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استفتاء بريطانيا نصر لبوتين وفشل ألوباما

ملك األردن لبان كي مون: لن نقبل تعريض حدودنا للخطر

دّون��ت وكال��ة "تا���س" الرو�س��ية جمل��ة م��ن العبارات 
"املجنحة" التي �سدرت عن لفيف من ال�سا�سة الرو�س 
والأجانب علقوا فيها على تداعيات ان�سحاب بريطانيا 

من الحتاد الأوروبي، اخرتنا مقتطفات منها.
واأوردت يف هذا ال�س��دد ما اأ�س��ار اإلي��ه وزير اخلارجية 
النم�ساوي �سب�ستيان كورت�س، حيث قال: "اإذا ما قررت 
اإحدى كربيات دول الحتاد الأوروبي الن�س��حاب منه، 
ف��ان ذلك �س��يعني انه لن يبقى منه حج��ر على حجر"، 
مرجحا ان حتذو حذو بريطانيا بلدان اأخرى وت�س��تفتي 

على الن�سحاب.
رئي���س ال��وزراء الربيط��اين ديفيد كام��رون من جهته 
ق��ال: �س��وف اأفعل كل ما يف و�س��عي من اأج��ل احلفاظ 
عل��ى ت��وازن ه��ذه ال�سفين��ة، /اأي ب��اده/، يف غ�سون 
الأ�سابي��ع والأ�سهر املقبلة، اإل انن��ي ل اأرى جدوى يف 
اأك��ون قبطانا له��ذه ال�سفينة واأقودها حت��ى بر الأمان 

الذي تن�سده.
رئي���س املجل���س الأوروب��ي دونال��د تو�س��ك، اعت��رب ان 
ان�سحاب بريطانيا من الحتاد الأوروبي لن يف�سي اإىل 
"مقتله"، بل �سيعزز من قوته. واأ�ساف: "هذا الن�سحاب 
"ح��دث تاريخي، فيما ل بد م��ن تفادي حدوث ردود 

فعل تاريخية على ذلك. ما ل يقتلنا، يجعلنا اأقوى".
مايكل ماكف��ول ال�سفر الأمريكي ال�سابق لدى مو�سكو، 
�ساط��ر يف طرحه رئي�س ال��وزراء الربيطاين، واعترب ان 
ما خل�س اإليه ال�ستفتاء الربيطاين كان ن�رصا للرئي�س 

الرو�سي فادمير بوتني.
وكت��ب ماكف��ول على ح�سابه يف "توي��رت" بهذا ال�سدد: 
"اأتق��دم بالته��اين لبوت��ني عل��ى الف��وز يف ال�ستفتاء 
الربيط��اين، فيما يوؤكد الرو���س ان بوتني مل يكن مذنبا 

فيما حدث".
"الدوم��ا"  رئي���س جلن��ة جمل���س  بو�سك��وف  األيك�س��ي 

الرو�س��ي لل�س��وؤون الدولي��ة، ويف تعلي��ق عل��ى نتائ��ج 
ا�ستفت��اء الربيطاني��ني، اعت��رب انه��ا مثل��ت "اإخفاق��ا 
�سخ�سيا لباراك اأوباما"، ومل�س يف ان�سحاب بريطانيا 

من الحتاد الأوروبي انه كان هزة اأر�سية �سيا�سية.
وزارة  با�س��م  الر�سمي��ة  الناطق��ة  زاخاروف��ا  ماري��ا 
اخلارجي��ة الرو�سي��ة، مل ت�ستبعد ان تفكر بل��دان اأخرى 

يف الحتاد الأوروب��ي بالن�سحاب من ع�سويته خال 
ال�سنوات املقبل وال�سر على خطى بريطانيا.

ه��ذا، وافتتح��ت مراكز الق��رتاع اأبوابه��ا يف بريطانيا 
اخلمي���س 23 يونيو/حزي��ران يف 382 منطق��ة داخل 
الباد، وجرى الإعان عن النتائج الر�سمية الأولية يف 
اليوم التايل لا�ستفتاء، حيث طرحت بطاقة ال�ستفتاء 

ال�س��وؤال التايل: "هل على اململكة املتحدة البقاء ع�سوا 
يف الحتاد الأوروبي اأم الن�سحاب منه".

