
استشهد فلسطينيان في قصف دبابة 
اسرائيلية ملوقع مراقبة تابع حلركة اجلهاد 
االسالمي في جنوب غ��زة، حسبما أعلنت 

وزارة الصحة في القطاع واحلركة نفسها.
وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة 
ان حسني العمور )25 عاما( وعبد احلليم 
الناقة )28 عاما( استشهدا في القصف الذي 
وق��ع في ش��رق مدينة رف��ح بجنوب قطاع 

غزة.
م��ن جانبها، ت��وع��دت حركة »اجل��ه��اد« 
اإلسالمي، أمس األحد، بالرد على التصعيد 
اإلسرائيلي األخير، بعد قتل جيش االحتالل 
اثنني من عناصرها في قصف مدفعي جنوب 
قطاع غزة.  وقال مسؤول املكتب اإلعالمي 
حل��رك��ة »اجل��ه��اد« داوود ش��ه��اب: »نحن 
نعرف كيف نرد على هذا التصعيد العدواني 
اخلطير، هذا حقنا ولن نتخلى أبدا عن حقنا 
وواجبنا جتاه دماء الشهداء التي تسفكها 

إسرائيل بشكل عدواني«.
وأض���اف شهاب »نحن نعرف م��ا ال��ذي 
علينا أن نفعله ح��ت��ى ُن��ذك��ر االٍره����اب 
ال��ص��ه��ي��ون��ي ب���أن دم����اء ش��ع��ب��ن��ا ليست 

رخيصة«.
وكانت مدفعية االحتالل قصفت مرصدا 
لسرايا القدس اجلناح العسكري حلركة 
»اجل��ه��اد »اإلس��الم��ي، مما أدى الستشهاد 

عنصرين، وإصابة آخر بجراح خطرة.
ب����دوره، ق��ال عضو املكتب السياسي 
للجبهة الدميقراطية طالل أبو ظريفة »إن 
استمرار قصف االح��ت��الل ملواقع املقاومة 
واستهداف الصيادين والشعب الفلسطيني 
يهدف خللط األوراق وح��رف األنظار عن 
مسيرات ال��ع��ودة التي عجز بكل الطرق 
إلي��ق��اف��ه��ا«. وأض����اف أب���و ظ��ري��ف��ة »على 
االحتالل أن يتحمل املسؤولية الكاملة عن 
هذا التطور اخلطير الذي إذا استمر سيدفع 

ثمنه باهظا«.
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فلسطينيون يتفقدون األضرار في برج مراقبة حلركة اجلهاد اإلسالمي الذي أصيب بنيران دبابة إسرائيلية وأدى إلى استشهاد فلسطينيني اثنني

»اجلهاد« تتوعد بالرد

استشهاد فلسطينيني في قصف للجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة

استشهاد جنديني سعوديني في معارك باليمن
استشهد جنديان سعوديان في معارك ضد املتمردين احلوثيني في اليمن، حسبما ذكرت وكالة 

االنباء السعودية السبت.
وقالت الوكالة ان اجلنديني استشهدا خالل اداء عملهما »باحلد اجلنوبي«.

 ول�������م ت����ذك����ر ال�����وك�����ال�����ة ت���ف���اص���ي���ل ع�����ن ت�����اري�����خ او م����الب����س����ات اس���ت���ش���ه���اد 
اجلنديني.

من جهة اخرى، صرح العقيد تركي املالكي املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري الذي 
تقوده السعودية في اليمن ان »منظومة الدفاع اجلوي املعنية بحماية مطار أبها رصدت جسما غير 

معرف باجتاه مطار أبها الدولي مت التعامل معه وتدميره«.
وتقود السعودية في اليمن حتالفا عسكريا منذ مارس 2015 دعما لقوات احلكومة املعترف بها وفي 

مواجهة املتمردين احلوثيني. 

