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   ديب- )رويرتز(:

 قالت وكالة فارس االيرانية لالنباء شبه 
الرسمية امس إن حرس السواحل االيراين 

احتجز سفينتي صيد سعوديتني بعد 
دخولهام املياه االيرانية.

والسعودية  الشيعية  إيران  بني  ويفصل 
السنية 250 كيلومرتا من مياه الخليج وتربطهام 
عالقة متوترة. وتتهم السعودية حليفة الواليات 
املتحدة ايران باذكاء االضطرابات بني مواطنيها 
الشيعة يف رشق اململكة. وتنفي ايران هذا 

االتهام.
ومل تكشف وكالة فارس عن موعد ومكان 

وقوع هذا الحادث لكنها قالت انها نقلته 
عن قائد حرس السواحل يف بوشهر كاالندار 
االشقري. وبوشهر هي ميناء ايراين عىل الخليج 
وأيضا اقليم. ويوجد بها أيضا املحطة النووية 

الوحيدة يف الجمهورية االسالمية.
ونقلت فارس عن االشقري قوله انه تم قطر 
سفينتي الصيد السعوديتني ومتت مصادرتهام 
بعد ان دخلتا املياه االيرانية بشكل غري مرشوع.
وذكرت الوكالة انه تم اعتقال عرشة أفراد 
ان  الوكالة  وقالت  السفينتني.  طاقام  هم 
التحقيقات االولية أظهرت ان السفينتني من 

السعودية لكن ربان وطاقم كل منهام هنود.

   بريوت 

تبنت جبهة النرصة االسالمية يف رشيط فيديو 
تم بثه عىل موقع )يوتيوب( عىل شبكة االنرتنت 
قتل ثالثة جنود سوريني يف دير الزور يف رشق 
سوريا بعد أن اتهمتهم باغتصاب فتاة سورية.
ويعود تاريخ الرشيط املصور إىل الخامس 
من كانون الثاين/ يناير، ويظهر فيه ثالثة رجال 
جالسني أمام علم اسود يحمل شهادة “ال اله اال 

الله” ومحاطني مبسلحني برشاشات.
ويقوم احدهم من دون ان يظهر يف الرشيط 
باستجوابهم، فيرصحون عن اسامئهم ومن 
أي منطقة يتحدرون ويقولون انهم علويون 

يخدمون يف صفوف الجيش.

ويتناول االستجواب مسالة اغتصاب ثالثة 
جنود قبل أيام لفتاة يف العرشين، مع االشارة 

إىل ان أحد االرسى الثالثة شارك يف العملية.
بعد ذلك، تظهر يف الصور ثالث جثث يف حفرة، 
ويقول صوت مسجل عىل الرشيط “هؤالء هم 
كتائب االسد، هؤالء الذين اغتصبوا النساء يف دير 
الزور. هذا مصري كل من يتعدى عىل الحرائر”.

ويف االستجواب، يفهم من االسئلة واالجوبة ان 
هؤالء الثالثة موجودون مع جبهة النرصة، وانهم 
“ارسوا يف مركز الخدمات يف مدينة دير الزور”.

وتشهد مدينة دير الزور غالبا معارك متنقلة 
بني احيائها بني القوات النظامية ومجموعات 

مقاتلة معارضة..

   القاهرة- )ا ف ب(: 

برأت محكمة مرصية امس االعالمي املرصي 
املعارض توفيق عكاشة من تهمة التحريض عىل 
قتل الرئيس محمد مريس، كام افاد مصدر قضايئ 

لوكالة فرانس برس.
وقضت محكمة جنايات الجيزة برباءة املذيع 
التلفزيوين توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعني 
الفضائية الخاصة مام نسب اليه من اتهام 

بالتحريض عيل قتل الرئيس مريس وإهانته.
وعكاشة معروف بتأييده الرئيس املرصي 
املخلوع حسني مبارك وانتقاده الدائم للتيار 
االسالمي خاصة جامعة االخوان املسلمني التي 

ينبثق منها الرئيس مريس.
كان عكاشة احيل اىل املحاكمة الجنائية 
مطلع ايلول/ سبتمرب الجاري بتهمة التحريض 
عىل قتل الرئيس مريس واهانته يف برنامجه 
“مرص اليوم” وذلك يف االيام القليلة التي تلت 
مقتل 16 جندي مرصي يف نقطة حدودية يف 

سيناء يف اب/ اغسطس املايض.
وقال املحامون الذين قدموا بالغات الدعوة 
القضائية ان عكاشة حرض املواطنني ايضا عيل 
النزول إيل امليادين يف 24 اب/ اغسطس للتظاهر 