وبل��غ ع��دد املقرتعني املحتمل��ني يف ال�ستفت��اء على 
بقاء بريطانيا يف قوام الحتاد الأوروبي اأو الن�سحاب 
من��ه 46،5 ملي��ون �سخ���س ح�س��ب جلن��ة النتخابات 

الربيطانية. 

قال��ت احلكوم��ة ال�سينية "انه��ا اأوقفت اآلي��ة الت�سال 
م��ع تايوان، ب�سب��ب رف�س احلكومة اجلدي��دة يف تايبه 
العرتاف مبب��داأ "�سني واحدة" يف اأح��دث عامة على 
التوت��ر ب��ني البلدي��ن". وتعترب ال�س��ني تاي��وان اإقليمًا 
من�سقًا وت�سعر ب�سك��وك عميقة يف رئي�سة تايوان ت�ساي 
اين��غ وين الت��ي تول��ت ال�سلط��ة ال�سهر املا�س��ي، حيث 
ان بك��ني ت�س��ك يف انه��ا �ست�سغ��ط من اأج��ل ال�ستقال 
الر�سم��ي لتاي��وان. وتق��ول ت�س��اي الت��ي تراأ���س احلزب 
الدميقراط��ي التقدم��ي املوؤي��د لا�ستق��ال "انه��ا تريد 
اإبقاء الو�سع الراه��ن مع ال�سني وانها ملتزمة ب�سمان 
ال�س��ام". ولكن ال�س��ني ت�رص على انه��ا تعرتف ب�سيء 
ي�سم��ى "تواف��ق 1992" ال��ذي مت التو�س��ل اإلي��ه ب��ني 
ال�سيوعيني ال�سينيني والوطنيني الذين كانوا يحكمون 
تايوان وقتئذ والذي اتفق مبوجبه اجلانبان على وجود 
�سني واحدة فقط مع وجود تف�سر لكل طرف مبا يعنيه 

ذلك.
ويف بي��ان مقت�سب ن�رصته وكالة انباء ال�سني اجلديدة 
)�سينخ��وا( قال مكتب �سوؤون تاي��وان ال�سيني "انه منذ 
20 ماي��و )اأي��ار( عندما تولت ت�س��اي ال�سلطة مل توؤكد 
تاي��وان هذا التواف��ق". وق��ال املتح��دث ان فينغ �سان 
"نظ��راً لعدم اعرتاف اجلانب التايواين بتوافق 1992، 
ه��ذا الأ�سا���س ال�سيا�س��ي امل�سرتك لظهار مب��داأ ال�سني 
واح��دة، مت بالفع��ل اإيق��اف الت�س��الت ع��رب م�سي��ق 
تاي��وان واآلية الت�سال". وجاء ه��ذا الإعان يف الوقت 
ال��ذي اأبدت في��ه تاي��وان غ�سبها من ترحي��ل كمبوديا 
25 تايواني��ًا مطلوب��ني لرت��كاب جرائ��م حتاي��ل يف 
ال�س��ني اأم�س اجلمع��ة، متجاهلة حم��اولت امل�سوؤولني 
التايوانيني لإعادتهم اإىل اجلزيرة. واتهمت تايبه بكني 
باخلط��ف عندما قامت دول اأخرى مثل كينيا وماليزيا 
برتحيل تايوانيني اإىل ال�سني اأي�سًا يف جرائم احتيال.

اأكد العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين لاأمني 
الع��ام ل��اأمم املتح��دة ب��ان كي م��ون، ان اأمن 
اململك��ة خط اأحمر، قائ��ا “الأردن لن يقبل ان 

ت�سكل اأي ظروف خطرا على اأمن حدوده”.
و�سدد امللك عبد اهلل الثاين خال ات�سال هاتفي 
م��ع بان كي م��ون عل��ى “���رصورة ان يتحمل 
املجتم��ع ال��دويل م�سوؤوليات��ه يف التعامل مع 
اأزمة اللج��وء ال�سوري، بو�سفه��ا اأزمة ان�سانية 
دولي��ة”. وياأتي الت�سال عل��ى خلفية �سغوط 
دولي��ة تطال��ب الأردن باإع��ادة فت��ح ح��دوده 
وم��د النازح��ني ال�سوري��ني املوجودي��ن هناك 
بامل�ساع��دات، حم��ذرة من كارث��ة ان�سانية يف 

