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الــنـفط وحـيث تـثــقل مـؤسـسـاته
احملــســوبــيــات الــتي تــمــارســهـا
األحــزاب الـكـبـيـرة الـتي تـتـقـاسم
السلطة في كردستان منذ سقوط
نــظــام صـــدام حــســ في الــعــام

2003.
Íuł —UBŠ

يـــــــقــــــول بــــــكــــــوان إنـه "مــــــنــــــذ
ــاضي وبــعــد نــيــســان/أبــريل ا
تـــدخـل مـــبـــاشـــر من واشـــنـــطن
هـــدأت الــــعـالقـــات بــــ بــــغـــداد
وأربــيل لـكن لم يـتم تـطـبـيـعـهـا"
مــــضـــــيــــفـــــا أن "بــــغـــــداد تــــدفع
لـــكــردســـتـــان حـــالـــيــا جـــزءا من
ـيـزانيـة االحتـادية: نـصـيبه من ا
مليـار دوالر شهريـا".لكن اخلبراء
يـرون أن األمـر سـيـتطـلب الـكـثـير
لـسـد الـعـجـز في كـردسـتـان الـذي
يكـافح لتنـويع مصادر اقـتصاده
ال ســيــمــا بــعــد ســتــة أشــهــر من
احلـصــار اجلــوي الــذي فــرضـته
نـافذ احلـدودية بغـداد وإغالق ا
مـع إيـــران وتــركـــيـــا.لـــكـن نــوزاد
غفـور نائب رئيـس غرفة الـتجارة
في الـسلـيمـانـية ثـاني أكبـر مدن
كـــردســـتـــان الـــعـــراق يـــؤكــد أن
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ال تنـحصر ـميـزة  أن تكـون رئيسـا لبالدك يـنبـغي ان تتـوفر فـيك صفـات فوق ا
والسـلوك احلسن والـشهادة اجلامـعية بل  في والوطنـية  في موضـوع النزاهـة 
والتـجـربـة الغـنـية والـهـيـبة غـيـر االعتـيـادية تـوفر مـواصـفات الـنـضـوج الفـكـري 
ـا يـلـيق به وتـمـثيـلـه في احملـافل الـدولـية  واالدراك والـقـدرة عـلى قـيـادة الـبـلـد 
نـصب الرئيس يـنبغي األخذ وبتـاريخه وحاضـره. وجملرد التفـكير في الـترشح 
ـسؤولـيـة اجلـسيـمـة أمـام شـعب عريق ولـيـد حـضارات بـاحلـسبـان حـجم هـذه ا
يالد كـما موثق في الـيونسـكو عن آثار تل كوجك تمـتد لتسـعة آالف سنـة قبل ا
ـؤهالت فـضال عمـا ذكـرنا آنـفا أن يـكـون كبـير ـلكه من ا وحسـونة وأقل مـا 
كـشوف الـشـأن في عيـون أبنـاء وطـنه بسـمعـته وقـدراته وتأثـيره عـبـر تاريـخه ا
ـثـله كـرئـيس جلـمـهـوريـته. نـتـفق جـمـيـعـا بـان الـعـراق لـلـشـعب الـذي يـنـوي أن 
فكيف يـقال هـذا األسد مـريض فاحـذروه  مريض لـكن األسد حـتى وان مرض 
وحـتـما سـيـسـتعـيـد وضعه وان مـرض لكـنه يـبـقى العـراق  فـانه حـتى  بـالـعراق 
ومن ال يدرك ذلك عليه أن يقرأ تاريخه بـتمعن. نحن ال يهمنا من يكون الطـبيعي 
سواء كـان عـربـيا ام كـرديـا ام تـركـمانـيـا أم مـسيـحـيـا أبدا ال رئـيـسا لـلـعـراق 
شـكلة عندنـا ال نقبل ان يكون الـرئيس بأقل من حجم العراق مشـكلة معه لكن ا
وقنـوات اعالمية عن ولهـذا فقد تـداولت أسماء عـبر منـتديات سـياسـية وحزبـية 
ـكون وان كـان األمـر يـقـتـصـر علـى ا ـنـصب الـرئـيس  تـرشح شـخـصـيـات عـدة 
الـكـردي كأحـد مـكـونات الـعـراق الرئـيـسـة اذ تقـدمت أربع شـخـصيـات كـردية
واثنان مستقالن أحدهما سيدة ـثالن احلزب الكردستاني الرئيسي  اثنان 
دفع الى تـبادل اتـهامـات غير ـنصب  مثـقفـة جريـئة والـصراع بلـغ ذروته على ا
ــقــراطي الــكـردســتــاني واالحتــاد الــوطـني الئــقــة بـ أعــضــاء احلــزبـ (الــد
ومــنـصـات االعالم عــبـر فـضـائــيـات وصـحف  الـكـردسـتــاني) ألجل الـتــسـقـيط 
بـعـيـدا عن االدراك الـسـيـاسي في عـمـقت كـثـيـرا الـفـجـوة بـينـهـمـا  االجـتـمـاعي 
ـنـشـودة ان كـانت مـنصب الـتـعـامل بـإدارة االزمـة والـبحـث عن االستـحـقـاقـات ا

