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{ بــــــيـــــروت-(أ ف ب) - مُــــــني
قـطـاع الــنـفط والـغـاز بــخـسـائـر
ستمر في فادحة جراء النـزاع ا
ســوريــا مــنــذ ثــمـانـي ســنـوات
تــــقــــدّر بــــعـــشــــرات مــــلــــيـــارات
الدوالرات في وقت ال تزال أبرز
احلـقــول خــارج سـيــطــرة قـوات

النظام.
{ ما هي أبرز حقول النفط والغاز?
- تـتقـاسم قوات الـنظـام وقوات
ــوقـراطــيـة بــشـكل سـوريــا الـد
أســاسي ثـروات الـنــفط والـغـاز
إذ تــــقع أبــــرز حــــقـــول الــــنــــفط
وأكـبـرهـا حتت سـيـطـرة األكـراد
فـيـمـا تـسيـطـر دمـشق عـلى أبرز

حقول الغاز.
تـــــســـــيـــــطـــــر قـــــوات ســـــوريـــــا
ـوقــراطـيـة بـشــكل رئـيـسي الـد
فـي ديــــر الـــــزور (شــــرق) عـــــلى
حـقـول الــعـمـر وهــو األكـبـر في
الـــبالد والـــتــنك وجـــفــرا. كـــمــا
تـــســـيـــطـــر عـــلى الـــرمـــيالن في
احلـسكـة (شمـال شرق) وحـقول
أصـــغـــر في احلـــســكـــة والـــرقــة
(شـمــال). ويـقع حــقال كـونــيـكـو
للغـاز في دير الزور والـسويدية
فـي احلــــســـــكـــــة حتـت نـــــطــــاق

سيطرتها.
من جــهــتـــهــا تــســـيــطــر قــوات
الـــنــظــام بـــشــكل رئــيـــسي عــلى
حـقـول الــورد والـتـيم والــشـولـة
والــنــيــشــان الــنــفــطــيـة فـي ديـر
الــزور وحــقل الـثــورة في الــرقـة
وحـقل جزل فـي حمص (وسط).
كمـا تُمـسك بحقل الـشاعـر أكبر
حـــقــول الـــغــاز وحـــقــول صــدد

وآراك في حمص.
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{ كم تُقدر قيمة اخلسائر?

ـــا شــكل قـــطــاع الـــنــفط - لـــطــا
والـغــاز مـســاهـمــاً رئـيـســيـاً في
إيرادات احلـكومـة إذ ساهم في
ئة العام 2010 بنسبة 35 في ا
من عـائدات الـتـصديـر وعـشرين
ــئـــة من إيـــرادات الــدولــة في ا
وفق تــقـــريــر لـــنــشـــرة ســيـــريــا
ريـــــــبــــــورت االقــــــتـــــــصــــــاديــــــة

اإللكترونية.
ومـع انــدالع الــنــزاع عـام 2011
تـعرض الـقـطاع ألضـرار شـديدة

ـــعـــارك الــتـي طــالت نــتـــيـــجــة ا
حـــقـــوله والـــقـــصـف الـــذي طــال
مـــنـــشـــآتـه. وخـــســـرت الـــقـــوات
احلـكومـيـة بعـد بـدء النـزاع أبرز

حقول النفط والغاز.
وتــــزامن ذلـك مع فــــرض الــــدول
الــغــربـيــة عــقـوبــات اقــتـصــاديـة

واسعة على دمشق.
ومـع تــــراجـع اإلنــــتـــــاج وجــــراء
األضـرار بـلغـت خسـائـر سـوريا
في قــطــاع الــنــفط والــغــاز خالل
ســـنــوات الــنــزاع 74,2 مـــلــيــار
دوالر أمـــيـــركي وفق مـــا كـــشف
مــؤخـــراً وزيــر الــنـــفط والــثــروة
ـــعــدنــيــة عــلـي غــا لــوســائل ا