حال ا�ستمر غلق احلدود.
وكان��ت عمان قد اتخذت جمل��ة من الإجراءات 
ال�سارم��ة جت��اه الاجئ��ني املوجودي��ن عل��ى 
حدودها عقب هجوم اإرهابي ا�ستهدف ب�سيارة 
مفخخ��ة الثاث��اء، موقعا ع�سكري��ا متقدما يف 
اأق�س��ى �سمال ���رصق اململك��ة واأدى اإىل �سقوط 
4 م��ن حر�س احلدود وعن�رص من الأمن العام 
واآخ��ر م��ن الدف��اع امل��دين. واأعل��ن اجلي�س ان 
ال�سي��ارة املفخخة انطلقت م��ن خميم لاجئني 
موج��ود خل��ف ال�سات��ر احل��دودي يف منطق��ة 
الركب��ان على احل��دود مع �سوري��ا حيث يوجد 

جتمع لنحو 70 األف �سخ�س.
واأ�سدر رئي�س هيئ��ة الأركان امل�سرتكة الفريق 
اأول الرك��ن م�سعل حمم��د الزبن، اأم��را باعتبار 
وال�سمالي��ة  ال�سمالي��ة،  احلدودي��ة  املناط��ق 

ال�رصقي��ة، مناط��ق ع�سكري��ة مغلق��ة، يتم على 
�سوئه��ا التعام��ل م��ع اأي حت��ركات لاآلي��ات 
ودون  املذك��ورة،  املناط��ق  �سم��ن  والأف��راد 

تن�سيق م�سبق، باعتبارها اأهدافا معادية.
كم��ا حظر تنق��ل منظم��ات الإغاثة م��ن داخل 
يف  لاجئ��ني  امل�ساع��دات  لتق��دمي  الأردن 
املخيم��ات احلدودي��ة، البال��غ عددهم��ا اثنان 

وهما الركبان واحلدلت.
ووف��ق اإح�سائي��ات احلكوم��ة، الت��ي اأ�سدرتها 
بع��د الهجوم، يبلغ عدد القاطنني يف املخيمني 
102 األ��ف لجئ، 70 األف��ا منهم يقيمون يف 
خميم الركبان. الإجراءات التي اتخذها الأردن 
بح��ق املوجودين على احل��دود ال�سورية اأثارت 
احتج��اج ع��دد م��ن املنظم��ات الدولي��ة مث��ل 

منظم��ة العفو الدولي��ة التي طالبه��ا املتحدث 
املومن��ي  حمم��د  الأردني��ة  احلكوم��ة  با�س��م 
املو�سوعي��ة  م��ن  الأدن��ى  باحل��د  “بالتحل��ي 
واإعط��اء الأردن حق��ه ج��راء م��ا حتم��ل، وان 
ت�سغط عل��ى املجتمع ال��دويل ليتحمل ن�سيبه 
م��ن الع��بء وي�ستقب��ل املزي��د م��ن الاجئ��ني 
املوجودي��ن عل��ى حدودن��ا”. ويعت��رب الأردن 

ال��ذي يزيد طول ح��دوده مع �سوري��ا عن 375 
كيلومرتا، عل��ى راأ�س الدول امل�ستقبلة لاجئني 
ال�سوريني، اإذ يوجد فيه نحو مليون و390 األف 
�سوري، قرابة الن�سف م�سجلني ب�سفة “لجئ” 
يف �سجات مفو�سي��ة الأمم املتحدة لاجئني. 
وقد ات�س��م تعامل املجتمع الدويل مع ال�سغوط 
الت��ي يواجهه��ا الأردن ج��راء �سي��ل الاجئ��ني 

بع��دم اجلدي��ة الكافي��ة، خا�س��ة وان اململك��ة 
تع��اين م��ن قل��ة امل��وارد الطبيعي��ة، ف�سا عن 
الهاج���س الأمني الذي يحيط بها من كل جانب 