أعلنت كوريا الشمالية أم��س االح��د ان 
زعيمها كيم جونغ-اون والرئيس الكوري 
اجلنوبي مون جاي-إن تعهدا خالل قمتهما 
املفاجئة في املنطقة املنزوعة السالح بني 
البلدين السبت عقد »ل��ق��اءات متكررة في 
املستقبل«، مشيرة الى رغبة كيم »الثابتة« 
بعقد قمة مع الرئيس االميركي دونالد ترامب 

الشهر املقبل.

وقالت وكالة االنباء الكورية الشمالية 
الرسمية إن الزعيمني »اتفقا على االجتماع 
بشكل متكرر في املستقبل وأكدا على موقفهما 
ببذل جهود مشتركة لنزع السالح النووي 

من شبه اجلزيرة الكورية«.
واضافت ان »كيم جونغ-اون شكر مون 
ج��اي-إن على اجلهود الكبيرة التي بذلها 
في سبيل القمة املقررة في 12 يونيو بني 

جمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية 
والواليات املتحدة، وعّبر عن رغبته الثابتة 

في انعقاد هذه القمة التاريخية«.
وكانت سيول نشرت السبت صورا للقاء 
ال��ذي جمع الزعيمني ظهر فيها كيم ومون 

يتصافحان ثم يتعانقان بحرارة.
وأعلنت الرئاسة الكورية اجلنوبية في 
بيان أن الزعيمني أجريا محادثات استمرت 

ساعتني ف��ي قرية بامنوجنوم احل��دودي��ة 
التي التقيا فيها في 27 ابريل ونشرا اعالنا 

مشتركا التزما فيه حتسني العالقات بينهما.
وبحسب البيان ال��ك��وري اجلنوبي فإن 
م��ون وكيم »تبادال وجهات النظر وناقشا 
سبل تطبيق إع���الن ب��امن��وجن��وم وضمان 
انعقاد قمة ناجحة بني ال��والي��ات املتحدة 

وكوريا الشمالية«.

زعيما الكوريتني يتعهدان عقد »لقاءات متكررة في املستقبل«
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ماكرون يجمع أبرز املسؤولني 
الليبيني للتحضير لالنتخابات 

غدا الثالثاء في باريس
أعلن مصدر دبلوماسي السبت أن الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون سيجمع في قصر اإلليزيه الثالثاء أب��رز املسؤولني 
الليبيني في م��ؤمت��ر دول���ي سيخصص للتحضير إلج���راء 
انتخابات في البلد الغارق في الفوضى منذ العام 2011. وقال 
املصدر إن هذا االجتماع الذي ترعاه االمم املتحدة سيشارك 
فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج وخصمه املشير خليفة 
حفتر، الرجل القوي في شرق البالد، ورئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد املشري.
وأضاف إن الهدف من هذا املؤمتر الدبلوماسي غير املسبوق 
هو »توفير الظروف إليجاد مخرج لألزمة« الليبية من طريق 

»حتديد إطار ملؤسسات مستدامة يعترف بها املجتمع الدولي«.
ودع��ا اإلليزيه الى هذا املؤمتر ممّثلني عن 19 دول��ة معنية 
بامللف الليبي: الدول اخلمس الدائمة العضوية في مجلس االمن 
الدولي وايطاليا، القوة االستعمارية السابقة، والدول املجاورة 
لليبيا )مصر وتونس وتشاد( والقوى االقليمية )االم��ارات 

وقطر والكويت وتركيا واجلزائر واملغرب(.
وسيشارك في املؤمتر أيضا كل من الرئيس الكونغولي 
دنيس ساسو-نغيسو، رئيس جلنة االحتاد األفريقي الرفيعة 
املستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة االمم املتحدة الى ليبيا غسان 

سالمة.
وماكرون الذي جعل من االستقرار إحدى اولويات سياسته 
اخلارجية املهتمة بقوة مبنطقة الساحل، سبق له وأن رعى في 

يوليو 2017 لقاء بني السراج وحفتر قرب باريس.
وم��ا زال��ت ليبيا تعيش على وق��ع أعمال عنف وانقسامات 
عميقة رغ��م توقيع اتفاق سياسي في ديسمبر 2015 بهدف 
إعادة االستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى إثر اإلطاحة بنظام 

معمر القذافي في 2011.
واالتفاق السياسي الذي رعته األمم املتحدة أدى إلى تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني. لكن هذه احلكومة ال حتظى بإجماع 
في ليبيا حيث تواجه خصوصا منافسة سلطة موازية في شرق 

البالد مدعومة من قوات املشير حفتر.