رئيس جمهورية أو غيره. 
لـكن الـغـريب فـي األمـر ان بـغـداد لم تـبـد رأيـهـا فـي مـواصـفـات الـرئـيس الـقـادم
ـان عـلى االرجح سـيـتم خاللـهـا اخـتـيار رئـيس ـقـبـلـة لـلـبـر واجلـلـسـة ا لـلـعراق 
ـان مـحـمد للـجـمـهـوريـة بـطـريقـة االنـتـخـاب الـسـري وهـذا ما أعـلـنه رئـيس الـبـر
ـقــبل. وعـلـيه احلــلـبـوسي بــانه سـيـتــحـدد في جـلـســة الـثـاني مـن تـشـرين أول ا
باشر ا بـطريقة ضـربة احلظ في االنتخـاب ا نتـساءل أيعقل ان يـأتي الرئيس ر

ان ?  من نواب البر
أيـعـقل ان تـنـافس أي شخـصـيـة كـرديـة علـى منـصب الـرئـيس ? أهـو دكـان لـبيع
ن يشـاء أن يـتـقدم لـتـسـنم منـصب رئـيس الـعراق ? أم أن اخلـضـار حـتى يحـق 
قــصـر الــسالم (مــقـر الــرئـاســة )عـبــارة عن  بـازار يــحق لـكل هــاو أن يـشــتـري

بضاعته أو يشتريه بصفقة واحدة ? 
يـقـيـنـا ان مـنصب الـرئـيس حـتى وان كـان من اسـتـحـقـاق الـكرد لـكن لـيس من
ـا هو حـصة الـعراق حقـهم ان يتـنافـسوا حلـد الـتراشق بـالشـتائم مـن أجله ا
ـعـاييـر نـوعيـة تـتـجاوز كـثـيرا وان مجـرد الـتـفكـيـر به يـجب أن يخـضع  جـميـعـا 
عايـير التـقليديـة ان الرئيس يجب ان يـكون من أبوين عـراقي وحسن الـسمعة ا
رشـحـ بتـفـاصـيل معـيـنة تـنم عن اعـتراض الخ  وانا ال اريـد ان احتـدث عن ا
شديـد عن بعضهم او قبول متواضع لبـعضهم  لكن وجه االعتراض يتعلق بان
نصب الـرفيع هذا يفرض على الزعـماء الكرد ان يدركوا بان يكـون استحقاق ا
واألهم ان مـرشـحـهم يجـب ان يكـون ذا مـنـزلة رفـيـعـة وتاريـخ وقيـادة وسـمـعة  
سـتوى الـثـالث او الرابع وليس مـن ا سـؤولـية في االقـلـيم  يكـون في قـمة هـرم ا
ن ان ال يقـبلوا  فهـذا جتاوز عـلى استـحقاق الـعراق وعـلى القـادة في بغـداد 

أن يـأتي ويـنافس عـلى مـنـصب الـرئـيس وكـما هب ودب 
ولكن يحتاج قلـنا في االستهالل نعم ان العراق مريض 
أن نـتـمــعن بـقـول الـشـاعـر لــنـعـرف قـدر الـرئـيس صح
العـراق اجنرح بس هذا مو مـقياس  النـخل من ينجرح

ما يشتكي من الفاس .