اعالم رسمية.
قــبل الــنـزاع بــلغ انــتــاج الــنـفط
اخلـــام نـــحــو 385 ألف بـــرمـــيل
يــومــيـاً مــقـابل 21 مــلـيــون مـتـر
مــكـــعب من الــغـــاز لــيــصل عــام
2016 إلى أدنى مـسـتـوياته مع
ألــفي بـرمـيل نـفط يـومـيـاً ونـحـو
 6,5مليون متر مكعب من الغاز

وفق الوزير.
وفي العام 2017 وإثر استعادة
قــوات الــنــظـام الــســيــطــرة عـلى
حقـول حمص بعـدما كانت حتت
ســــيـــــطــــرة تـــــنــــظــــيـم الــــدولــــة
اإلسالميـة ارتفع االنـتاج بـشكل
مــــحــــدود وفق غــــا فـي هـــذه
ـــنــطـــقـــة إلـى مـــا يـــقــارب "17 ا
مــلـيــون مــتـر مــكــعب من الــغـاز
و 24ألـف بــــرمـــــيل مـن الــــنـــــفط

اخلام".
إال أن هذا اإلنتاج ال يـسدّ حاجة
سوريا بـحسب غا الـذي يقدر
حــاجــة بالده يــومــيــاً إلى نــحــو
 136ألف برميل نـفط. وبالتالي
فــإن مـــا يـــنــتج حـــالـــيــاً يـــشــكل
ــــئـــة من حـــاجـــة عــــشـــرين في ا
سـوريــا من الــنــفط ومــا بـ 60
ئة من حاجتها للغاز. و70 في ا

{ كيف تؤثّر العقوبات?
- قبل النزاع استثمرت شركات
دولـــــيـــــة عـــــدة فـي نـــــفط وغـــــاز
ســوريــا إال أنّ الــغـربــيــة مــنــهـا
أُجـبـرت عــلى االنـسـحــاب الحـقـاً
نــتــيــجــة عــقــوبــات اقــتــصــاديـة

فرضتها دولها على احلكومة.
ـتــراكـمـة ونـتــيـجــة اخلـسـائــر ا

بــــاتت دمــــشـق مـــجــــبــــرة عــــلى
اســتــيــراد حــاجــتـهــا مـن الـدول
الــصــديــقــة من خالل االلــتــفــاف
على الـعقوبـات.واعتمـدت بشكل
رئــيــسي عــلـى خط ائــتــمــان من
ايـــران لــتـــأمــ حـــاجــاتـــهــا من

النفط.
إال أن العـقوبـات األميـركيـة على
ـوضــوع أكـثـر طـهـران عــقّـدت ا
فـــتـــوقف اخلط اإلئـــتـــمـــاني عن
الـعمل. ولم تـصل أي نـاقلـة نفط
من تــــشــــريـن األول/ أكــــتــــوبــــر
2018 حــــــتى مــــــطـــــلـع شـــــهـــــر
أيار/مايو وفق صـحيفة الوطن

قربة من دمشق. ا
وأدخـلت تـلك الـعقـوبـات سـوريا
في أزمـــة مـــحـــروقـــات اشـــتــدت
خالل فــصل الـــشــتــاء وأجــبــرت
احلـكـومـة عـلى اتـخـاذ اجـراءات

تقشفية واسعة.
وتـفـاقـمت الـعــقـوبـات تـدريـجـيـاً
ــصـــدريـن وأســـمــاء لــتـــشـــمـل ا
ـــرافـق وطـــالت "كل الـــســـفن وا

السـفن التي كـانت ترتـاد سوريا
شتـقات النـفطية" وفق لتأمـ ا

. غا
واعـتـرضت سـلـطـات جـبل طارق
اخلــمــيس نــاقـلــة نــفط إيــرانــيـة
لالشــتــبــاه بــنـقــلــهــا الـنــفط إلى
سـوريا بـعـد أسبـوع من وصول
ناقـلة أخرى الى مـيناء بـانياس.
كــمـا اتــهـمت دمــشق الــسـلــطـات
ـصريـة بـإغالق قنـاة الـسويس ا
ـــتـــوجـــهـــة إلى أمـــام الـــســـفـن ا

