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قدس وإصراراً على أداء واجبـها ا
فـي احلـفــاظ عــلى أعــراض وأمـوال

." واطن وأرواح ا
وتـــوعــــدت الـــوزارة في بــــيـــانـــهـــا
ب"مالحـقة الـزمرة اجلـبانـة الفـاعلة
واالقـتـصـاص مـنـها بـشـدة شـأنـها
شـــــأن كـل من حـــــاول أو يـــــحــــاول

العبث بأمن الوطن".
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وكـــانـت وكــالـــة االنـــبـــاء األردنـــيــة
أشـارت مــسـاء اجلــمـعــة إلى "وفـاة
وإصــابــات بــانــفــجـار قــنــبــلــة غـاز
ـركـبـة في الـفـحـيص". ونقـلت عن
مـصــدر امــني قــوله إن "الـتــحــقـيق
مـستـمر من قـبل اخلـبراء والـفنـي
لــلــوقــوف عـلى أســبــاب االنــفــجـار
وســــيــــتـم إعالن الــــنــــتــــائج حــــال

ظهورها".
واخـتـتم مــهـرجـان الــفـحـيص هـذه
الـسـنـة مـساء أمس اجلـمـعـة بـحفل

للفنان التونسي صابر الرباعي.
الى ذلك  تـوفي فـلـسـطـيـني الـسبت
متأثـرا بجروح أصيب بـها اجلمعة
بـرصاص جـنود إسـرائـيلـي خالل
تـــظــــاهـــرات ومــــواجـــهــــات جـــرت
اجلــمـعــة شــرق رفح عــلـى احلـدود
بـ قـطاع غـزة وإسـرائـيل عـلى ما

أعلنت وزارة الصحة في القطاع.
وأفاد الـناطق بـاسم وزارة الصـحة
أشرف الـقدرة عن "استـشهـاد أحمد
جمال أبو لولي ( 40عاما) من رفح
جنوب قـطاع غزة متـاثرا بجروحه
الــتـي أصــيب بـــهــا من قـــبل قــوات
االحتالل اإلسرائـيلي في شرق رفح

جنوب القطاع أمس اجلمعة".
وقتل فـلسطـينيـان احدهمـا مسعف
اجلــمــعــة في قــطــاع غــزة واصــيب
أكـــثــر من  300بــرصـــاص جـــنــود
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إسرائـيليـ خالل هذه التـظاهرات
على طول احلدود.

وتـــظــاهـــر اجلـــمــعـــة نـــحـــو الــفي
فـلـسـطـيـني احـرقـوا إطـارات شـرق
مــديــنــة غــزة وفق مــراسل فــرانس
برس. وسجلت جتمعات أخرى في
نقـاط عدة على احلـدود إضافة الى
جتــمـعـات في الـداخـل شـارك فـيـهـا

عشرات اآلالف.
WA¼ WzbNð

لـكن يـبـدو ان الـتـهـدئـة الـهـشـة ب
اسـرائــيل وحـركــة حـمــاس ال تـزال
صــامــدة. وبــذلك يـرتــفع الى 168
عـدد الـفــلـسـطـيـنـيــ الـذين قـتـلـوا
بـنـيـران اجلـيش اإلســرائـيـلي مـنـذ
بدء االحتجـاجات على احلدود ب
قـــطــــاع غـــزة واســــرائــــيل أواخـــر

اضي. آذار/مارس ا
فــيـمــا تــصـدت الــدفــاعـات اجلــويـة
الـــســوريــة لــيل اجلـــمــعــة الــســبت
"لــهــدف مـــعــاد" غــرب دمــشق قــرب
احلـدود مع لـبـنـان عـلى مـا أعـلـنت

وكالة أنباء "سانا" السبت.
وأفـادت الوكـالـة "دفاعـاتـنا اجلـوية
تــتـــصــدى لـــهــدف مـــعــاد اخـــتــرق
األجـواء فـوق منـطـقة ديـر الـعشـائر

في ريف دمشق".
ــرصـد الـسـوري حلـقـوق وحتـدث ا
اإلنـســان من جـهـته عن "مـحـاوالت"
قـــامـت بـــهـــا الـــدفــــعـــات اجلـــويـــة
السوريـة للتصـدي "الستهداف طال
مـــواقع تـــابـــعــة لـــقـــوات الـــنـــظــام
والـ لهـا في منـطقة سـلحـ ا وا
ديــر الــعـــشــائــر غــرب الـــعــاصــمــة

