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وذكــر اجلـــيش أن صــدامــات اجلــمــعــة
شـارك فـيـهـا "آالف مـثـيـري الشـغب" في
خـــمــســـة مـــواقع عــنـــد احلـــدود حــيث
ــحــاذاة الــســيــاج "أحــرقـــوا إطــارات 
األمــنـي وحــاولــوا اإلضــرار بــالــبــنــيــة

التحتية األمنية".
وأضـاف أنه  إطالق نـيـران على آلـية
لــلـجــيش فــيـمــا عــبـر فــلـســطــيـني إلى
اسـرائيل حيث زرع قـنبلـة قبل أن يعود
إلى غـزة. وأكـد أن جلنـة داخلـيـة تابـعة
لــلـجــيش "تـدرس بــدقـة" احلــاالت الـتي
قتل عـلى غرار حالـة النجـار "يشتـبه 

" فيها بنيران اسرائيلية. مدني
ــتــحــدة لــلــشــرق وقــال مــنــسق اال ا
االوسـط نيكوالي مالديـنوف إن "عاملي
الـقطاع الطـبي ليسوا هدفـا" مضيفا ان
عــلى اســرائــيل أن "حتـسـب ردهـا عــنـد
اســـتــخـــدام الــقـــوة وعــلـى حــمــاس أن
تــتـجــنب وقـوع حـوادث عــنـد الــسـيـاج

احلدودي".
ونـــعى مــصـــطــفى الـــبــرغـــوثي رئــيس
جـمـعـية االغـاثـة الطـبـيـة الفـلـسـطيـنـية
الــنــجـار قــائال إنــهــا قـتــلت "بــرصـاص
جـيش االحـتالل اجملـرم الذي اسـتـهدف
نـقـطـة الـعالج الـطـبي في خـان يونس".
وذكــرت اجلـمــعـيـة أن ثالثــة مـســعـفـ

حـربـية اسـرائيـلـية مـوقـعا حلـماس في
خـان يـونس وفق مـا افـاد مـصـدر امني
فـي غـزة مـا تـســبب في حـدوث أضـرار

من دون تسجيل اصابات.
مـن جــهــته قـــال اجلــيش االســـرائــيــلي
االحـد ان طــائـرات حـربـيـة اسـرائـيـلـيـة
قـصـفت عـشـرة اهـداف تـابـعـة حلـمـاس
ردا عـلى اطالق صواريخ على اسرائيل
مـن غــــزة. واضــــاف ان "من بــــ هــــذه
االهـداف كـان هـنـاك مـوقـعـان لـتـصنـيع
وتــخــزين الــذخـيــرة تــابـعــان حلــمـاس

ومجمع عسكري".
واتـت هذه الـضـربـات اجلـويـة ردا على
اطـالق صواريخ ضد إسرائيل كما انها
رد عـلى "االنـشـطـة االرهـابـيـة اخملـتـلـفة
الـتي وافـقت عـلـيـهـا ونظّـمـتـهـا حـماس
خـالل عــطــلـــة نــهـــايــة االســـبــوع" وفق

البيان العسكري االسرائيلي.
وبـــعـــد الــقـــصف قـــال رئـــيس الــوزراء
االســرائـيــلي بــنـيــامــ نـتــانـيــاهـو إن
اجلــــيـش االســــرائـــيــــلـي وجه "اقــــسى
ضربة" منذ سنوات للمقاتل في غزة.
واعــلــنت جــمــاعــات اسالمــيـة فـي غـزة
بينها حماس التي تسيطر على القطاع
انه  الـتوصل التفاق لـوقف النار بعد
التصعيد اال ان اسرائيل لم تؤكد ذلك.

هـدفها وسـقطت داخل القـطاع بحسب
اجليش.

وقال مسؤول امني فلسطيني إن دبابة
اسـرائيـلية قـصفت مـركز مراقـبة تـابعا
حلــمــاس شــرق مــديــنــة غــزة من دون

تسجيل اصابات في االرواح.
ومـــســاء الــســبـت اســتــهـــدفت طــائــرة

لــلــمـطــالــبــة بــعـودة الــفــلــسـطــيــنــيـ
لـألراضي التـي فروا أو أخـرجـوا مـنـها
فـي حرب  1948عــنـد إعالن قـيـام دولـة
اســرائــيل والــتي بــاتـت حــالـيــا ضــمن

الدولة العبرية.
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وتــخــلــلت الــتــظــاهــرات صـدامــات أقل
عنفا فقام بعض الشبان بالقاء حجارة
عـلـى اجلـنـود االسـرائـيـلـيـ وحـاولـوا

