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ـشاريع نـقل الطـاقة الـكهـربائـية/ إضـافة لـوظيـفته) ـدير الـعام  دعي (ا اقـام ا
ــرقــمـة ١٤١ / ب / ٢٠١٩ والــذي يــطـالــبك بــاعـادة مــبــلغ الــسـلــفـة الــدعـوى ا
ـسـتلـمـة من قبـلك والـبالـغـة ١٠ % من قيـمـة مبـلغ الـعقـد الـبالـغة التـشـغيـلـية ا
ـتـرتـبة عـلى اصل (٢٨٫٧٨٩٫١٤١) والر وحتـمـيـلك كـافـة الـفـوائد الـقـانـونـيـة ا
ـبلغ واتـعـاب احملـامـاة مع االحتـفـاظ لـدائـرته بالـتـعـويض عن االضـرار التي ا
تـسـببت بـهـا انت نتـيـجة تـلكـوئك في اداء الـعمـل بدعـوى منـظـمة او مـسـتقـلة
وجملـهـولـيــة مـحل اقـامـتك حـسب شـرح الـقـائم بــالـتـبـلـيغ وانـتـقـالك الى جـهـة
ـرافـعـة ــوعـد ا مـجـهـولــة قـرر تـبـلـيــغك بـصـحــيـفـتـ مـحــلـيـتـ يــومـيـتـ 
ـــــــــــوافق ٢٠١٩/٤/٢٨ الـسـاعـة الـتـاسـعـة وفي حـالـة عـدم حضـورك او من ا

رافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون. ينوب عنك قانونا ستجري ا
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أوقــعت هـجـمــات شـنـهـا داعش في
البادية السورية خالل الساعات الـ
 48األخـيـرة  35قــتـيـالً عـلى األقل
ـــســـلـــحــ من قـــوات الـــنــظـــام وا
ـــوالـــ لــــهـــا وفق مــــا أحـــصى ا
ـرصـد الـسـوري حلـقـوق اإلنـسـان ا
الــســبـت في حــصــيــلــة قــتــلى هي
"األعــــــلى" مــــــنـــــذ اعـالن ســـــقـــــوط

"اخلالفة".
ـــرصـــد رامي عـــبــد وقـــال مـــديـــر ا
الـرحـمن لـوكالـة فـرانس بـرس "قتل
ـســلـحـ  27من قـوات الـنــظـام وا
ـوالـ لـهـا بيـنـهم أربـعـة ضـباط ا
كـبـار جراء هـجـمات شـنـها تـنـظيم
داعش في ريـف حـــمص الـــشـــرقي"
رصد في البادية السـورية. وأفاد ا
الـسـبت عن مـقـتـل "ثـمـانـيـة آخـرين
من قـوات الـنظـام بـيـنهم ضـابـطان"
اثل شنّـه التنظيم قبل في هجوم 
يـوم في ريـف دير الـزور الـشرقي

في البادية السورية.
في ريف حـــمص الـــشــرقـي وقــعت

الهجـمات التي تخـللتهـا اشتباكات
ـرصـد شــرق مـديـنـة عـنـيــفـة وفق ا
ـقتل سـتة من الـسخـنة وتـسـببت 

مقاتلي التنظيم.
وتـبـنى الـتـنـظيـم عبـر بـيـان نـشرته
وكـالـة أعمـاق الـدعائـيـة التـابـعة له
لـيـل احلـمعـة الـسـبت عـلـى تطـبـيق
تــلـغــرام تـنــفـيــذ الـهــجـوم في ريف

حمص الشرقي.
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" بــدأ اخلــمـيس وحتــدث عن "كــمـ
"عنـدما حـاولت قوات الـنظـام تقفي
أثر مـجمـوعات من مـقاتلي داعش"
مشـيراً إلى "مواجـهات" اسـتخدمت
فـــيـــهـــا "شـــتى أنـــواع األســـلـــحــة"

و"استمرت لنحو  24ساعة".
ويـعـد هــذا الـهـجــوم "األكـبـر" وفق
عـبد الـرحمن الـذي يـشنه الـتنـظيم
مـــــــنــــــذ اعـالن قـــــــوات ســـــــوريــــــا
ـوقـراطـيـة بـدعم من الـتـحالف الـد
الــدولي بــقـيــادة امــيــركــيـة في 23
آذار/مــارس الــقـــضــاء الــتــام عــلى
"اخلالفـة" الــتي أعــلـنــهـا في الــعـام
 2014عــلى مــنـاطـق سـيــطــرته في

سـوريـا والـعـراق اجملـاور. وقـال إن
"حـصيـلـة الـقتـلى هي األعـلى" التي
يــوقـعــهــا الــتــنـظــيم مــنــذ انــتــهـاء

"اخلالفة".
ورغم جتـريده من مـنـاطق سيـطرته
في شـرق سـوريـا ال يـزال الـتـنـظيم
يــنـــتــشـــر في الــبـــاديــة الـــســوريــة
سـاحة والـتي تمـتد من ـترامـية ا ا
ريف حــمـص الـشــرقي وصــوالً إلى

احلدود العراقية.
ويؤكد مـحللـون وخبراء عـسكريون
أن الـقضـاء علـى "اخلالفة" ال يـعني
أن خطـر الـتنـظيم قـد زال مع قدرته
عـــلى حتـــريـك خاليـــا نــــائـــمـــة في
ـنـاطق الـتي طُـرد منـهـا وانـطالقاً ا

من البادية السورية.
قـراطية وأعلـنت قوات سوريـا الد
ــاضي بــعــد جتــريــدهــا الــشــهــر ا
الــتـنـظـيم من مـنـاطق سـيـطـرته في
شرق البالد بدء مـرحلة جديدة من
الـــقــتـــال ضـــده بــالـــتـــنــســـيق مع
التحالف الدولي تستهدف اخلاليا