والذي بات اأمرا واقعا.
يج��زم  ي��كاد  الأخ��ر  الإرهاب��ي  فالهج��وم 
بارتباط��ه  الع�سكري��ون  واخل��رباء  املحلل��ون 
بعملية اإرهابية جدت قبل اأ�سبوعني يف منطقة 
البقع��ة يف �سم��ال عم��ان وا�ستهدف��ت مبن��ى 

املخابرات موقعة خم�سة قتلى.
ويق��ول املحللون واخلرباء ان ه��ذا التحول يف 
امل�سه��د الأمن��ي الأردين يفر�س عل��ى اململكة 
اتخ��اذ اإج��راءات �سارمة على ح��دوده خا�سة 
وان خط��ر قي��ام اإرهابي��ني بعملي��ات مماثل��ة 

للركبان وارد جدا.
وي�سي��ف اخل��رباء ان عل��ى املجتم��ع ال��دويل 
القي��ام بواجبه حي��ال النازحني عل��ى احلدود 

الأردنية با�ستبطان طرق اأخرى مل�ساعدتهم.
ويعت��رب ه��وؤلء ان املجتم��ع ال��دويل يتحم��ل 
م�سوؤولي��ة كربى حيال ما و�سل��ت اإليه الأمور. 
ويف  ال�س��وري  اجل��وار  دول  دعت��ه  ولطامل��ا 
مقدمته��م الأردن اإىل اإيج��اد ح��ل لل�رصاع لن 

لهيبه �سيطال اجلميع.
وذك��ر امللك عب��د اهلل الثاين خ��ال ات�ساله مع 
الأم��ني العام بان كي مون بان “اململكة دعت 
اأك��ر من م��رة اإىل �رصورة ان يكث��ف املجتمع 
ال��دويل م��ن جه��وده يف التعام��ل م��ع الأزمة 
ال�سورية، خ�سو�سا م��ا يت�سل مبلف الاجئني 
م��ن  الأردن  ح��ذر  طامل��ا  والت��ي  ال�سوري��ني، 

تداعياته اخلطرة”. 

بان كي مون يبدأ جولة إقليمية في الشرق األوسط

تايوان ترفض مبدأ "صين 
واحدة" وبكين توقف 

وفاة الرئيس السابق للجمعية العامة لألمم المتحدة في حادث رفع أثقال

المعارضة في فنزويال تدعو إلجراء استفتاء على إقالة الرئيس

الكويت - وكالت: يتوجه الأمني العام لاأمم املتحدة بان كي مون اليوم الأحد، 
اإىل الكويت يف بداية جولة اإقليمية ت�سمل اأي�سًا الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 

وق��ال املتح��دث با�سم الأمني الع��ام �ستيفان دوجاريك، ان��ه �سيلتقي يف الكويت 
اأم��ر الب��اد ال�سي��خ �سباح الأحمد، كم��ا �سيجتمع خ��ال الزيارة الت��ي ت�ستغرق 
يوم��ًا واحداً مع رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيخ جابر املبارك، ونائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية ال�سي��خ �سباح اخلالد. واأ�سار دوجاري��ك اإىل انه مبا ان 
الكوي��ت ت�ست�سي��ف حاليًا م�ساورات ال�س��ام اليمنية، فان الأم��ني العام �سيلتقي 
اأي�س��ًا مبعوث��ه اخلا�س اإىل اليم��ن اإ�سماعيل ولد ال�سيخ اأحم��د، والأطراف اليمنية 
امل�ساركة يف امل�ساورات التي ت�رصف عليها الأمم املتحدة. وك�سف املتحدث وفقًا 
ل�)كونا( ان بان كي مون، �سيتوجه بعد الكويت اإىل الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
حيث �سيزور يف قطاع غزة مدر�سة للبنات تديرها وكالة غوث وت�سغيل الاجئني 
الفل�سطينيني انروا، كما �سي�سارك يف اجتماع لربملان املدر�سة املركزية يف غزة. 