جتاوز السياج احلدودي.
ومع انــتـهـاء تـشـيـيع الـنـجـار انـدلـعت
مـواجهـات ب الفـلسـطينـي واجليش
االســرائــيـلي ادت الـى اصـابــة عـدد من
االشـخـاص في شـرق خـان يـونس كـما
ذكــر الـنــاطق بـاسم وزارة الــصـحـة في

غزة أشرف القدرة.
مـن جهـته أفاد اجلـيش االسرائـيلي أن
"خـلية إرهـابية" تـسللت مـن جنوب غزة
وأطـلق اجلنود النار على الفلسطيني

الذين عادوا إلى القطاع.
وبعد ساعات رصد اجليش االسرائيلي
"عـمــلـيـتي اطالق" قـذائف من غـزة عـلى
اجلــــنــــوب االســـرائــــيــــلي حــــيث دوت
صــفـــارات االنــذار ونــزل الــســكــان الى

الجئ. ا
واعــتــرضت مـنــظــومـة الــقــبـة احلــديـد
الـدفاعـية االسـرائيـليـة احدى الـقذائف
ويُـعــتـقـد ان الـقـذيـفـة الــثـانـيـة لم تـبـلغ

تـتقدمه سـيارات اسعاف وطـواقم طبية
ـسـتـشــفى االوروبي جـنـوب خـان مـن ا
ـديـنة يـونس الى بـلـدة خـزاعة شـرق ا

حيث كان اآلالف في وداعها.
ـشيعون هـتافات بيـنها "بالروح وردد ا
بـــالـــدم نـــفـــديـك يـــا رزان" و"االنـــتـــقــام
االنــتـقـام". كـمـا طـالـبــوا في هـتـافـاتـهم
حـمـاس بالـثـأر لدمـاء الـنجـار مـؤكدين
ـشـاركـة في حترك انـهم سـيـواصـلـون ا

مسيرات العودة على حدود القطاع.
وكـانت النجـار قتلت واصيب نـحو مئة
شـخص بـرصـاص وقنـابل غـاز اطلـقـها
اجلـــيـش االســـرائـــيـــلـي في اجلـــمـــعـــة
الـعاشرة لالحتجاجات ضمن "مسيرات
الـــــعـــــودة" قـــــرب احلـــــدود بـــــ غــــزة
واســـــرائـــــيـل وفق وزارة الـــــصـــــحـــــة

الفلسطينية.
وقــال الــنــاطق بــاسـم الــوزارة لــوكــالـة
فـــرانس بـــرس ان الـــنـــجـــار "اصــيـــبت
بــرصـاصــة في الـصــدر اثـنــاء قـيــامـهـا
صاب بـدورها االنساني في اسعاف ا
ـمـيز (...) مـرتـديـة مـعـطـفـهـا االبـيض ا
". وأكـد انها "لم تغادر ميدان لـلمسعف
الـعـمل االنسـاني واالسـعاف الـتـطوعي

منذ بداية مسيرات العودة".
ـتــظـاهــرون في غــزة مـنـذ 30 وخــرج ا
آذار/مــــارس في احــــتـــجــــاجـــات أمـــام
احلـــدود بــعــنـــوان "مــســيـــرة الــعــودة"

هـدفهـا وسقطت داخل الـقطـاع بحسب
اجليش.

واطـلقت اربع قـذائف على اسـرائيل في
وقـت الحق في الــــســـاعـــات االولى من
االحـد  اعـتـراض ثالث منـهـا حسب

اجليش االسرائيلي.
ولم يـعـلن اي فصـيل فلـسطـيني مـسلح

مسؤوليته عن اطالق هذه القذائف.
مـن جـهــة اخــرى اعــلن الــنـاطـق بـاسم
وزارة الــصـحـة في غــزة اشـرف الـقـدرة
وفــاة شـاب فـلــسـطــيـني االحـد مــتـاثـرا
بـجـروح أصـيب بـهـا بـرصـاص اجليش
االسـرائيلي في مـواجهات قرب احلدود

ب قطاع غزة واسرائيلي.
وقـال اشرف القـدرة في بيان ان "مـحمد
نــعــيـم حــمـادة ( 30عــامــا) اســتــشــهــد
مـتـاثـرا بـجـروح اصـيب بـهـا بـرصـاص
قــــوات االحــــتالل في  14ايــــار/مــــايـــو

