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ونجاة مجموعة من مطلقي البالونات شرق جباليا

ش��مال غ��زة :إصابة  11مواطنًا في سلس��لة
غـ��ارات لالحتـالل اس��تهـدفـت عـدة مواقع
أصي���ب  11مواطن���ًا بج���روح متفاوتة جراء سلس���لة غ���ارات جوية
إسرائيلية على مواقع في مناطق شمال غزة امس ،فجر أمس.
ونقل المصابون إلى المستش���فى اإلندونيسي لتلقي العالج ،حيث
أف���ادت مصادر طبي���ة لـ"األي���ام" ،أن جميع المصابي���ن تلقوا العالج
وأدخل بعضهم المستشفى ،فيما غادر البعض اآلخر نظرًا إلصابتهم
الطفيفة.
وقال ش���هود عيان ومص���ادر محلية ،إن طائرات من ط���راز "إف "16
أغارت على موقع وسط حي "السالطين" في بيت الهيا بثالثة صواريخ،
م���ا أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين ،بينهم خمس���ة أطفال وامرأتان
بجروح طفيف���ة ،وتدمير الموق���ع بالكامل ووقوع أض���رار جانبية في
المنازل المجاورة.
وف���ي وقت الحق أصيب المواطنان س���الم هني���ة ( 32عامًا) والطفل
يزن الفسيس (سبعة أعوام) بشظايا صاروخية جراء استهداف موقع
للشرطة الفلس���طينية كان يعرف بموقع الـ " "17في منطقة "التوام"
غرب بلدة جباليا بصاروخين.
كما أغارت الطائرات اإلس���رائيلية على موقع "فلس���طين" شرق بلدة
بيت الهيا ما تسبب بدمار كبير في المنازل المجاورة وإصابة المواطن
محمد أبو نصر بجروح متوسطة.

قصف بال إصابات
وواصل طيران االحتالل غاراته على عدة مواقع تابعة للمقاومة خالل
ساعات الفجر وصباح أمس وحتى منتصف النهار ،حيث أبلغ الشهود

نجاة شبان
ونجا ش���بان من موت محقق بعد أن اس���تهدفتهم طائرة استطالع
إسرائيلية ،قرب مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا ،ظهر أمس.
وقال ش���هود عيان لـ"األيام" ،إن طائرة استطالع إسرائيلية أطلقت
صاروخ���ًا واحدًا ،تج���اه مجموعة من الش���بان ،كان���وا يتواجدون في
المنطقة الحدودية ،ما تسبب بإصابة أحدهم بجروح متوسطة.
وقال جيش االحتالل في وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن الش���بان من
مطلقي الطائرات الورقية والبالونات باتجاه بلدات غالف غزة.

"التربية" تجري حملة تنقالت إدارية واس��عة
رام الل���ه  -األيام :أج���رت وزارة التربي���ة والتعليم
العالي ،أمس ،حملة واس���عة م���ن التنقالت اإلدارية
والتدوير الوظيفي في بعض المواقع ،والتي ش���ملت
بعض اإلدارات العامة والدوائر.
وفي هذا السياق ،أكد وزير التربية والتعليم العالي
د .صبري صيدم أن هذه التنقالت تأتي ضمن أس���س
ومعايير تس���تند لروح المهني���ة ولمبادئ الحوكمة
واإلدارة ،وترتكز على توظيف الخبرات بما ينس���جم
تطويرية ش���املة،
جهود
وما تق���وم به الوزارة م���ن
ٍ
ٍ
مقدم���ًا ش���كره وتقدي���ره للذين غ���ادروا مواقعهم
وأولئك الذين تسلموا مواقعهم الجديدة؛ مثمنًا في
الوقت ذاته الجهود التي تبذلها كافة كوادر الوزارة.
وأش���ار الوزي���ر إل���ى أن التنقالت الت���ي ّ
تمت هي
كاآلتي:
 نقل محمد عبد الفتاح حمد من وظيفة أمين س���رمجلس التعليم العالي إلى وظيفة مستش���ار الوزير
لش���ؤون التعلي���م العالي ،وتكليف���ه بملف صندوق
اإلنجاز والتميز.
 إنه���اء تكليف نس���رين عمرو بوحدة الش���كاوى،وتكليفها بمهام أمين سر مجلس التعليم العالي.
 -إنهاء تكليف صبيح الش���كعة بوظيفة مدير عام

