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العاهل السعودي يـدعو التحاد خليجي واحد

الناشط الحقوقي منصف المرزوقي رئيسًا لتونس

آخر قافلة للقوات األميركية تغادر العراق 

مقتل أكثر من 500 شخص في فيضانات الفلبين

الموت يغّيب زعيم كوريا الشمالية
بعد 17 عامًا من »القبضة الحديد«

سورية توقع بروتوكول المراقبين العرب

مجلس  دول  قادة  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  الملك  السعودي  العاهل  دعا    [
ذلك  جاء  التعاون«.  من  بدالً  الشر  لدفع  واحد  كيان  في  »االتحاد  إلى  الخليجي  التعاون 
خادم  وقال  الرياض.  احتضنها  التي   32 الـ  الخليجية  القمة  افتتاح  بمناسبة  كلمته  في 
اليقظة وزمن يفرض علينا  اليوم في ظل تحديات تستدعي  الشريفين: »نجتمع  الحرمين 
وحدة الصف«، وأضاف »نحن مستهدفون في أمننا واستقرارنا وعلينا أن نكون على قدر 

المسئولية ألوطاننا«.

تشرين  أكتوبر/   23 انتخابات  عن  المنبثق  التأسيسي،  الوطني  المجلس  انتخب    [
األول الماضي، الناشط الحقوقي والمعارض التونسي منصف المرزوقي )66 عاماً( رئيساً 
زين  المخلوع  التونسي  الرئيس  نظام  مع  مريراً  صراعاً  المرزوقي  وخاض  للجمهورية، 

العابدين بن علي.

]  غادر آخر الجنود األميركيين العراق بعد نحو تسع سنوات من بداية الحرب، وكان 
جنود اللواء الثالث من فرقة سالح الفرسان األولى آخر من اجتاز الحدود العراقية الكويتية.
يبعد  500 جندي معسكراً  متنها  تحمل على  آليات   110 الذي ضم  األخير  الموكب  وغادر 
وعبر  الشائكة،  األسالك  لفته  الذي  الكويتي  العراقي  الحدودي  المعبر  عن  كلم   350 نحو 
الحدودي  المعبر  تجتاز  األميركية  اآلليات  آخر  وبدأت  أخرى.  حركة  أي  من  خالية  طريقاً 
وسط تصفيق وصيحات الجنود، قبل أن تسدل بعد ثماني دقائق من ذلك الستار على أكثر 

الحروب األميركية إثارة للجدل.

]  ذكرت مصادر فلبينية، أن أكثر من 500 شخصاً قتلوا وفقد ما يزيد على 500 آخرين 
أجبر  الذي  األمر  أرضية  وانهيارات  سيوالً  محدثاً  الفلبين  جنوب  إعصار  ضرب  بعدما 
تصل  برياح  المحمل  »واشي«  اإلعصار  وضرب  منازلهم.  من  الفرار  على  اآلالف  عشرات 
سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة جزيرة مينداناو الغنية بالموارد الطبيعية في وقت 
متأخر ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في توقف بعض رحالت الطيران الداخلية 

وانقطاع الكهرباء عن مساحات واسعة من البالد.

]  أعلنت وسائل اإلعالم الرسمية الكورية الشمالية أن 
منذ  يعاني  الذي  جونغ-إيل  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم 
وأن  عاماً   69 عن  رحل  متدهور،  صحي  وضع  من  سنوات 
كيم  وحكم  له.  خلفاً  اختير  جونغ-أون  كيم  األصغر  نجله 
 .1994 منذ  حديد  من  بقبضة  الشمالية  كوريا  جونغ-إيل، 
تجربة  الشمالية  كوريا  أجرت  الوفاة  إعالن  مع  وتزامناً 
كما  الشرقي  ساحلها  قبالة  المدى  قصير  صاروخ  إطالق 

أفادت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية.

المراقبين  القانوني ومهام بعثة  المحدد لإلطار  البروتوكول  القاهرة  ]  وقعت سورية 
الحكومة  عن  ووقع  العربي.   نبيل  العربية،  للجامعة  العام  األمين  أعلن  الذين  العرب 
العام،  األمين  نائب  العربية  الجامعة  وعن  المقداد  فيصل  الخارجية  وزير  نائب  السورية 

أحمد بن حلي في حضور العربي.
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غرق مركب يقل 250 مهاجرًا أفغانّيًا 
وإيرانّيًا قبالة سواحل إندونيسيا

]  غرق مركب قديم يقل نحو 250 أفغانياً وإيرانياً قبالة جزيرة جاوا 
اإلندونيسية ما تسبب على األرجح بمقتل معظم هؤالء المهاجرين الذين 
كانوا يحلمون بالوصول إلى أستراليا. وتأتي هذه الكارثة الجديدة بعد 
أثارت  أستراليا،  إلى  متوجهاً  كان  للمهاجرين  آخر  مركب  غرق  من  سنة 
التي  المهاجرين  لمساعدة  األسترالية  الجمعيات  لدى  استنكار  موجة 

تعترض على سياسة البالد في مجال الهجرة..
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