4 جنود روس  مقتل 
في دير الزور

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 4 مستشارين عسكريني روس 
قتلوا وأصيب 5 آخرون في دير الزور السورية، طبقا ملا ذكره موقع 

»روسيا اليوم«، أمس األحد.
وجاء في بيان الوزارة »هاجمت عدة مجموعات مسلحة إرهابية 
نقطة للقوات السورية في دير الزور، وقتل على الفور مستشارين 
روس��ي��ان، بينما أصيب 5 آخ��رون ونقلوا مباشرة إل��ى املستشفى 

العسكرى الروسى«.
وأضاف البيان أن »األطباء حاولوا بكل استطاعتهم إنقاذ حياة 

إثنني من اجلنود املصابني، لكن جميع محاوالتهم باءت بالفشل«.
وأشار البيان إلى أن القوات السورية باملشاركة مع املستشارين 
واجل��ن��ود ال��روس استطاعوا قتل 40 مسلحا خ��الل املعركة التي 
استمرت حوالي ساعة، ومتكنوا أيضا من تدمير 6 عربات مثبتة عليها 

أسلحة ثقيلة.

أع��ل��ن متحدث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة الباكستانية أن 
االنتخابات التشريعية ستجرى في 25 يوليو املقبل 
في باكستان حيث ستغادر احلكومة املنتهية واليتها 
السلطة في أق��ل من أس��ب��وع، ما يضع ح��دا لتكهنات 

مستمرة منذ أشهر.
وق��ال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسني 
إن »الرئيس وافق على حتديد 25 يوليو موعدا الجراء 
االنتخابات العامة في ال��ب��الد«. وقبيل ذل��ك، أعلنت 
احلكومة الباكستانية املوعد على حسابها على تويتر 
وكذلك وسائل االعالم احلكومية. وستتولى حكومة 

موقتة تصريف االعمال حتى موعد االقتراع.
وهي املرة االولى في تاريخ باكستان التي شهدت 
العديد من االنقالبات العسكرية، التي تنهي فيها 

حكومتان مدنيتان والية تشريعية كاملة.
وق��ال وزي��ر املالية الباكستاني مفتاح اسماعيل 
لوكالة فرانس برس »انه ثاني برملان ينهي واليته. 

ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على ادائنا«.

وكان حزب الرابطة االسالمية-جناح نواز، الذي 
يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب 
الشعب الباكستاني الذي دفع ثمن ادائه االقتصادي 
واالمني السيئ. وبعد خمس سنوات، تبدو حصيلة 

اداء حزب الرابطة االسالمية-جناح نواز افضل.
فقد تراجع غياب االمن الى حد كبير. وكشفت دراسة 
أجراها »مركز االبحاث والدراسات االمنية« الباكستاني، 
تراجع عدد االشخاص الذين قتلهم متطرفون السباب 
سياسية او في اط��ار قضايا اجرامية بنسبة سبعني 
باملئة في السنتني االخيرتني. وقد سجلت 2057 حادثة 

قتل العام املاضي، مقابل 6574 في 2015.
ومتت تسوية ازمة الطاقة اخلطيرة مع ما تسببه 
من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. ومؤخرا 
مت تدشني مطار دولي جديد في اسالم اباد. كما مت شق 

العديد من الطرق.
لكن حزب الرابطة االسالمية-جناح ن��واز واجه 

ضربات قاسية عديدة.