ضد الرئيس.
واصدرت املنطقة االعالمية الحرة التابعة 
لوزارة االستثامر قرارا بوقف بث قناة الفراعني يف 
9 اب/اغسطس املايض ايل اجل غري مسمى، وهو 
القرار الذي تم تاكيده الحقا يف ترشين الثاين/
نوفمرب املايض بقرار من محكمة القضاء االداري.
وع��اد عكاشة قبل اي��ام للظهور مجددا 
للرئيس  واملعارض  للجدل  املثري  بربنامجه 
املرصي لكن عىل قناة فضائية مخصصة لبث 

افالم سينامئية.
امل��رصي، مريس  الرئيس  معارضو  ويتهم 
بالتضييق عىل االعالميني والصحافيني املعارضني 

له.
الذي عينه  العام املرصي  النائب  واحال 
الرئيس مريس نهاية ترشين الثاين/نوفمرب املايض، 
قبل ايام للتحقيق دعاوى تتهم مقدم الربامج 
الساخر باسم يوسف باهانة الرئيس املرصي.

وخضع صحايف يف صحيفة املرصي اليوم 
املستقلة للتحقيق السبت بعد ان قدمت رئاسة 
الجمهورية بالغا ضده يتهمه بالكذب عىل 
خلفية نرشه خربه عن زيارة مريس ملستشفى 

املعادي العسكري الذي يعالج فيه مبارك.

    عواصم )وكاالت(:

خلّفت العاصفة الجوية التي ترضب عدة 
دول يف منطقة الرشق األوسط، قتىل 

وجرحى، أربعة منهم هلكوا يف لبنان يف 
آخر حصيلة، بينام أعلنت عدة عواصم 

حالة الطوارئ.

ففي لبنان غرق شاب ورضيع جراء فيضان 
نهر الغدير يف حي السلم بالضاحية الجنوبية، 
ما دفع وزارة الرتبية إىل إغالق املدارس ليومني 

عىل األقل.
وتسببت العاصفة منذ السبت املايض يف 
إقفال عدد من الطرق بسبب غزارة األمطار 
واشتداد رسعة الرياح وارتفاع موج البحر 
ومنسوب املياه وتجمع الربك والسيول وانهيار 
عدد من الجدران وسقوط عدد من اللوحات 
ارتفاع  عىل  الثلوج  وتساقطت  اإلعالنية. 
1100 مرت، وقطعت معظم الطرق الجبلية 

أمام السيارات.
ومل تسلم العاصمة بريوت وضواحيها بعدما 
إىل  وتحولت  والطرقات،  الشوارع  طافت 
بحريات ومستنقعات، وتعطلت حركة السري، 
خاصة أن مياه األمطار غمرت نفق املدينة 
الرياضية يف بريوت، وكل األنفاق يف الضواحي، 
حتى إن آلية عسكرية قذفتها الرياح يف البحر.
ويف مرص، تسبب سوء األحوال الجوية 
أم��س، يف اس��ت��م��رار إغ��الق  ستة موانئ 
باإلسكندرية والسويس وشامل سينا ء،  بينام 
اجتاحت األمطار الغزيرة محافظات الدلتا 
كدمياط واملنصورة،  ورضبت سيول متوسطة 
واديي الراحة وفريان جنوب سيناءويف فلسطني، 
أوقعت العاصفة الجوية ستة جرحى، وأدت 
إىل أرضار مادية، بحسب مصادر فلسطينية 
وإرسائيلية. ومن املتوقع سقوط الثلوج يف 
الشامل ويف القدس ، وسقطت أشجار يف باحة 
املسجد األقىص يف البلدة القدمية بالقدس 

وأحياء أخرى منها.
وذكرت وسائل اإلعالم أن هنالك حاالت 
أنحاء  كل  الكهرباء سجلت يف  يف  انقطاع 
فلسطني املحتلة، ورضبت صاعقة رعدية 19 
منزالً يف منطقة الجنيد غرب نابلس، ملحقة 

خسائر مادية كبرية باملنازل واملمتلكات.
ويف تل أبيب، قالت السلطات اإلرسائيلية، 
إن أمطاراً غزيرة غري معتادة تسببت يف إغالق 
طرق رئيسية إىل تل أبيب، اليوم الثالثاء، ما 
أدى إىل تعطل حركة املرور داخل العاصمة 

التجارية للبالد وحولها.
ويف األردن، شهدت املناطق املرتفعة يف 
والعيص  والراشدية  القادسية  يف  الطفيلة 
وغرندل،  البيضاء  وعني  الجنوب  ورشيف 
تساقطاً خفيفاً لألمطار رافقتها زخات من الثلج 
والربد وانخفاض كبري عىل درجات الحرارة، 
وسط هبوب شديد للرياح أدت إىل تطاير 

بعض األدوات من عىل أسطح املنازل..