وا�سنطن - وكالت: خل�س طبيب �رصعي اإىل ان وفاة جون اآ�س وهو رئي�س �سابق 
للجمعي��ة العام��ة لاأمم املتحدة اتهم��ه ممثلو الدعاء الأمريك��ي بتلقي ر�ساوى 
كان حادث��ًا ناجمًا ع��ن اإ�سابة بالعنق خال رفع اثقال. وتويف اآ�س )61 عاما( 
بع��د ظه��ر الأربعاء ب�سبب "اختن��اق ال�سدمة"، كما قال مكت��ب الطبيب ال�رصعي 
ملقاطع��ة وي�ست�س�س��رت وهو م��ا يناق�س تقاري��ر ت�سر اىل انه ت��ويف ب�سبب اأزمة 
قلبي��ة. وج��اء ا�ستنتاج الطبي��ب ال�رصعي بعد ي��وم من رد ال�رصط��ة على مكاملة 
طوارئ طبية من م�سكن اآ�س يف دوب�س فري يف نيويورك حيث اأعلن عن وفاته.
وج��اءت وفاة اآ���س وهو �سفر �سابق لاأمم املتحدة م��ن انتيجوا وباربودا وعمل 
كرئي���س للجمعي��ة العامة م��ن 2013 اىل 2014 كمنعطف مفاج��ئ يف ق�سية 
الر�سوة بالوليات املتحدة. وكان اآ�س قد اعتقل يف اأكتوبر )ت�رصين الثاين( واتهم 
بتلق��ي 1.3 مليون دولر يف �سورة ر�ساوى من رجال اأعمال �سينيني. ووجهت 

التهامات اىل �سبعة اأ�سخا�س حتى الن واقر ثاثة منهم باأنهم مذنبون.

فنزوي��ا - وكالت:جمع��ت املعار�س��ة الفنزويلي��ة توقيع��ات �سحيح��ة كافية 
للم�سي قدمًا يف حماولتها لاإطاحة بالرئي�س، نيكول�س مادورو، يف ا�ستفتاء.

وق��ال زعيم املعار�س��ة، هرنيك كابرلي�س، ان "اأكر م��ن 400 األف ناخب اأكدوا 
توقيعاتهم على طلبات اإجراء ال�ستفتاء بب�سمات الأ�سابع".

واأ�س��اف املر�س��ح الرئا�سي ال�سابق "اإجم��ايل التوقيعات الت��ي مت التحقق منها 
عل��ى ال�سعي��د الوطني، على الرغم من كل العقبات، هو 409313 توقيعًا. �ستتم 
الإقال��ة يف ع��ام 2016". ويوؤك��د املجل�س الوطن��ي النتخابي ���رصورة وجود 
195721 توقيع��ًا عل��ى الأقل، اأو %1من الناخب��ني امل�سجلني، لانتقال اإىل 

اخلطوة التالية يف هذه العملية.
وقال كابرلي�س ان "العديد من الناخبني على ا�ستعداد لتاأكيد �سحة توقيعاتهم، 
اإل ان ه��ذه اخلط��وة لي�ست �رصورية نظراً لن الع��دد الجمايل للتوقيعات اأ�سبح 

اأكر من �سعف العدد املطلوب من املجل�س".
و�ستكون اخلطوة املقبلة هي موافقة املجل�س النتخابي ر�سميًا على التوقيعات، 
وحتدي��د موعد نهائي للتما���س ثان، وهو ما �سيتطلب %20 م��ن الناخبني، اأو 

حوايل 4 مايني توقيع، لإجراء عملية ال�ستفتاء.

 

واشنطن - وكاالت

الصين - وكاالت

عمان – وكاالت

البنتاغ��ون  ان  اأمريكي��ة  اإع��ام  و�سائ��ل  اأف��ادت 
يعت��زم قريبًا رفع احلظ��ر املفرو�س على ان�سمام 
املتحولني جن�سي��ا اىل �سفوفه حتى ولو جاهروا 
بهويته��م اجلن�سي��ة. وحالي��ًا ميك��ن للمتحول��ني 
جن�سي��ًا ان يخدموا يف �سف��وف اجلي�س الأمريكي 
ولكن ب���رصط عدم املجاه��رة بهويته��م اجلن�سية، 
وذلك حتت طائلة ال���رصف من اخلدمة. ورداً على 
�سوؤال لوكالة فران���س بر�س اكتفى املتحدث با�سم 
البنتاغون بيرت كوك بال�سارة اإىل ان وزير الدفاع 
اآ�ست��ون كارتر �سبق ل��ه وان قال "ان ق��راراً ب�ساأن 
املتحول��ني جن�سي��ًا "�سي�س��در قريب��ًا"، م��ن دون 
مزي��د م��ن التفا�سي��ل". وكان كارتر اق��رتح قبل 
�سن��ة فتح باب اخلدم��ة الع�سكرية اأمام املتحولني 
جن�سي��ا بان طلب من اجلي���س درا�سة هذه امل�ساألة 

بايجابية.
ويك��رر وزير الدف��اع دوما التاأكيد عل��ى انه يريد 

فت��ح باب التجني��د لرفد اجلي�س باأك��رب قدر ممكن 
من الطاقات.