سوريا.
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وتـــعــرضـت مــصـــفــاة بـــانــيــاس
اضي لـعمليـة "تخريب" الشـهر ا
طــــالـت عــــدداً من أنــــابــــيــــبــــهـــا
البحرية وفق ما أعلنت دمشق.
ـصـفاة خالل سـنوات وتـوقفت ا
النزاع عن العمل ألكثر من 112
مــرة وفق غـا فـيــمـا يُـفـتـرض
ـية أن "بـحسب الـضـرورات العـا
ـصـفـاة مـرة في الـعـام تــتـوقف ا

الواحد للصيانة".
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مستوى العالم -- في األسابيع
ـــاضــيــة مع اتــهــام الــقــلــيــلــة ا
ــــتـــــحـــــدة إيــــران الـــــواليـــــات ا
سـؤولـية عن عـدد الـهجـمات بـا
ــــنـــــطــــقــــة عـــــلى نــــاقـالت في ا
وإسـقاط طـهران طـائـرة مسـيّرة

أميركية.
وقـــال رئـــيـس هـــيــــئـــة األركـــان
ـشـتــركـة اجلـنـرال األمـيـركــيـة ا
جــــوزف دانــــفــــورد "نــــتــــواصل
حالـيا مع عـدد من الـدول للـنظر
في إمـكانـية تـشكـيل حتالف من

{ واشــــــــــنــــــــــطن - (أ ف ب) -
ــــتـــحـــدة تـــســــعى الــــواليـــات ا
لـتشـكـيل حتالف لـضـمان حـرية
الحـــــة في مـــــيـــــاه اخلــــلـــــيج ا
االســـتــراتـــيــجـــيــة وسـط تــوتــر
الــــــعـالقـــــات بــــــ واشـــــنــــــطن
وطـهـران وفق مـا أعـلن جـنـرال
أمــيـركي كـبــيـر لـوسـائل اإلعالم

امس.
ـنـطـقة -- وتـفـاقم الـتـوتـر فـي ا
الـتي تـعـبـر خاللــهـا ثـلث كـمـيـة
ــــنـــقـــول بــــحـــرا عـــلى اخلـــام ا

الحة شـأنه أن يـضـمن حـريـة ا
في مــــضــــيــــقـي هــــرمــــز وبـــاب

ندب".  ا
وجـاءت تـصريـحـاته في فـيـديو

بثته وكالة رويترز.
وقـال دانــفــورد "أعــتـقــد أنه من
مكن فـي األسبوعـ القادم ا
مــعـــرفـــة الــدول الـــتي تـــمـــتــلك
اإلرادة الــســيــاسـيــة لــدعم تــلك
بادرة ومن ثم العـمل مباشرة ا
مع اجلــــــيــــــوش لـــــتــــــحــــــديـــــد
اإلمـكــانـيــات الـقــادرة عـلى دعم

dDOÝ…∫ عناصر من داعش يسطرون على حقل نفطي سوري
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اتـبع مـصادر تـمـويل الدولـة سـتعـرف سـياسـتهـا و اخالق الـعامـلـ فيـهـا تكـون الـدولة بـيد
شـعبـها ان كـانت تـنفق وسط رقـابة من الـضـرائب وال تبـالي بشـعـبهـا ان وجدت سـلطـة على

ال برقابة فاسدة". ا
مـثل غيـره من االحزاب مـر البـعث الـعراقي بـتغـيرات خـارجيـة و داخلـية وهـذه طبـيعـية فال
ـعادالت الـسيـاسيـة الـدوليـة تتـوقف عن الـتفـاعل و ال احلزب ال يـتبـدل اشـخاصه و تـتغـير ا