الــســـوري وأخــرى حلـــزب الــله في
ســـوريــــا. واســـتــــهـــدف الــــقـــصف
اإلسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.
ونــادراً مــا تــتـحــدث اســرائــيل عن
ا كررت هذه العمليات إال أنها لطا
أنــهـا لـن تـســمح إليــران بــتــرسـيخ

وجودها العسكري في سوريا.
وكانت دمـشق اتـهمت إسـرائيل في
الـثـامـن من تـمــوز/يـولـيــو بـقـصف
مـطار الـتيـفور الـعسـكري في وسط
الـبالد وتــكـرر األمـر في الـ 12مـنه
واعـــلــنت اســرائــيـل وقــتــهــا إنــهــا
ضــربت ثالثـة مـواقع عــسـكـريـة في

جنوب سوريا. 
وأعــلـنت دمــشق في احلــادثـتـ ان
دفــــاعــــاتــــهــــا اجلــــويــــة تــــصـــدت

للصواريخ اإلسرائيلية.

رصد الذي يتخذ من دمشق". لكن ا
بريطانيا مقرا له ويجمع معلوماته
استنادا إلى مـصادر في سوريا لم
سؤولة عن الهجوم. يحدد اجلهة ا
وأشـــار إلى تـــواجـــد عـــنــاصـــر من
حـزب الله الـلبـنـاني الداعم لـلنـظام
ـنـطــقـة. وغـالــبـا مـا الـســوري في ا
دعـومة تـتـهم احلكـومـة السـوريـة ا
من مـوسـكـو اسـرائـيـل بـاسـتـهداف

مواقعها العسكرية. 
اضي أن وأعلنت "سانا" األسبوع ا
الدفـاعات اجلويـة السوريـة تصدت
لـ"هدف معاد" غرب دمشق من دون

اتــهــام أي جــهــة أو حتــديــد مــا 
اسـتــهـدافـه. ومـنــذ بـدء الــنـزاع في
سوريا عام  2011قصفت اسرائيل
مــراراً أهـدافــاً عــسـكــريـة لــلــجـيش
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{ عــمــان (أ ف ب) - أعــلـنت وزارة
الــداخـلـيـة االردنــيـة في بـيـان امس
السبت مـقتل عنصـر أمني وإصابة
سـتـة آخــرين بـجـروح اجلــمـعـة في
انـفـجـار عبـوة نـاسـفـة زرعت أسفل
سـيارة دوريـة أمنـيـة مكـلفـة حمـاية
مــــهـــــرجــــان فــــني ســــنــــوي غــــرب
الـعـاصـمـة عــمـان. وقـال الـبـيـان إن
"انفجارا وقع مساء أمس (اجلمعة)
لـــدوريــة مــشــتـــركــة لــقــوات الــدرك
واألمن الـعـام في منـطـقة الـفـحيص
( 12كـــلم غــرب عـــمـــان) (...) األمــر
الـذي أدى إلى اســتـشــهـاد الــرقـيب
علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من

أفراد الدورية".
وأوضح أن اجلرحى هم "أربـعة من
قـوات الــدرك واثـنـان من قـوة األمن
ــكـلـفـة الـعـام" من أفــراد الـدوريـة ا
حـمـايـة مهـرجـان الـفـحـيص الـفـني
الذي يستضيف سنويا جنوم غناء
عرب في منطـقة حتمل االسم نفسه
وتبـعد  12كلم غـرب عمـان واختتم

مساء اجلمعة.
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وأضـــــاف أن "الــــفـــــرق األمــــنـــــيــــة
اخملـتـصـة قامـت بالـتـحـقـيق وجمع
ـــتـــوفــرة مـن مــوقع كـــافـــة األدلــة ا
احلادثة وخلصت بتحقيقها إلى أن
االنــفــجــار جنم عن عــبــوة نــاســفـة

بدائية الصنع".
وأوضح أن "الــتـحــقــيـقــات أشـارت
إلى أن الـعـبـوة الـنـاسـفـة  زرعـها
(...) قبل وصولها (الـدورية) للقيام
بواجبها االعتيادي (...) في الطوق
ــهــرجــان" الـذي ــوقع ا اخلــارجي 