اضي شرق مدينة غزة". ا
وبــــــــذلـك يــــــــرتــــــــفـع الى  124عــــــــدد
الــفـلـسـطــيـنـيـ الــذين قـتـلــوا بـنـيـران
اجلـــــيش اإلســـــرائــــيـــــلـي مــــنـــــذ بــــدء
االحـتـجـاجـات عـلى احلـدود بـ قـطـاع
غـــزة واســــرائـــيل اواخـــر اذار/مـــارس

اضي. ا
و شــيع آالف الـفــلـســطـيــنـيـ الــسـبت
مـــســـعــفـــة قــتـــلت بـــرصـــاص اجلــيش
االســـرائـــيـــلي فـي شــرق خـــان يـــونس
جــنــوب غــزة خالل احــتــجــاجــات قـرب

احلدود ب القطاع واسرائيل.
وبـــعــد ســاعـــات أعــلــنـت اســرائــيل ان
مـقـاتـلـ في الـقـطـاع اطـلـقـوا قـذيـفـت
عـــلـى اجلـــنـــوب االســـرائـــيـــلي فـــردت
اسرائيل باستهداف مواقع حلماس في
غــــزة مـــــا اثــــار مــــخــــاوف من جتــــدد
الــتـصـعـيـد بـعــد ايـام من الـتـوصل الى
اتــفــاق لـوقـف الـنــار وضع حــدا ألسـوأ
تــصــعــيـد شــهــده الــقـطــاع مــنــذ حـرب

2014.
ـتطـوعة في وزارة الـصحة وتـعرضت ا
فـي غزة رزان النجار ( 21عاما) إلطالق
ـقـتـلـهـا قرب نـار في صـدرهـا تـسـبـب 

خان يونس اجلمعة.
ـوكـب اجلـنـائـزي لـلـمـسـعـفة وانـطـلق ا
الـفلسـطينيـة التي لف جثـمانهـا بالعلم
الـفلسـطيني واحتـضن والدها سـترتها
ــلـطـخـة بـالـدمـاء الـطــبـيـة الـبـيـضـاء ا

{ غـزة (االراضي الـفلـســــــــــطيـنـية) -
(أ ف ب) - اعــلن اجلــيش االســرائــيـلي
امـس  االحـد ان طـائـراته قـصـفت اكـثـر
من  15 مــوقــعــا حلــمــاس فـي غـزة ردا
عــــلى اطـالق صـــواريخ عــــلى الــــدولـــة
الـعبرية من القطاع الذي تسيطر عليها

احلركة االسالمية الفلسطينية.
وقـال اجليش فـي بيان انـه "في سلـسلة
اولـى من الـضــربــات اجلـويــة قــصـفت
طـائـرات حربـيـة عشـرة مـواقع ارهابـية
في ثـالثـة مـجــمـعـات عــسـكـريــة تـابـعـة
حلــركــة حــمــاس االرهــابــيــة في قــطـاع

غزة".
واضـاف ان "ب هـذه االهداف مـوقعان
لــتـصـنــيع وتـخـزيـن الـذخـيــرة تـابـعـان

حلماس ومجمع عسكري".
واوضـح الــبـــيــان ان هـــذه الــضـــربــات
اجلـويـة تاتي ردا عـلى اطالق صواريخ
ضـــد إســرائــيل وعـــلى عــلـى "انــشــطــة
ارهــابـــيــة مــخــتــلــفــة وافـــقت عــلــيــهــا
ونـظّـمـتـهـا حـمـاس خالل عـطـلـة نـهـايـة

االسبوع".
واشـار اجليش االسرائيلي الى سلسلة
مـن محـاوالت شـن هـجـمـات ضـد جـنود
عـــلى احلــدود و"اضـــرار حلــقت بـــبــنى
حتـــتــيـــة مــرتـــبــطـــة بــاالمـن" وحــرائق
اضــرمت عــلى االراضي االســرائــيــلــيـة

بطائرات ورقية وبالونات.
واكـد اجلـيش في بـيـان آخـر ان طـائرة
قـامت بعـد ساعات من سـلسلـة الغارات
االولـى "بــقـــصف خـــمـــســة اهـــداف في
مـجـمع عـسـكـري تـابع لـلـقـوة الـبـحـرية

حلماس في شمال قطاع غزة".
nz«c  ‚öÞ«

ولم يـتـحدث اجلـانب الـفلـسـطيـني على
الــفـور عن سـقـوط قـتــلى بـعـد الـغـارات

اجلوية.
واعــلــنت اســرائــيل مــســاء الـســبت ان
مـقاتلـ في قطاع غزة اطـلقوا قـذيفت
عـلى جـنـوب اسـرائيل مـا اثـار مـخاوف
من جتـــدد الــتـــصــعـــيــد بــعـــد ايــام من
الـتـوصل الى اتـفـاق لـوقف الـنار وضع
حـدا السوأ تـصعيـد شهـده القطـاع منذ