أثـار قرار روسيا تزويد سوريا بصواريخ اس  300 بـعد حادثة إسقاط الطائرة
الــروسـيـة   U 20 مـخــاوف وهـلع إســرائـيـل إضـافـة الـى حـمــلـة انـتــقـادات بل
ـسؤول األمريكان وفي مقدمتهم وزيرا اعتـراضات أمريكية جاءت على لسان ا
الـدفـاع واخلـارجـيـة ومـسـتـشـار األمن الـقـومي الـذين اعـتـبـروا ان تـزويـد روسـا
لـسـوريا بـهـذه الصـواريخ يـعـد تصـعـيدا خـطـيـرا لكن تـزويـد  أمـريكـا إلسـرائيل
ـواصـفـات مثـل طـائرات  F 16 وطـائـرات بـأحـدث الـطـائـرات احلـربـيـة كـامـلـة ا
ـتكـرر على سوريـا وتدمـر منشـآتها الشبـح التي تشن فـيهـا إسرائيل عـدوانها ا
ـتـحدة والـقـانون ـيثـاق األ ا الـعسـكـريـة وتقـتل مـقـاتلـيـهـا في انـتهـاك صـارخ 
الـدولي ولـسيـادة بـلد مـسـتـقل وانتـهـاك اجملال اجلـوي الـلبـنـاني كل يـوم وقتـلـها
ـتـلكـاتـهم لم يـكن تصـعـيدا لـلفـلـسطـيـنـي الـعـزل واالستـيالء عـلى أراضـيهم و
وجه والـسـؤال ا ـنحـازة دومـا إلسرائـيل  خـطـيرا من وجـهـة الـنظـر األمـريكـيـة ا
للـسيـاسيـ األمريـكان ولـلقـادة اإلسرائـيـليـ أليس من حق سـوريا الـدفاع عن
سـيـادتـهـا وعن شـعـبـهـا وعـن أراضـيهـا ومـصـاحلـهـا وعـن مـنـشـئـاتـهـا الـعـلـمـية

والصناعية واحلربية مثلما تفعلون انتم  ? 
أم ان هذا األمـر حرام على سـوريا وحالل على إسرائـيل ? وإذا كانت سوريا ال
تهـاجم إسرائيل ولم تسـتخدم هـذه الصواريخ لـلهجوم بل لـلدفاع ولم تـعتد على
ـتـكـررة عـلى أراضـيـها إسـرائـيل ولم تـرد حـتى عـلى االعـتـداءات اإلسـرائيـلـيـة ا

فلماذا هذا الهلع اإلسرائيلي وهذا االعتراض األمريكي  ?
أليـس من حق دول العالم ومن بـينهـا سوريا امـتالك أي سالح دفاعي حتمي به

بلدها وشعبها  ?
تكرر على أراضيها ومطاراتها أليس من حق سوريا منع العدوان اإلسرائيلي ا