ويف مطلع العام رفع كارتر اآخر القيود التي كانت 
مفرو�سة على خدمة الن�ساء يف مراكز قتالية.

وكان��ت اإدارة اأوبام��ا رفع��ت يف 2011 احلظ��ر 
املفرو�س على خدمة املثليني يف �سفوف اجلي�س 
حتى وان جاهروا مبثليتهم وذلك باإلغائها قانون 
"ل ت�سل ل تقل" الذي كان معموًل به يف القوات 
امل�سلحة الأمريكية والذي كان مينع على املثليني 

املجاهرة بهويتهم اجلن�سية.
وبح�سب "هيوم��ن رايت�س كامب��ني"، اأكرب منظمة 
تعنى بالدفاع عن حقوق املتحولني، فان اجلي�س 
الأمريكي ي�سم يف �سفوفه حاليًا 15 األفًا و500 

من املتحولني جن�سيًا.
ول يحتاج قرار رفع احلظر عن املتحولني جن�سيًا 
ملوافق��ة الكونغر�س لنه قرار تنظيمي-طبي وهو 
بالت��ايل م��ن �ساحي��ة البنتاغون.ويبل��غ عدي��د 

اجلي�س الأمريكي حوايل 1.3 مليون ع�سكري.

اأعل��ن البي��ت الأبي���س اجلمع��ة 24 يونيو/حزي��ران، ان 
الرئي���س الأمريك��ي ب��اراك اأوبام��ا ق��د بح��ث يف ات�سال 
هاتف��ي مع امل�ست�سارة الأملاني��ة اجنيا مركل تداعيات 

ان�سحاب بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
واأ�س��ار البيت الأبي�س يف بيان �سادر عنه، اإىل ان اأوباما 
ومركل عربا عن اأ�سفهم��ا لقرار الربيطانيني، فيما اأعربا 

رغم ذلك عن احرتامهما لإرادة ال�سعب الربيطاين.
جت��در الإ�س��ارة اإىل ان��ه �سبق للبي��ت الأبي���س، وان اأعلن 
ان الرئي���س الأمريكي ق��د بحث كذل��ك يف ات�سال هاتفي 
م��ع رئي���س ال��وزراء الربيط��اين ديفي��د كام��رون ق��رار 

الربيطانيني الن�سحاب من الحتاد الأوروبي.
وذك��ر البي��ت الأبي���س يف بيان به��ذا ال�س��دد، ان اأوباما 
اأك��د لكامرون عل��ى انه ورغم النتائج الت��ي خل�س اإليها 
ال�ستفت��اء على ع�سوية بريطاني��ا يف الحتاد الأوروبي، 
املتح��دة  الولي��ات  ب��ني  املتمي��زة  "العاق��ات  ان  اإل 
وبريطاني��ا، �س��وف تبق��ى اإىل جان��ب ع�سوي��ة بريطانيا 

يف حلف الناتو، العم��اد الأهم بالن�سبة اإىل اأمن الوليات 
املتحدة اخلارجي، و�سيا�ستها القت�سادية".