حرب .2014
واعــتــرضت مـنــظــومـة الــقــبـة احلــديـد
الـدفاعـية االسـرائيـليـة احدى الـقذائف
ويُـعــتـقـد ان الـقـذيـفـة الــثـانـيـة لم تـبـلغ
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آخــــرين أصـــيــــبـــوا بـــإطـالق الـــقـــوات
االسرائيلية الرصاص احلي اجلمعة.
وأضـاف أن "استهداف االحتالل للنقاط
ـة حـرب" الــطـبـيـة ولــلـمـسـعــفـ جـر

وجب اتفاقات جنيف.
ـــقــــتل الـــنـــجـــار تــــرتـــفع إلى 123 و
حـصيـلة الـقتـلى الفـلسـطيـنيـ بنـيران

اجليش االسرائيلي منذ نهاية آذار.
 «d¼UE² « lł«dð

وتـــراجـــعت حــدة الـــتـــظــاهـــرات عـــنــد
احلــدود بــ غــزة واســرائــيـل بــعـد ان
بـلغت ذروتها في  14ايـار ح قتل 61
فـلـسـطيـنـيا عـلى االقل خالل تـظـاهرات
شـارك فيها عـشرات آالف الفلسـطيني
احـتجـاجا على نـقل السـفارة االميـركية

من تل أبيب الى القدس.
ـسـيـرات وقـال رئــيس الـهـيـئـة الـعـلـيـا 
الــعـودة خـالـد الـبـطش فـي كـلـمـة قـبـيل
أداء الــصالة عـلـى جـثــمـان الــنـجـار ان
ـنـظـومـة الـدولـيـة أمـام اخـتـبـار بـعـد "ا
سـعـفة رزان" مـشـيرا الى أن اغـتـيـال ا
"دمـــاء الــشـــهــيـــدة رزان شــاهـــدة عــلى
عــنـجـهـيــة االحـتالل وآلـة بــطـشه بـحق

الفلسطيني".
وأكـد "استمـرار مسيرات الـعودة وكسر

احلصار بأدواتها السلمية".
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ـتخـصـصة بـاعمـال نصب اجلـناح اجلـاهز الى الـراغبـ من الشـركات ا
وعـمل الـديـكـور مـراجـعـة الـقـسم الـقـانـوني والـقـسم الـفـني فـي الـشـركة
الـعـامـة لـلمـعـارض واخلـدمـات الـتجـاريـة الـعـراقيـة لـغـرض تـقـد طلب
بـاعتـمـادهم كـوكالء لـنصب اجلـنـاح اجلـاهز لـلـمـعارض الـتي تـقـام على
ارض معرض بغداد الدولي وتوقيع عـقد مع الشركة خالل فترة اقصاها

(١٥) يوما من تاريخ نشر االعالن.
الشروط:

ــــــــــــــــــــــــ
اثلة. ١- تقد اعمال 

٢- لها امكانية في تنفيذ مثل هذه االعمال.
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نـشـر في جـــــريـدة (الـزمــــــان) الـعــــــدد
٦٠٥٣ - ٦٠٥٤ بـتاريخ ٢٠١٨/٦/٣ انذار
ـدين عـلي فـالح شـنـيـور حيث ورد الى ا
ـــبـــلغ (٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـــنــار خـــمـــســة ا
مـاليـ ديـنــار عـدا الــفـوائــد والـنــفـقـات
الــــقــــضــــائــــيــــة خـــــطــــأ والــــصــــحــــيح
(٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ديــنــار خـــمــســـة ماليــ

دينـار مع الفـوائد والـنفـقات الـقضـائية.
لذا اقتضى التنويه.
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بـالـنـظـر جملـهـولـيـة مـحل اقـامـتك قـررت احملـكـمة
تـبليغك بـصحيفـت محلـيت واسعـتي االنتشار
رقمة  ٢١١ / ش / ٢٠١٨ في الدعوى الشرعـية ا
وافق ٢٠١٨/٦/١٠ الساعة رافـعة ا على موعد ا
دعـيـة رغد ـقامـة من قـبل ا الـتاسـعـة صـباحـا وا
رميض محسن عليه اقـتضى حضورك امام هذه
ـوعـد احملـكــمـة او من يــنـوب عــنك قـانــونـا فـي ا
ـرافـعـة احملـدد لــلـمـرافـعــة وبـعـكــسه سـتـجــري ا

غيابيا وعلنا وفق االصول.
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