الش���ؤون المالية ،وتكليفه بمهام مدير عام صندوق
إقراض الطلبة.
 نق���ل مصطفى العودة من وظيفة مستش���ار إلىوظيفة مدير عام الكتب والمطبوعات.
 إنهاء تكليف مراد عبيد بوحدة الرقابة الداخلية،وتكليفه بمهام مدير عام الشؤون المالية.
 إنه���اء تكليف أحمد الهن���دي بوظيفة مدير عامصندوق إقراض الطلبة ،وإعادته إلى وظيفته السابقة
رئيسًا لوحدة الشكاوى.
 إنه���اء تكليف ريم���ا دراغمة بمه���ام مدير عامالمعه���د الوطني للتدريب ،ونقلها لوظيفة أس���تاذ
مساعد في جامعة خضوري – فرع رام الله.
 تكليف صوفيا الريماوي بمهام مدير عام المعهدالوطني للتدريب.
 نق���ل منجد س���ليمان م���ن وظيفة مدي���ر دائرةالشكاوى إلى وظيفة مدير دائرة معادلة الشهادات.
 نق���ل إيهاب ش���كري مدي���رًا لدائرة الدراس���اتوالمعلومات في اإلدارة العامة للتخطيط.
 نق���ل إبراهي���م مقبول من مدير دي���وان التعليمالعالي إل���ى مدير دي���وان الوزارة /التعلي���م العام،
وتكليف عثمان خليفة مديرًا لديوان التعليم العالي.

االحتالل يعتقل
شابًا من كوبر
كوبر" -األيام" :اعتقلت قوات االحتالل،
فجر أمس ،الشاب سري عصام البرغوثي،
بعد اقتحام بيته في قرية كوبر.
وعبثت قوات االحتالل بمحتويات منزل
البرغوثي بعد تفتيشه ،وقاموا بتفتيش
سكان البيت ،وإخراجهم إلى العراء.
جدير بالذكر أن الشاب سري البرغوثي
معتقل للمرة الثانية لدى االحتالل.

وفاة طفل متأثرًا بجروحه
جراء حادث سير في قباطية
جنين  -وفا :أعلنت مصادر طبية ،أمس،
وفاة طف���ل متأثرًا بجروحه ج���راء حادث
س���ير ذاتي وقع في بلدة قباطية جنوب
جنين.
وذك���ر مدير إس���عاف اله�ل�ال األحمر
ف���ي قباطية مصطفى كمي���ل ،أن الطفل
محمد بالل الصوص ن���زال ،توفي متأثرًا
بجروح أصيب بها في حادث سير وقع في
قباطية.
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كتب خليل الشيخ:

من المواطنين والس���كان المحليين عن اس���تهداف موقع الش���رطة
البحرية على ش���اطئ بحر جباليا وتدميره بالكامل واس���تهداف أرض
زراعية في محيط موقع "عس���قالن" الذي تم اس���تهدافه بعدة غارات
في وقت سابق.
فيما أغارات الطائرات على موقع تدريب عس���كري عند ش���اطئ بحر
بي���ت الهيا ،ووقع اس���تهداف آخر لموقع تدريب بالقرب من مس���جد
"الخالدي" على شاطئ بحر جباليا بصاروخ واحد.
كما أدى القصف الذي استهدف موقعًا أمنيًا تابعًا لوزارة الداخلية
في قطاع غزة والذي كان يعرف بـ" اإلدارة المدنية" س���ابقًا على طريق
صالح الدين ش���رق مخيم جباليا بأربع���ة صواريخ عن تدميره بالكامل
ووق���وع أضرار في من���ازل الالجئين المحيطة به ،كما تم اس���تهداف
موقع عسكري قريب من قرية أم النصر "القرية البدوية" أقصى شمال
القطاع بصاروخين.
وأكد الشهود والسكان المحليون أن كافة هذه الغارات لم تسفر عن
وقوع إصابات بين المواطنين.

(إ.ب.أ)

اآلالف يشاركون في تشييع جثمان الخماش وجنينها وطفلتها.

ديـر البلـح :تشييـع جثمـان الـشهيـدة
الخماش وجنينها وطفلتها الرضيعة
كتب محمد الجمل
شارك آالف المواطنين الغاضبين من سكان وسط قطاع غزة ،امس ،في موكب
تش���ييع الش���هيدة إيناس الخماش ( 23عامًا) ،وطفلته���ا الرضيعة بيان "عام
ونصف" ،إضافة إلى جنينها الذي كان على وشك الوالدة.
وانطلق الموكب من مستش���فى ش���هداء األقصى وسط القطاع ،باتجاه منزل
عائلتها في منطقة وادي الس���لقا ،حيث وضعت الجثامين الثالثة وكانت عبارة
عن أش�ل�اء مقطعة في تابوت خش���بي واحد ،ثم اتجه المشيعون إلى المسجد،
حيث أديت صالتا الظهر ومن ثم الجنازة على الجثامين ،ثم انطلق الموكب في
اتجاه مقبرة الشهداء ،حيث ووريت الجثامين الثرى.
وهتف مشيعون في موكب التشييع ،منددين بالجرائم اإلسرائيلية ،ومطالبين
بالرد عليها ،مطالبين في الوقت ذاته بمحاسبة االحتالل على جريمته.
وردد المشاركون في مسيرة التشييع شعارات أكدوا من خاللها على استمرار
وتصاعد مس���يرات الع���ودة ،حتى تحقيق األهداف الت���ي انطلقت من أجلها،
داعين الجماهير الفلسطينية للمشاركة بها.