ارستهم للعمل. افكارهم و 
لـسـوء حظ البـعث انه و صل لـلـسـلـطة فـالـعـمل خـارج اجلهـاز الـتـنـفيـذي لـيس كـالـعـمل على
عـارضة بطـبيعـتها الـعراقية اسـهبت كثـيرا في جمع اسقاط نـظام و احللـول محله كـما ان ا
وترديد واشهار سمـعة البعث السيئة ال سيما الـنسخة اخملتومة بعصر صدام حس وراح
ـا لم تتوقع ان الغيب يـخبئ لها ان حتل مكـانه يوما و ذلك سوء حظ سريع عن فكرها او ر
عـارض القـد سـيكـون ابعـد ما ولم يـهكن سـوء طالع فـعـقلـية اجلـمهـور فـكرت وامـنت ان ا

زال صدام!. يكون عن اخطاء خصمه ا
عارضـ سطوا لكن ذلك لم يـحدث فـكثيـر من اجلمـهور سابق الـوقت للـسطو و كـثيـر من ا
بحـصـانـة مـن فصـالـهـم فـجـرت عمـلـيـات اسـتـحـواذ بـأيـد حـزبـيـة اسـرع و امـنع و اخف في

نفلتة و التنظيمات العصابية. السطو من اجلماعات الشعبية ا
مـارسة سيـاسته احلادة قلـيلون جـدا هم اولئك الـذين لم يتورطـوا ال بأتخـاذ البعث ذريـعة 
وال تـورطـوا بسـرقـات" علـي بابـا" كـما اطـلق عـليـهـا االمـريكـيـون و رددها الـعـراقيـون بـضحك
ابـله!.انـا اتـكـلم هنـا عن مـن خان الـذاكـرة و لم تـخـنه الـذاكـرة ويـبدو الي عـاقل ان واقع ان
تكـون على رأس سلـطة فبـعيد ان جتـد قبوال في نـفسك لـتستـرجع وعودك للـجمهـور خاصة
ـعـقد الـصعب حـيث شعب و سـلـطة خـاضا مـعارك مع شـهد ا ـشهـد العـراقي هـذا ا في ا
بـعض و ضـد بـعض فـالـعسـكـري الـشـيـعي يـقاتـل العـسـكـري الـشـيـعي االيرانـي في حرب
اخللـيج االولى فـيمـا قد تـعـدم سلـطة الـبـعث شقـيق الـعسـكـري العـراقي ال سبـاب سـياسـية

مثلما قد تعدم السلطات االيرانية شقيق عسكريها لنفس السبب!.
ـلف االيـراني في هـذه الـكلـمـة لـكنـني اخـتـصـر القـول ان مـفـهوم الـفـرد وهو لـست معـنـيـا با
ارس السلطـة في العراق يحبل بتـراث التسلط منذ الـفتح االسالمي حتى اليوم من تم
واجهة و ان و ترفع و احتكـار ومفهوم الفرد من الرعايا انه متهم يدافع عن نفسه يخاف ا