ففي يوليو املاضي، أنهت احملكمة العليا والية نواز 
شريف على رأس احلكومة بعد الكشف عن عقارات 

فخمة متتلكها عائلته عبر شركات اوف-شور.
وشريف هو رئيس احلكومة اخلامس عشر الذي 
يتعرض لالقالة قبل انهاء واليته في البالد التي قضت 
نحو نصف سنوات استقاللها السبعني حتت حكم 
عسكري. ومنع القضاء بعد ذل��ك شريف من قيادة 
احلزب الذي اسسه ثم من املشاركة في اي اقتراع مدى 
احلياة. لكن معسكره ينفي التهم ويرى ان نواز شريف 
وقع ضحية ملؤامرة حاكها اجليش الباكستاني الذي 

يتمتع بنفوذ كبير وُيعّد من ألّد اعدائه.
وفي ابريل املاضي، أقيل وزير اخلارجية خواجة 
آصف ايضا بسبب مخالفته القواعد االنتخابية. وبعد 
اسبوع اطلق رجل النار على وزير الداخلية احسان 

اقبال الذي يتعافى حاليا من اجلروح التي اصيب بها.
واخل���ص���م ال��رئ��ي��س��ي حل���زب ن����واز ش��ري��ف في 
االنتخابات سيكون حركة االن��ص��اف التي يقودها 

عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات 
في املعارضة، انه يريد تخليص باكستان من الفساد. 

كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بني الشباب 
والطبقات الوسطى. لكن ح��زب الرابطة االسالمية 
يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الوالية التي تضم اكبر 
عدد من السكان في باكستان والتي تعد اساسية في 

االقتراع.
وعلى الرغم من االحكام القضائية الصادرة ضد 
حزب الرابطة، فاز احلزب مؤخرا في انتخابات فرعية 

عدة، ما يؤكد ارجحية بقائه في احلكم.
وبعد اقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسي الذي 

ينتمي الى حزب الرابطة اإلسالمية رئاسة احلكومة.
وجرت اول عملية انتقال دميوقراطي للسلطة في 
تاريخ باكستان في اعقاب انتخابات 2013 حني سلمت 
احلكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، 

احلكم حلزب الرابطة الذي حقق فوزا كاسحا.

25 يوليو االنتخابات التشريعية في باكستان سُتجرى في 

تتمات

استشهاد فلسطينيني
من عناصرها في قصف مدفعي جنوب قطاع غزة. 

وكانت مدفعية االحتالل قصفت مرصدا لسرايا القدس 
اجلناح العسكري حلركة »اجلهاد »اإلس��الم��ي، مما أدى 

الستشهاد عنصرين، وإصابة آخر بجراح خطرة.
من جانبها قالت وزارة اخلارجية الفلسطينية إن قرار 
محكمة العليا اإلسرائيلية بهدم جتمع اخلان األحمر بشرقي 
ال��ق��دس يهدف إل��ى استكمال احللقة االستيطاينة التي 
حتاصر القدس احملتلة وتفصل شمالي الضفة عن جنوبيها.

وأض��اف��ت اخل��ارج��ي��ة ف��ي ب��ي��ان أن )اخل���ان األح��م��ر( 
ك��ان وسيبقى دائما الشوكة امل��وج��ودة في حلق التمدد 

االستيطاني االستعماري في هذه املنطقة بالذات.
واشار الى مشروع القرار الكويتي املقدم ملجلس األمن 
الدولي بشأن االوضاع في االراضي الفلسطينية والقدس 
مؤكدا ان توقيت تقدمي القرار هذا االسبوع يعكس خطورة 
اخلطوات التي تقوم بها سلطات االحتالل من اعتداءات 
متواصلة على االنسان الفلسطيني وأرض��ه وممتلكاته 

ومقدساته وإجباره على النزوح القسري بشتى الوسائل.
وحملت احلكومة االسرائيلية واالنحيازاالمريكي 
ل��الح��ت��الل امل��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة وامل��ب��اش��رة ع��ن ال��ق��رار 

االستعماري ونتائجه وتداعياته.
وأكدت أن »املجتمع الدولي سيكون شاهدا على همجية 
وعنصرية اجلندي االسرائيلي الذي سيبطش بتجمع اخلان 

االحمر وبأطفاله ونسائه وشيوخه«.
وتهدف سلطات االحتالل االسرائيلية من خالل تشريد 
سكان اخل��ان االح��م��ر إل��ى توسيع مستوطنة )معاليه 
أدوم��ي��م( املقامة على اراض���ي ش��رق ال��ق��دس واستكمال 

املخطط االستيطاني املعروف باسم )اي 1( الذي يفصل 
القدس عن الضفة الغربية.