كما طالب المش���يعون بسرعة رص الصفوف ،واستعادة الوحدة ،كي يتمكن
الفلس���طينيون من التص���دي للمؤامرات مجتمعين ،وإفش���ال م���ا يحاك ضد
القضية الفلسطينية من صفقات مشبوهة.

 ..وتش��ييع جثمان الش��هيد الغندور في بيت الهيا
بيت الهيا-خليل الش���يخ :ش���يعت جماهي���ر غفيرة م���ن المواطنين جثمان
الشهيد على الغندور ( 30عامًا) إلى مثواه األخير أمس.
واستش���هد "الغن���دور" وهو أح���د كوادر كتائب القس���ام ،في غ���ارة جوية
استهدفت س���يارة كان يقودها في حي السالطين غرب بيت الهيا ،في ساعة
متأخرة من الليلة قبل الماضية.
وش���ارك آالف المواطنين في موكب التش���ييع الذي انطلق من المستشفى
اإلندونيسي في جباليا ،باتجاه منزل عائلة الشهيد في بيت الهيا .
ونقل الجثمان ألداء صالة الجنازة عليه في المسجد القريب من منزله وبعدها
توجه المشيعون لمواراة الجثمان الثرى في مقبرة الشهداء في بيت الهيا.

البدء بتسيير العيادة الوردية المتنقلة لمكافحة سرطان الثدي
رام الله  -وفا :بدأ مركز دنيا ألورام النس���اء ،أمس ،بتس���يير العيادة الوردية،
التي تم تجهيزها بفضل الماراثون الموس���يقي ،بالعمل في قرى شمال غربي
الق���دس وعدد من المناطق األخرى ،وذلك ضمن الحملة التي أطلقها مركز دنيا
ألورام النس���اء ،التابع لمؤسس���ة لجان العمل الصحي وبنك فلس���طين ،ضمن
برنامج فلس���طينية مع فرقة الثالثي جبران الفلسطينية العالمية ،عبر تنظيم
أول ماراثون موس���يقي في فلس���طين بهدف التوعية حول أهمية الكش���ف
المبكر عن مرض سرطان الثدي في فلسطين.
وق���ال المركز في بي���ان صحافي :إن هذا اإلنجاز يأت���ي كنتيجة لعمل دؤوب
اس���تمر لعامين في تجهيز العيادة المتنقلة ،حيث ساهم في توفير الموارد
المالي���ة لهذه العيادة التبرعات التي تم جمعها قبل عامين خالل أول ماراثون
موس���يقي في فلسطين ،اس���تمر الثنتي عشرة س���اعة متواصلة ،قادته فرقة
الثالثي جبران ،بمساهمات سخية من بنك فلسطين ،والصندوق العربي لإلنماء

االقتصادي واالجتماعي ورجل األعمال الفلس���طيني المغترب فاروق الشامي،
وش���ركة اتحاد المقاولين ،والمرحوم عبد المحسن القطان وعمر وغالية القطان،
ومجموعة المتبرعين من مؤسسات وأفراد .حيث بدأت جوالت العيادة من بلدة
قطنة في يومها األول ضمن إطار عمل سيشمل قرى المنطقة وعلى مدار العام.
من ناحيتها ،قالت الدكتورة نفوز المس���لماني ،مديرة مركز دنيا ،في البيان:
إن االنطالقة الرس���مية للمش���روع س���تكون بمؤتمر صحافي يشارك فيه كافة
الشركاء والداعمين للبرنامج والمهتمين.
وأضاف���ت :إن اختي���ار المنطقة للعم���ل فيها جاء بعد دراس���ة لالحتياجات
ولقاءات تمهيدية م���ع المجالس المحلية والبلديات والمؤسس���ات القاعدية
على مدى ش���هور ،حيث لمس���نا الحاجة لوجودنا هناك في المنطقة ،ال س���يما
أنها تعاني من حصار مش���دد بفعل الجدار العنص���ري الذي يزنرها والحواجز
العسكرية والتمدد االستيطاني على حساب أراضي سكانها.