 وج��اء يف البيان كذلك، ان اأوبام��ا وكامرون، قد اأعربا 
عن ثقتهما التامة مبوا�سلة بريطانيا والحتاد الأوروبي 
العم��ل الفع��ال مب��ا ي�سم��ن ال�ستق��رار امل��ايل، ويكف��ل 

الزدهار امل�سرتك للجانبني.
ه��ذا، وخل�س ا�ستفتاء الربيطاني��ني اخلمي�س 23 يونيو/
حزي��ران عل��ى ا�ستم��رار ع�سوي��ة باده��م يف الحت��اد 
الأوروب��ي، اإىل ف��وز املع�سك��ر املوؤي��د لان�سح��اب عل��ى 
معار�سي��ه، حي��ث اأج��اب م��ن اأدل��وا باأ�سواته��م يف هذا 
ال��ذي طرحت��ه عليه��م بطاق��ة  ال�س��وؤال  ال�ستفت��اء ع��ن 
ال�ستفت��اء، وفح��واه: "هل عل��ى اململكة املتح��دة البقاء 

ع�سوا يف الحتاد الأوروبي اأم الن�سحاب منه".
واأظه��رت النتائ��ج النهائي��ة ل�ستفتاء بريطاني��ا املعلنة 
ر�سميا اجلمعة 24 يونيو/حزيران، فوز مع�سكر "اخلروج" 
من الحت��اد الأوروبي بن�سبة 51،9 يف املئة من اأ�سوات 
املقرتع��ني، مقابل 48،1 يف املئة من الأ�سوات ح�سدها 

اأ�سحاب موؤيدي البقاء يف الف�ساء الأوروبي املوحد.

قت��ل 4 مدني��ني واأ�سي��ب 14 اأخري��ن بجروح 
يف انفج��ار عبوة نا�سف��ة األ�سقت ب�سيارة اأمام 
مدخ��ل م�ست�سف��ى مبدين��ة بنغ��ازي يف ���رصق 
ليبي��ا، كم��ا اأف��ادت م�س��ادر طبي��ة وع�سكرية 

لوكالة فران�س بر�س. 
وقال��ت املتحدث��ة با�س��م م�ست�سف��ى اجلاء يف 
بنغ��ازي )ال��ف كل��م ���رصق طرابل���س( فادي��ة 
الربغث��ي ان "�سي��ارة مفخخ��ة انفج��رت اأمام 
مدخ��ل ب��اب الزي��ارة يف امل�ست�سفى، م��ا اأدى 

اإىل مقتل 4 مدنيني واإ�سابة 14 مدنيًا اآخرين 
بجروح".

ان  املدين��ة  يف  ع�سك��ري  م�س��وؤول  واأو�س��ح 
"النفجار وقع عند نحو ال�ساعة العا�رصة م�ساء 
)20.00 ت��غ(، وق��د ت�سّبب��ت به عب��وة األ�سقت 

ب�سيارة مركونة اأمام مدخل امل�ست�سفى".
وقامت ق��وة ع�سكرية باإغاق الط��رق املوؤدية 
اىل م��كان التفج��ر ومنع��ت ال�سحافي��ني من 

القرتاب من موقع ال�سيارة.
ومل تت�سح اجلهة التي تقف خلف التفجر.

وت�سه��د مدين��ة بنغ��ازي من��ذ عام��ني معارك 

يومي��ة ب��ني ق��وات موالية للربمل��ان املعرتف 
ب��ه م��ن املجتم��ع ال��دويل وجماع��ات م�سلحة 
معار�س��ة ت�س��م جمموع��ات متطرف��ة بينه��ا 
تنظي��م داع���س، وق��د قت��ل يف ه��ذه املع��ارك 

املئات.
وا�ستع��ادت الق��وات التي يقوده��ا الفريق اول 
خليف��ة حف��رت يف ���رصق ليبي��ا خ��ال الأ�سهر 
املا�سي��ة ال�سيط��رة عل��ى مناط��ق وا�سع��ة يف 
بنغازي كان��ت خا�سعة للجماعات املناه�سة 
له��ا، ال انها مل تتمكن من ال�سيطرة على كامل 

املدينة بعد.

أوباما يبحث مع ميركل نتائج االستفتاء البريطانيالجيش األمريكي يفتح أبوابه لـ “المتحولين جنسيًا"

ليبيا: قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى الجالء في بنغازي

واشنطن - وكاالتواشنطن - أ ف ب

ليبيا- أ ف ب

�ململكة دعت �أكرث من مرة 
�إىل �ضرورة �ن يكثف 

�ملجتمع �لدويل من جهوده 
يف �لتعامل مع �لأزمة 

�ل�ضورية، خ�ضو�ضا ما 
يت�ضل مبلف �لالجئني 

�ل�ضوريني،