النائمة التابعة للتنظيم.
وغــالـــبـــاً مــا تـــقـــوم هـــذه اخلاليــا

بــعـمــلــيـات خــطف ووضع عــبـوات
وتـــنــفـــيـــذ اغــتـــيـــاالت وهــجـــمــات
انــتــحــاريـة تــطــال أهــدافـاً مــدنــيـة

وعسكرية في آن معاً.
مـن جـهــة اخــرى وفى الــوقت الـذى
بـدأ فــيه وفـد امـني مـصـري زيـارته
لـغزة في بـدايـة جولـة جـديدة يـقوم
بهـا لعـقد اتـفاق تهـدئة بـ حماس

كـــشف مــصـــدر امــني واســرائـــيل 
مـــصــــري طـــلـب عـــدم ذكــــر اســـمه
لـ(الــــزمـــان ) ان حــــمــــاس رفـــضت
عـرضــا اســرائــيــلــيــا نــقــله الــوفـد
ـصـري الـى قـادة حـمـاس االمــنب ا
بــنـزع سالح  اجلــنــاح الـعــســكـري
الثـقيل واالبقـاء فقط على االسـلحة
اخلــفـيـفـة فى مــقـابل رفع احلـصـار

الــكـامـل عن قــطــاع غــزة . واضـاف
ــصـدر ان (اجلــانـب االسـرائــيــلى ا
رفض ايضا طلب مـن حركة حماس
بــــادخــــال  30 مـــلــــيــــون دوالر من
االموال الـقطريـة الى حركـة حماس
قـبل الستـخداما مع بدايـة الشـهر ا
فى تخفيف حده االزمة االقتصادية
الـتى يــعـانى مــنـهــا الـقــطـاع حـيث
كـنـها قـبول اكـدت اسـرائيل انـهـا 
هــذا الــعـــرض بــعــد االنـــتــخــابــات

االسرائيلية وليس قبلها).
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 في الـســيـاق ذاته اكـد عـبـاس زكى
ـركزيـة حلركـة فتح عـضو الـلجـنة ا
لـيس لـها عـالقة بـتـحركـات الـشارع
الفـلسـطينى ضـد حركـة حماس فى
قطـاع غزة الن تـلك التـحركـات تمت
بــصـورة عــفــويـة احــتـجــاجــا عـلى
فرض ضرائب على اهالى القطاع .
واضــــــاف ان (حــــــمــــــاس حتـــــاول
تـــصــعـــيــد االزمـــة مع حــركـــة فــتح
لـتــحـويل االنــظـار عــمـا يــجـرى فى
القـطاع وحتـمل السـلطـة مسـؤولية
االزمه االقـتصـاديـة فى القـطاع دعم

ان حماس هى جتـمع الضرائب من
االمــوال الــتى تــدفــعــهــا الــســلــطـة
الــفــلــســـطــيــنــيـــة ) واخــتــتم زكى
تـصــريـحـاته ان (حـركه فـتح سـوف
تـواصل جهـودها لـتحـقيق الـوحدة
الــوطـنــيــة من خالل الــتــواصل مع

عقالء حركه حماس).
فيما بدأ اجلـيش االسرائيلي عصر
االثـــنـــ شن غـــارات جـــويــة عـــلى
قطاع غزة قال إنها تشكل ردا على
اطالق صاروخ على شمال تل ابيب
فــجـــرا بــحــسب مـــا أفــاد اجلــيش
االسـرائـيـلي وشـهـود والـذين قـالوا
إن (مروحـيات اسـرائيـليـة شنت ما
ال يـقل عن ثالث غـارات غـرب قـطاع
غــزة مـســتـهــدفـة مــوقـعــا لـلــجـنـاح

العسكري حلركة حماس).
ونـفى مـسـؤول في حـمـاس اإلثـنـ
اتــهـام إسـرائـيل بــأن احلـركـة تـقف
وراء إطالق الــصـاروخ الــذي سـقط
في شـمـال تل أبيب فـي وقت سابق
االثـنـ وأسـفـر عن إصــابـة سـبـعـة
أشـخـاص بجـروح مـا دفع بـرئيس
الــوزراء بـنــيــامـ نــتـانــيــاهـو إلى

التعهد برد (قوي).
ـــســـؤول الـــذي طــلـب عــدم وقـــال ا
الــكـشف عن اســمه لـوكــالـة فـرانس
قـاومة بـرس (ال أحد من حـركـات ا
ـا في ذلك حـمـاس مـهتـم بإطالق
صــواريخ من قــطــاع غــزة بــاجتــاه
الــــعـــدو). وأضـــاف أن (الــــرســـالـــة
نــفــســهــا ســلــمت إلى مــصــر الــتي
تــصـــرفت كــوســيـط بــ إســرائــيل

وحماس).
وكـان اجليش االسـرائـيـلي أعلن أن
الـصــاروخ أطـلـقــته حـركــة حـمـاس
اإلسالمية التي تـدير قطاع غزة من

مدينة رفح جنوب القطاع. 
وقالت الشرطة إن الصاروخ أصاب
مـنـزال يـقع في جتـمـع مـيـشـمـيـريت
عــلى بـعــد حـوالي  20 كــيـلــومـتـرا

شمالي تل ابيب.
وأطـلق الـصـاروخ من مـسـافـة 120
كـيلـومتـرا قبل أن يـصيب مـنزال في

جتمع ميشميريت.
ويـعتـبر إطـالق الصـواريخ من غزة
ـــــســــافـــــة أمــــرا نــــادر الـى هــــذه ا

احلدوث.
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عناصر من اجليش السوري في احدى دورياته