اختتم اجلمعة.
وأكد البـيان أن "هذا الـعمل اجلبان
لن يـزيـد األجـهـزة األمـنـيـة إال عـزما
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نـتـقـدم بـجـزيل الـشـكـر واالمـتـنـان والـتـقـديـر والـعـرفـان لـلـسـادة
الـذوات من شـيـوخ الـعـشـائـر وابـنـاء عمـومـتـنـا االفـاضل الـذين
ـقام جتشـموا عـناء ومـشقـة السـفـر وحضـروا مجـلس الفـاحتة ا
ـرحوم (»Í—u³?'« b?LŠ« »U?N?ý bL?Š) والى على روح ا
صاب واساة احلسنة بهذا ا كل من قدم لنا التعزية الصادقة وا
اجللل.. سـائل الـعلي القـدير ان يحـفظهم ويـجنبـهم كل مكروه
ـواساتـهم وتـعازيـهم الـرقيـقـة ابـلغ االثر في تـخـفيف فقـد كـانت 
شـدة مـصـابـنـا داعـ الـله عـز وجـل ان يـتـغـمـد الـفـقـيـد بـواسع
رحمته ويسـكنه فسيح جناته ويلهمنا وجميع محبيه واصدقائه

الصبر والسلوان.
..وانا لله وانا اليه راجعون

ـي االســتـاذ تـشــاطــر جـريــدة (الـزمــان) عـائــلــة االكـاد

ــفـاجــئـة. ?Íœ—u االحــزان بـوفــاته ا « w? الـدكــتـور “
تـغـمـده الـله بـرحمـته الـواسـعـة واسـكـنه فـسـيح جـناته

واللهم اهله واحبته وتالميذه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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بسم الله الرحمن الرحيم
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ــــواطـن (عــــمــــر فالح عــــبــــاس) دعــــوته قــــدم ا
الـقضائية لتبديل (تبديل اسم) وجعله ( عصام)
بـدالً من (عمـر) فمن لديه إعـتراض مراجـعة هذه
ــديـريــة خالل خـمــسـة عـشــر يـومــاً من تـاريخ ا
ديرية بطلبه الـنشر وبعكسه سوف تنظر هذه ا
ـــادة (٢٢) من قـــانــون إســـتــنـــاداً الى احـــكــام ا
ـعدل الـبـطـاقـة الـوطتـيـة رقم (٣) لـسـنـة ٢٠١٦ ا
عـلى ان يكـون النـشر بإسـم مدير عـام اجلنـسية

احملترم 
مع التقدير
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ـواطـن (قـاسم كــيـطــان عــنـفــوص) طـلــبـا قــدم ا
لتسجيل لقبه وجعله (اجلواري) بدال من (فراغ)
ـديرية خالل فـمن لديه اعـتراض مـراجعـة هذه ا
خـمـســة عـشـر ايـام من تـاريخ الـنـشـر وبـعـكـسه
ـديريـة بـطـلبه اسـتـنادا الى سـوف تـنـظر هـذه ا
ادة (٢٤) من قـانـون البـطاقـة الـوطنـية احـكـام ا
عدل على ان يكون النشر رقم (٣) لـسنة ٢٠١٦ ا

بأسم مدير عام اجلنسية احملترم. 
مع التقدير.
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إشارة الى اعـالن الوارد في صحـيفة الـزمان بالـعدد (٦١١٠) في ٢٠١٨/٨/٧ (بالـلغة الـعربية)
رقمة ٢٠١٨/١ حيث  ذكر ما يأتي ناقصة اعـادة جتهيز مادة حليب االطفـال وا واخلاص 

شار اليها اعاله. بصورة خاطئة في الصحيفة ا
١-  ذكر كافة االرقام والتواريخ باللغة االنكليزية خطأ والصحيح تذكر باللغة العربية.