عارض- ان سلم على رقبته- فيريد بأسم الرعايا ان يزيح السلطة ليبني سلطته!. ا
من سنة 1968حتى 2003 كان البعث يتحرك بسرعة حتى ال يكرر انتكاسته سنة  1963
ارسات قمعية لم تنتهي بزوال راته لـيظهر بشكل مقبول داخليا و دوليا مع  فراح يفتح 
البعث في 2003. يـبدو ان العـراقي عنـدما يرتبـكون امام خـطر ال يجدون مـفرا من اسقاط
الثـأر على كل اجملمـوعة بدل تـشخـيص مسؤولـية مرتـكبـها وليـست هذه الظـاهرة سرا و ال
داعي لـلـخـجل مـنـهـا بل ال مـفـر من تـأمل كـيـفـيـة اخلالص مـنـهـا ومـثال ذلـك ان كـثيـرا من
االسالمي اثروا بـشكل ال يدع فرصة من وجوب ادانتهم مستفيدين من وضع البالد وهو
مـا جعل الـعراقـي يـعمـمون الـعيب عـلى اي تنـظيم اسالمي مـثلـما عـممـوا على كل الـبعث و
الـبـعـثـيـ اخطـاء قـيـادات تـبـدلت و تـغـيـرت لـيـصـبح صـدام" الـكل في الـكل" داخـل الـدولة و
احلـزب.والبـعثـيون خـطوط و تـيارات وقـيادات وقـواعد و افـكـار مخـتلـفة لـيست مـتفـقة اال
بـعدم جتاوز اخلط االحمـر واال فهي ليست بـعيدة عن الـتصفية وهـذه الشدة سبـبها ضغط
فـكـرة الـبـقـاء في الـسـلـطـة فـنـادرا مـا تضـطـرب االحـزاب وهي تـنـاضل خـارج احلـكم حـيث

كتب!. تسودها روح رفاقية تكاد جتمد اذا استبدل اخلندق با
البعث العراقي فيه مـن كل العراقي فيما هنـاك احزاب عراقية جغرافيـة االنتماء و مناطقية
القرار واكرر انـني لم ولن انتوي ان اشير من خـفاء ال الى شخوص وال التـلميح بأسماء من
ة للفرد كانوا بعثـي وتبدلوا الن اخللل السـياسي في العراق لم يفرز قرارات حلـياة كر
ـرتب شهـري من حكـومة او بـدالت مالـية من احزاب بـل و سجلت عيـشة مـرتبـطة  فظـلت ا
نـصب التـنفيـذي في الدولة ـسؤوليـة احلزبيـة منصـبا هي اكـثر صعـوبة من ا االحداث ان ا
فـقد يكون الـكردي رئيسـا او وزيرا لكنه لـيس متاحا له ان يـكون على رأس تنـظيمه احلزبي
ذهبي عنـاه العراقي حـيث يتم جتاوز الفـاصل القومي و الـديني و ا كـما انه لم يولـد حزب 
و تـفصـيالت اخريـات هن عوائق امـام الـثقـة حسب مـفهـوم احلزبـية الـعراقـية و بـالتـالي فأن
واطنة مرتـبكة مع ان ثمة مالحظـة تدعو للعـجب فالكردي و العربي و الـتركماني السني ا
كتسـبة ال تشهد اي و الـشيعي اذا ما حـملوا جنسـية دولة من دول الغـرب فأن مواطنتـهم ا

ارستهم احلادة في الداخل الوطني!. تعكر بعكس 
لم يغب الـبعثيـون عن الدولة بعد 2003 وكان السـيد اياد عالوي رئـيسا للـوزراء وهو بعثي
مـعـارض ومـقـبول في الـشـارع لـيس لـكـونه بـعـثيـا و ال مـعـارضـا بل الن عـقـلـيته هـي التي
قدمـت مقـبولـية لم يـتمـتع بهـا شخص مـثل حيـدر العـبادي الـذي هو لـيس بعـثيـا بل متـأسلم
حـزبي مثـلـما لم يـحـققـهـا ابراهـيم اجلـعفـري ايـضا كـمـا ان التـنـظيـمـات الداخـليـة لم تـقدم
ـوذج مقـتدى الـصدر الـذي يـستـطيع تـغيـير ايـقاع ـوذجا له قـدرة حتريك الـشـارع مثل 
ـهدي مـقارنـة بـأسمـاء في تيـاره قبال الـعمل الـسـياسي ان اراد او مـثل السـيد عـادل عـبد ا