   الكويت: 

أقر الربملان الكويتي امس بأغلبية ساحقة 
قانون  عىل  االم��ري  ادخله  ال��ذي  التعديل 
االنتخابات والذي كان سببا ملقاطعة املعارضة 
لالنتخابات االخرية يف االول من كانون االول/ 

ديسمرب.
وصوت 49 عضوا يف الربملان لصالح التعديل 
الذي اقره االمري الشيخ صباح االحمد الصباح 
يف ترشين االول/ اكتوبر املايض بعد ان حل 
الربملان السابق. وصوت نائبان ضد التعديل 

فيام امتنع ثالثة عن التصويت.
ومبوجب الدستور الكويتي، ميكن لالمري 
اصدار مراسيم قوانني عندما يكون الربملان 
منحال او يف فرتة عدم انعقاد. اال انه يتعني 
اقرار هذه املراسيم يف الربملان عندما يعود 

لالنعقاد لتصبح قوانني.
وكان التعديل الذي ادخله االمري يف مرسومه 
للناخب  الذي ميكن  املرشحني  خفض عدد 
االقرتاع لصالحهم من اربعة اىل واحد يف الدائرة 

االنتخابية. والكويت مقسمة اىل خمس دوائر 
مع عرشة نواب لكل دائرة.

وقاطعت املعارضة االنتخابات اذ اعتربت 

أن التعديل يسمح بتغيري نتيجتها.
مستمرة  تظاهرات  املعارضة  وتنظم 

للمطالبة بحل الربملان والغاء التعديل.

   وكاالت: 
رفع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة 
النجيفي امس الثالثاء، جلسة للربملان بسبب 
عراك باأليدي بني نواب ائتالف دولة القانون 

والتيار الصدري.
وقال مصدر برملاين إن النجيفي رفع جلسة 
اشتباك  بسبب  ساعة  ملدة  الثالثة  الربملان 
باأليدي بني نواب عن ائتالف دولة القانون 
بزعامة رئيس الحكومة نوري املاليك والتيار 

الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد امس 
الثالثاء، جلسته الثانية برئاسة النجيفي وحضور 
172 نائباً، وذلك للتصويت عىل مرشوعي قانوين 
املحكمة االتحادية واملجلس الوطني للمياه 
فضالً عن القراءة األوىل لثالثة مشاريع قوانني.

من جهة أخرى قاطع وزراء القامئة العراقية 
جلسة مجلس الوزراء امس.

وقال مصدر يف القامئة العراقية ان وزراءها 

الثامنية قاطعوا جلسة الحكومة التي يرأسها 
نوري املاليك،الذي كان أعلن يف حديث متلفز 
ليل أمس االول عن نيته تشكيل لجنة وزارية 
خالل جلسة مجلس الوزراء اليوم للنظر يف 
طلبات املتظاهرين يف البالد وتصنيفها حسب 

االختصاص .
وتشهد 4 محافظات يف وسط العراق وشامله 
منذ أكرث من أسبوعني تظاهرات واحتجاجات 

تطالب بإجراء إصالحات سياسية واسعة .

عاصفة هوجاء تضرب منطقة الشرق األوسط ومصالح األرصاد الجوي تعلن الطوارئ

البرلمان الكويتي يقر باغلبية ساحقة تعديل قانون االنتخابات

عراك باأليدي بين النواب العراقيين داخل البرلمان

   قتىل يف لبنان وسيول يف األردن وسقوط أشجار يف باحة القدس

حـدث هنــاك

حرس السواحل االيراني يحتجز سفينتي صيد سعوديتين

عناصر من جبهة النصرة يتبنون إعدام ثالثة جنود 
تناوبوا على اغتصاب فتاة

القضاء المصري يبرىء اعالميا من التحريض على قتل مرسي

رئيس الكنيست: وزير الدفاع االميركي “مقلق” السرائيل
   وكاالت:

انتقد رئيس الربملان االرسائييل رؤوفني ريفلني، اختيار 
الرئيس االمرييك اوباما تشاك هاغل، لتويل حقيبة الدفاع، 

مؤكداً ان ذلك يشكل “مصدر قلق” الرسائيل.
وقال ريفلني يف بيان ان تعيني هاغل “ال يؤثر فقط عىل 
ارسائيل بل عىل التوازن االسرتاتيجي العاملي كله. فنظرية 
“العزلة املريحة”، التي ينادي بها هاغل تغري اسرتاتيجية 

الواليات املتحدة يف العامل”.
ويشري ريفلني بذلك اىل مواقف هاغل من التدخل 

العسكري االمرييك.
واضاف ريفلني العضو يف حزب الليكود، الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو ان “هذا املبدأ يجب ان 
يثري قلق ارسائيل لكن ال يجب ان يخيفها. ال ميكن ان يقوم 
شخص واحد بتحديد السياسات وهذا االعالن ال يشكل 
خطرا عىل العالقات االسرتاتيجية بني ارسائيل والواليات 

املتحدة”.

اوباما يختار تشاك هاغل وزيرا للدفاع


