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أردوغان يحقق فوزًا كبيرًا
في االنتخابات التشريعية التركية

إصابة الرئيس اليمني في محاولة اغتيال 

»الجنائية الدولية«: مذكرة توقيف بحق القذافي إسرائيل تقتل 20 متظاهرًا في الجوالن وتجرح 325

»محكمة الحريري« تسلم القرار االتهامي

التشريعية  في االنتخابات  كبيراً  العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فوزاً  ] حقق حزب 
وفق نتائج شملت القسم األكبر من بطاقات االقتراع.

في  عديدة  بجروح  صالح  عبداهلل  علي  اليمني  الرئيس  أصيب   [
صالة  بعد  الرئاسي  القصر  على  هجوم  في  جسمه  أنحاء  مختلف 
الجمعة. وقال الرئيس اليمني  إن الهجوم نفذه خصومه القبليون الذين 
مسئولين  أربعة  ونقل  القانون«.  عن  خارجة  »عصابة  بأنهم  وصفهم 
يمنيين كبار بينهم الرئيس ورئيس الوزراء الذين أصيبوا في القصف 
وقاد  العالج،  لتلقي  السعودية  إلى  صنعاء،  في  الرئاسي  القصر  على 

اليمن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لعدة أشهر.

القذافي  معمر  العقيد  بحق  توقيف  مذكرة  إصدار  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعلنت   [
بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

] أطلق الجيش اإلسرائيلي النار على مئات من المتظاهرين حاولوا عبور الحدود مع 
إسرائيل في هضبة الجوالن السورية المحتلة إحياًء لذكرى النكسة، ما أدى إلى مقتل 20 

شخصاً وإصابة 325 آخرين وفق وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(.
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»األطلسي« يقصف طرابلس
] قصفت قوات حلف شمال األطلسي مدينة طرابلس بعد ساعات 
في  المتمردين  بقادة  وليام هيغ  البريطاني  الخارجية  لقاء وزير  من 

] َسّلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار االتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
السابق رفيق الحريري إلى لبنان متضمناً 4 مذكرات توقيف بحق لبنانيين ينتمون إلى حزب 
اهلل، فيما تجنبت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري أية إشارة إلى التزام بالتعاون مع المحكمة.
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»القاعدة« يعلن تولي الظواهري
قيادته خلفًا لبن الدن

] أعلن تنظيم »القاعدة« في بيان نشر على 
قيادته  الظواهري  أيمن  تولي  جهادية  مواقع 
عملية  في  قتل  الذي  الدن  بن  ألسامة  خلفاً 

أميركية مطلع مايو/ أيار 2011.

يـونــيـــو16

جنوب السودان... ميالد الدولة 193 في العالم
] أعلن رئيس البرلمان السوداني الجنوبي رسمياً استقالل جنوب 
إثر   )193 )الدولة  العالم  في  أحدث دولة  النور  بذلك  لترى  السودان، 

تقسيم أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة.
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