نتفجي"عادل". قبولية ا ا تكون اقل بكثير في القبول لدى العراقي مقارنة  ر
ـوذج السيـد مسعـود البارزانـي الذي حافظ عـلى تأثيـر في القرار كردسـتان ايضـا قدمت 
الداخلي العـراقي رغم كل احلملة السـياسية التـي حتركت حتى من شركاء قـومي بهواهم
ام بهوى خصـوم من سياسي عرب لكن ليس كل كردي سياسي مثل البارزاني عقال فثمة
صـالح شخـصيـة و تقتـضي احلكـمة تـأجيل حـسابهم مـسيئـون يسـتخـدمون غـطاء العـمل 
مثـلمـا لـيس كل الدعـاة سلـبـيون مـثل العـبـادي فثـمة دعـاة يـنظـرون و يعـمـلون لـواقع عراقي
افضل وهذا ما عمل عـليه البارزاني طيلة سـنوات قيادته للحزب لـكن االفق الذي ينظر نحو
ـكن الزامه بـتأديـة واجبه الـوطـني فكـان مثال ان جـرى حوار قرص اخلـبز عـند اخلـصم ال 
وتــفـاهم كـردي عــربي قـبل مــدة سـبـقت االســتـفــتـاء اصـطف فــيـهـا كــرد ضـد مـركــز قـوتـهم

خسر رئاسة الوزراء. كردستانيا بأن عادوا البارزاني وعراقيا بأن ناصروا فريقا سياسيا
احلـزبـيـة الـعـراقـيـة هي عـقـول ومـقـبـولـيـة فـعـبداخلـالـق الركـابـي و عـبد اخلـالـق السـامـرائي
وصالح عمر العـلي هم اكثر مقبولية وافضل اداء من ميشيل عفلق و علي صالح السعدي
و عزت الـدوري و مـحمـد بـاقـر الصـدر و مـحـمد صـادق الـصـدر هم اكثـر مـقـبولـيـة و ابقى
تـاريـخا نـاصـعا من مـعـممـ صافـحـوا منـظـمات االمن الـعـراقيـة الـشرسـة او نـقلـوا االموال
لـيعـيشـوا بتـرف على حـساب عقـول الفـقراء ومـثل هذه الـشخـصيـات متواجـدة في كل حزب
وتـيار عـراقي.بـأخـتصـار ان الـعقل الـسـليم الـسـياسـي و عفـة الـيد و مـايـطلق عـلـيه شعـبـيا"
خوش انسان" ليـست وفق التنظـيم الذي يدخله الشـخص بل وفق نفسه وبتأثـير قائده فكم
وطـني احلزب لـيس وطـنيـا و كم قـومـيا هـو لـيس بقـومي و كم اسالمـيا كـان سـببـا في كـفر
الناس. ارجـع القول" اتبع مـصادر الـتمـويل لتـنفيـذ السـياسـة عنـدها ال تتـوقع من اي مذهب
سياسي اال الـفساد اذا ما لم تـكن الضرائب هي من يـنفقهـا الشعب على
حـكـومـته". ولـكل مـحـله من االعـراب الـسـيـاسي حـتى من ال مـحل له

فبدونه يختل النص!.
مالحـظـة ال عالقـة لـهـا بـالـكـلـمـة: مـانـوع اخملـدرات الـتي يـتـنـاولـهـا
انيـس الدغـيـدي الـذي مـا زال يـدعي انه حـاجب لـصـدام حـس

ويلتقيه لليوم?
¢l³²¹¢

أربيل

كـمـا عـمـد الـنـظـام خالل سـنوات
الــــنـــزاع إلـى شـــراء الـــنــــفط من
خـصومه في مـنـاطق سيـطـرتهم

لتأم جزءاً من حاجياته.
ــتــاحــة أمـام { مــا هـي اخلــيــارات ا

دمشق? 
-بـاعـتبـار أن أكـبر وأبـرز حـقول
النفط مـوجودة في شرق البالد
جتـد احلكـومة الـسوريـة نفـسها
أمـــام خــيـــارين اســـتـــعـــادتـــهــا
عـسكـرياً أو الـتوصل إلى اتـفاق
ـوقراطـية مع قـوات سوريـا الد
ا ـنـطقـة  حـول مـستـقبـل تلك ا