٢ -  ذكر نسبة السماح بالتجهيز باللغة االنكليزية خطأ والصحيح هو (- / + ٥ %).
ناقصة ( 50000 ) خطأ والصحيح هو  (٥٠٠٠٠٠). ٣-  ذكر ثمن شراء شروط ا

٤-  ذكر كمية التجهيز ( 1000 ) خطأ والصحيح (١٠٠٠).
-  ذكـر تـاريخ الـنـفـاذيـة بـالـلـغـتـ (الـعـربي واالنـكـلـيـزي) في ٢٠١٨/٩/١ - 1/9/2018 خـطأ

والصحيح  ٢٠١٨/٨/٣٠ - 2018/8/30  
لذا اقتضى التنويه

رحــلت أيــهـا الــرجل الـصــالح الــطـيب الــعـاشـق لألرض والـوطن
واحلـيــاة مـاذا عـســاني أن أقـول في رحــيـلك يــا خـال. أنت الـذي
تـقــول احلق وال تــخــاف لـومــة الئم. أنـت األرض الـتي يــعــلــو فـوق
ها الوفاء واالخالص. ألم الفراق يعتصر قلبي والراد لقضاء أد
ـان قوي وكـنت تصـر في حياتك أن الـله. دعمـتني أيـها الطـيب بإ
يكون هذا احلـديث النبوي مـبدأك وحكمتك : »من كان يؤمن بالله
واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم
اآلخـر فلـيـكرم جـاره ومن كان يـؤمن بالـله واليـوم اآلخر فـليـكرم
ضيفه .«أيها اخلال الصـالح عشت عزيزا شريفا مـحبا للحياة
هـنـا في نـعـيك التـسـعـفـني الـكـلـمـات والـقـلب يـعـتصـرني والـدمع
يحـاصرني وصورنـا اجلماعـية وذاكرتـنا خيط ناظـم في استعادة
سـيرتك الـعطـرة التي هـي حكم في كالم أقل.  تـعلـمت منك أشـياء
كثيرة وألهمتني في كتابة مواضيع عدة وناصرت الضعيف على
ـعهـودة أنت الغالب »وال غالب القـوي وكنت في صـفاء طـويتك ا
إال الـله  .«عـشـت بـصـفــاء قـلـبك وحــسن طـويـتك. وعــشت الـفـرح
ــوسـيــقى الــتي تــأتي من صــفـاء األرض والـســعــادة  وعـشــقت ا
ـستـعـمـر كـنت ذاكرة وتـغنـي عن جذور الـشـاويـة والـكفـاح ضـد ا
لـلـتــراث اجلـمـاعي فـي الـفـنـون الــتي تـخـاطـب وجـدانـنـا. يــاسـلـيل
الفروسيـة وبنادق البـاردود  وعزة النفس والتـاريخ اجمليد بقيت
مـتــمـسـكــا بـارض أجـدادك إلى أخــر رمق  وآخـر نـبـض في قـلـبك
الــكـبـيـر الــذي تـوقف ورحـلت إلـى دار الـبـقـاء. وحــدك كـنت حتـمل
الـقلب والـهم الكـبيـر واحليـاة التي تعـشقـها. ايـها اخلـال الصالح
الـبـهي  تغـيب عني الـكلـمات وتـسـابقـني الدمـوع وأنت ترحل في
هذا الـغـيـاب في غيـاب األرض لـتـحلـق روحك الطـاهـرة في سـماء
شي في الـله . أيـها اخلـال الطـيب هي احلـياة أقـدار نعـيـشهـا و
هـا ونرحـل هكـذا هي أقدارنـا ويـبقى الـعـمل الطـيب والـكلـمة أد
الـطـيـبـة .  ايهـا اخلـال الـطـيب يـاحـارس احلـيـاة وحـامي أرضـنا
وكـياننـا وكبـريائنـا وعزتـنا منك تـعلمت واسـتمـعت إلى أحاديثك 
ـبـادئـه. كـنت الـرجل وتــعـلـمت مــنك أن الـرجل دائــمـا هـو الــوفي  
الـوطـني الــذي أحب بالده بـعـزة وأنـفـة وبـالغـة وحـكـمـة. كـنت أول
اجملـــنــدين الـــبــواسل في اســـتــرجــاع أقـــالــيــمـــنــا اجلــنـــوبــيــة في
اضي وأعـطيت لوطنك كل ســــــبعـينيات الـقرن ا
كـيــانك وحـبـك ولم تـمــد يـدك ألي ريع وظــلـلت
مـدى حـيـاتك وطـنـيـا  تـعـشق وطـنك  بدون أي

مقابل. 

 ∫ «d¼UEð

فلسطينيون
يتظاهرون في
على حدود قطاع
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امس اجلمعة
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