وتخدم مدرسة اخل��ان االحمر املعروفة باسم مدرسة 
)اإلطارات( والتي مت تشيدها مبساهمة دول اوروبية نحو 

170 طالبا ومهددة بالهدم ضمن قرار احملكمة االسرائيلية

جناة نائب رئيس األركان
واكد بن دغر في تصريح صحافي نقلته وكالة االنباء 
اليمنية الرسمية ان الدولة لن تتهاون اجتاه هذه االعمال 
االجرامية وكل من يقف وراءها او يروج لها داعيا االجهزة 
العسكرية واالمنية في العاصمة املؤقتة )عدن( الى سرعة 

القبض على اجلناة وتقدميهم للمحاكمة.
من جانبه أك��د نائب رئيس هيئة االرك���ان اليمني ان 
“مثل هذه األعمال لن تثني االجهزة العسكرية عن القيام 
بواجباتها على الوجه االكمل حتى حترير البالد من قبضة 
امليليشيا االيرانية حتت قيادة الرئيس عبدربه منصور 

هادي بدعم واسناد من التحالف العبي لدعم الشرعية«.
وف��ي سياق متصل استشهد جنديان سعوديان في 
معارك ضد املتمردين احلوثيني في اليمن، حسبما ذكرت 
وكالة االنباء السعودية السبت.وقالت الوكالة ان اجلنديني 
استشهدا خالل اداء عملهما »باحلد اجلنوبي«. ولم تذكر 
الوكالة تفاصيل عن تاريخ او مالبسات استشهاد اجلنديني.

من جهة اخ��رى، ص��رح العقيد تركي املالكي املتحدث 
الرسمي باسم ق��وات التحالف العسكري ال��ذي تقوده 
السعودية في اليمن ان »منظومة الدفاع اجل��وي املعنية 
بحماية مطار أبها رصدت جسما غير معرف باجتاه مطار 

أبها الدولي مت التعامل معه وتدميره«.

»املالية«
نحو اإلص��الح امل��ال��ي«، التي تهدف ال��ى ضبط اإلنفاق 
واحل��د من الهدر املؤسسي باإلضافة إل��ى زي��ادة الكفاءة 

التشغيلية وكفاءة التحصيل لإليرادات غير النفطية.
 وراعت املوازنة اجلديدة االستمرار في وتيرة املصروفات 
الرأسمالية اإلنشائية وعدم املساس باملرتبات واحلفاظ 
على مستوى الدعم املقدم للمواطنني، حيث تعد امليزانية 

واقعية وتعكس التحديات الراهنة.
 وتتضمن أبرز املشاريع االنشائية باملوازنة اجلديدة 
عددا من القطاعات بينها البنية التحتية لتشمل املشروعات 
تطوير منظومة النقل اجلوي وزيادة الطاقة االستيعابية 
ملطار الكويت وصيانة الطرق وتشمل املشاريع االنشائية 
قطاعات الصحة والطاقة حيث سيتم العمل على مشاريع 
لتوليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه باإلضافة إلى 
مشاريع إنشائية لوزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية 

للمواطنني.

26 مقتل 
ما تسبب مبقتل 26 من قوات النظام باإلضافة إلى تسعة 
روس بينهم عسكريني ومقاتلني مرتزقة«، في وقت أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية اليوم مقتل أربعة جنود روس جراء 

الهجوم ذاته.
ونقلت وك��االت األنباء الروسية عن بيان للوزارة أن 
خمسة عسكريني روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا 
االشتباك الذي اندلع حني “هاجمت عدة مجموعات إرهابية 

متنقلة املدفعية احلكومية السورية ليال«.

تتمات