يتضمن تلك احلقول.
وكــــــــــانـت قـــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا
ــوقــراطــيــة قــالت في وقت الــد
سـابـق إن أي اتـفـاق مع الـنـظـام
يــجب أن يـتـضــمن تـقـاسم عـادل
للـثروات النـفطيـة. وعمد األكراد
ــاضــيــة إلى خالل الــســنـــوات ا
اســـتــخـــراج الــنـــفط من حـــقــول
الرميالن وتكريـره لتأم بعض
من االسـتـهالك احمللـي. ولم تكن

تـــوجــد مـــصــاف فـي مــحـــافــظــة
احلــســـكــة قــبـل احلــرب إذ كــان
ــســتــخــرج يُــنــقل الــنــفـــــــــــط ا
مـنــــــــــهـا إلى مـصـفاتـي حمص
وبانياس الوحيدت في البالد. 
وعمـد األكراد إلى انشـاء مصاف
ــادة بــدائـــيـــة صــغـــيـــرة لـــكنّ ا
ـسـتخـرجـة ليــــــــــست بـجودة ا
ــــكـــــررة لـــــدى مــــنـــــاطق تـــــلـك ا
احلـــكـــومــة. وفـي حــال ســـيـــطــر
ـنـطـقـة اجلــيش الـسـوري عـلـى ا
الــشـــرقــيــة وفق غـــا ســتــصل
احلــكــومـة إلـى "حـدود الــكــفــايـة
ـــشــــتـــقـــات ــــطـــلــــقـــة في كـل ا ا
النـفطيـة". ويُرجّح محـــــــــــللون
أن يــلـعب قــطــاع الـنــفط والــغـاز
دوراً أســـــاســـــيـــــاً فـي تـــــمـــــويل
إعــــــــــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا في
حـــــــال  الــــــــتـــــــوصـل إلـى حل
ســـيـــاسي لـــكــــــــــن بـــشــرط أن
ـــا يـــضــــمن األكـــراد الـــذين طـــا
عـــانـــوا الـــتــــهـــمـــيش احـــتـــرام

مصاحلهم في هذا الشأن.

واضــاف بــومــبـيــو "ســنــحــتـاج
ـشـاركـتكم جـمـيـعا بـطـواقـمكم

العسكرية".
وتــابع "الــرئــيس حــريص عــلى
تـــأكـــيــد عـــدم حتـــمل الـــواليــات

تحدة كلفة ذلك". ا
وفـي شــأن اخــــــــــر ســتــواصل
تــركـــيــا أعـــمــال الـــتــنـــقــيب عن
الـــــــــــــــــــــغــــــــــاز قــــــــــبــــــــــالـــــــــة
الســـــــــــواحل القـبرصـية رغم
حتــــــــذيـــــــــــــــــرات أثــــــــيـــــــنـــــــا
واالحتــــــــــاد األوروبي حسب

ذلـك". وســـــتـــــقـــــوم الـــــواليـــــات
ـــتـــحـــدة بـــتـــوفـــيـــر "الـــرصـــد ا
ـراقـبـة الـبـحـريـة" وبـاإلمـكان وا
مرافـقة الـسفن من جـانب الدول
الـتي تـرفع تـلك الـسـفن عـلـمـها

وفق اجلنرال.
وكــــان وزيـــــــــــــر اخلــــارجـــيـــة
مـايـك بـومـبـيو قـد أعـلـن الـشـهر
ــاضي إنه يــأمل في أن تــعـمل ا
أكـثـر من 20 دولـة بــيـنـهـا دولـة
اإلمـــارات والـــســـعـــوديــة عـــلى

نطقة البحرية. ضمان أمن ا

مــا أكـــــــدت وزارة اخلـــارجــيــة
امس األربعاء.

