيو 170( في شرق البالد. ولم توضح القناة 
على  »استولت«  المسلحة  القوات  أن  ذكرت  لكنها  الطائرة،  هذه  إسقاط  مكان  أو  تاريخ 

الطائرة »بعد تعرضها ألضرار طفيفة«.

المئات  تجمع  إذ  )كابول(  األفغانية  العاصمة  بوسط  مزاراً  انتحاري  مفجر  هاجم    [
إلحياء يوم عاشوراء ما أسفر عن سقوط 54 قتياًل على األقل في عنف طائفي غير مسبوق 
بعد يوم من تعهد الغرب بدعم طويل المدى الفغانستان بعد انسحاب القوات الغربية من 
البالد. وجاهدت الشرطة واألطباء إلحصاء عدد القتلى في واحد من أكثر الهجمات دموية 
منذ سقوط حكومة »طالبان« العام 2001. ونفت طالبان مسئوليتها عن الهجوم. وتناثرت 
أشالء الجثث والدماء في الشارع بعد االنفجار الذي وقع في قلب مدينة كابول القديمة حيث 

تجمع المئات لالحتفال بعاشوراء.

]  صرح مسئولو انتخابات روس بأن الحزب الحاكم في روسيا 
سيحتفظ بسيطرة قوية على البرلمان على رغم الهامش الطفيف الذي 
االنتخابات. في  األصوات  من  المئة  في  الخمسين  نسبة  عن  يفصله 

إن  تشوروف  فالديمير  لالنتخابات،  المركزية  اللجنة  رئيس  وقال 
ميدفيديف  دميتري  الرئيس  يتزعمه  الذي  المتحدة«  »روسيا  حزب 
حصل على نسب 54, 49 في المئة من األصوات، وهي كافية لحصول 
بعد  مقعداً،   450 من  المكون  البرلمان  في  مقعداً   238 على  الحزب 
احتساب حصته من مقاعد األحزاب التي لم تنجح في الحصول على 

نسبة 7 في المئة للتمثيل في مجلس النواب ) مجلس الدوما(.

متظاهرون يقتحمون السفارة البريطانية في طهران
العلم  ونزعوا  طهران  في  البريطانية  السفارة  حرم  المتظاهرين  عشرات  دخل    [
البريطاني ورفعوا العلم اإليراني مكانه. وتسلق المتظاهرون - الذين كانوا يحتجون على 
السفارة  حديقة  جدار   - النووي  برنامجها  بسبب  إيران  ضد  لندن  أقرتها  التي  العقوبات 
وحطموا نوافذ المبنى قبل أن يدخلوه ويلقوا أشياًء من داخله. وأعربت وزارة الخارجية 
المقبول الذي قام به عدد صغير من المتظاهرين  اإليرانية فيه عن »أسفها للتصرف غير 

على رغم جهود الشرطة«.
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اليمن: حكومة جديدة ترأسها المعارضة
هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني  الرئيس  نائب  أصدر    [
برئاسة  اليمنية  الوطني  الوفاق  حكومة  بتشكيل  مرسوماً 
بين  وبالمناصفة  باسندوة  سالم  محمد  المعارض  القيادي 
المبادرة  اتفاق  بموجب  وذلك  والمعارضة،  الحاكم  الحزب 
األنباء  وكالة  ونشرت  اليمن.  في  السلطة  النتقال  الخليجية 
المؤلفة  الحكومة  تشكيلة  تضمن  الذي  المرسوم  نص  اليمنية 
ينتمون  وزيراً  و34  المعارض،  رئيسها  بينهم  عضواً   35 من 
اللقاء  وأحزاب  جهة،  من  وحلفائه  الحاكم  الحزب  إلى  مناصفة 

المشترك من جهة أخرى. 
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