وقــــالت الــــوزارة فـي بــــيـــان إن
أنـقـرة "تـرفض" االنـتـقـــــــــادات
الـتـي وجـهـهـا مـســــــــــــؤولـون
يـونانـيـون وأوروبيـون مـشددا
عـــلى أن إحــــدى ســـفـــــــــــنـــهـــا
بــاشــرت أعــمــال الــتــنــقــيب في
أيار/مايـو فيما تـستعد سـفينة
ثـــانــيــة مــتـــــــــــواجــدة قــبــالــة
ســــــواحـل كــــــاربــــــاس لــــــبــــــدء

العمليات.

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار 

العدد: ٣٣٧
التاريخ: ٢ / ٧ / ٢٠١٩
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رقم رقم ١٨١ في ١٧ / ٤ / ٢٠١٩ وبناء عـلى ما جاء بكتـاب مديرية بـلدية الكـحالء/ شعبة االمالك ا احلـاقا باعالننـا ا
٢٥٤٧ في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩ وبالنظـر حلصول نكول تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلديات ميسان عن تأجير (٤)
عدل ا رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣ . زاد الـعلـني استنـادا لقـانون بـيع وايجار امـوال الدولـة ا درجة اوصـافه ادناه بـا مـلك ا
زايدة العلـنية مراجعة مديرية بلدية الكحالء او سكرتير اللجنة خالل مدة   15يوما تبدأ فعلى من يرغب باالشتراك با
ـقدرة لـبدل من الـيـوم التـالي من تـاريخ نـشر االعالن مـسـتصـحـبا مـعه تـأميـنـات قانـونـية ال تـقل عن ٢٠% من الـقـيمـة ا
زايدة في اليوم التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف صباحا خالل الدوام االيجار لكامل مدته وستجرى ا
زاد الـعلني عطلـة رسمية فيؤجل الى الـرسمي ويكون مكـان اجراءها في مقر مـديرية بلدية الـكحالء واذا صادف يوم ا
زايدة اجـور النشر واالعالن واجور اللـجنة البالغة اليـوم الذي يليه من ايام العـمل الرسمي ويتحمل من تـرسو عليه ا

٢%واية اجور قانونية اخرى.

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار 

العدد: ٣٣٤
التاريخ: ١ / ٧ / ٢٠١٩
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ـرقـم ٧٠  في ١١ / ٢ / ٢٠١٩ و٧١  في ١١ / ٢ / ٢٠١٩ ولـعدم حـصـول راغب تـعلن جلـنـة الـبيع احلـاقـا باعالنـيـنا ا
زاد الـعـلني اسـتنـادا لـقانـون بيع درجـة اوصـافه ادناه بـا وااليجـار في مديـريـة بلـديات مـيـسان عن تـأجيـر (٨) مـلك ا
زايـدة العـلنـية مـراجعـة مديـرية ـعدل فـعلى من يـرغب باالشـتراك بـا ـرقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣  .ا وايجـار اموال الـدولة ا
بـلدية الـكحالء او سكـرتيـر اللجـنة خالل مدة ١٥  يومـا تبـدأ من اليوم الـتالي من تـاريخ نشـر االعالن مستـصحـبا معه
زايدة في اليوم التالي من مدة قدرة لبدل االيجار لكامل مدته وستجرى ا تأمينات قانونية ال تقل عن ٢٠% من القيمة ا
االعالن الساعة الـعاشرة والنصـف صباحا خالل الدوام الـرسمي ويكون مـكان اجراءها في مقـر مديرية بـلدية الكحالء
زاد الـعلني عـطلـة رسميـة فيؤجـل الى اليوم الـذي يليـه من ايام العـمل الرسمـي ويتحـمل من ترسو واذا صـادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢%واية اجور قانونية اخرى. عليه ا