ومنشئاتها مثلما تمتلك إسرائيل هذا احلق ? 
ـاذا هذا الهلع اإلسرائيـلي من منظومة صواريخ  اس   300 فـماذا ستفعل ثم 
إسرائـيل وأمريكـا لو اشترت سـوريا منـظومة صواريخ اس  400 أو اس 600
ـنـظـومات ـــــاذا ال تـعـترض أمـريـكـا وإسـرائيـل على شـراء الـسـعـوديـة وقطـر  و
صــواريخ اس   400  مع الـــعــلم ان مــنـــظــومــة صــواريخ اس  300  أقل في
مــواصــــــفــاتــهــا ومـــديــاتــهــا من مــنــظـــــــــومــة صــواريخ اس 400 ان الــهــلع
نظومات الصواريخ اس اإلسرائيلي واالعتراضات األمريكية على تسلم سوريا 
نـظومـات ستـحد من جتـاوزات واعتـداءات إسرائـيل على 300  يأتي الن هـذه ا
سـتـمر سـوريا  وتـزيـد من قـدراتهـا الـدفـاعيـة لـلـتصـدي لـلـعدوان اإلسـرائـيلـي ا
وستـمنع إسرائيل من استغالل انـشغال سوريا بالـتصدي لإلرهاب واجلماعات
تطورة الن اإلرهابيـة فتدمر منشئاتـها ومصانعها احلـربية ومشاريعها الـعلمية ا
إسـرائـيل وأمريـكـا تـريـدان  بقـاء الـدول الـعـربيـة ذات األنـظـمـة الوطـنـيـة ولـيست
السائـرة في ركاب األمـريكان ضـعيفـة وبعيـدة عن التطـور والتقـدم العلـمي ألنها
ـنـظـومـات سـتمـنع  من ثم ان هذه ا تـشـكل خطـراً عـلـيـهـما وعـلى مـصـاحلـهـمـا 
ـتوسط  وتمنع حوادث تكـرار حادثة الطائـرة الروسية التي أسـقطت في البحر ا
ــسـتــقـبل وقـد رد الــروس عـلى اعــتـراضـات األمــريـكـان أخــرى مـشــابـهـة  في ا
وإسـرائـيل بـان هـذه الـصـواريخ لن تـؤدي الى التـصـعـيـد بل الى االسـتـقرار في
ـتكـرر على سـوريا وان األسـباب إشارة الى الـــــحد من الـعـدوان اإلسرائـيلي ا
التي كـانت تمـنع روســـــــيـا من تزويـد سوريا بـــــــــهذه الـصــــــواريخ  سـابقاً
ولنلــــــــقي الضوء عـلى مواصفات منظومة صواريخ لم تعـد موجــــــــودة اآلن 
 التي سـتحصل عليـها سوريا  والتي أثـارت هلــــع إسرائيل واعتــــراض اس  

   300 أمريكا :      
دى يصل مداها الى ـنظومة هي منظومة صواريخ دفاع جوي بعيدة ا ان هذه ا
ـنظومـة من األنظـمة الـقديـرة في العالـم في ميادين 150 كيـلو متـراً وتعـد هذه ا
الـدفـاع اجلوي بـاإلضـافة الى قـدرتـها عـلى صـد وتـدميـر الـصواريخ الـبـالسـتـية
وهي مـجهزة بـرادار قادر عـلى تتبع ( 100) هـدف واالشتـباك مع ( 12) هـدفاً
في نــفـس الــوقت والــنــظـــام يــحــتــاج الى (5) دقـــائق لــيــكـــون جــاهــزاً لإلطالق
واصـفات ان صـواريخ بهـذه ا وصواريـخه  ال حتتـاج الى صـيانـة مدى احلـياة 
ستـجعل إسـرائيل تـفكر أكـثر من مـرة قبل شن أي عـدوان على سـوريا الن هذه
الـصـواريخ  ستـعـرض حـياة الـطـيـارين اإلسـرائيـلـيـ للـخـطـر وتهـدد الـطـائرات
اإلسـرائـيلـيـة التي تـعـتـدي على سـوريـا ألنهـا سـتتـعـرض لإلصـابة من مـسـافات
بــعـيـدة كـمــا سـتـتـصـدى  لــلـصـواريخ ارض ارض اإلســرائـيـلـيـة وتــدمـرهـا قـبل
تكرر وصولـها الى أهدافهـا  وهذا يعني حتـجيم وحتديد الـعدوان اإلسرائيـلي ا
عـلى سـوريـا وعــدم قـدرة إسـرائـيل عـلى الـتـدخـل في حتـركـات تـوزيع وانـتـشـار
ـطـارات ومـخـازن األسـلـحة ـنـشـئـات احلـربـيـة وا الـقـوات الـسـوريـة  وستـكـون ا
السـورية في منآى عن تكرار الـهجمات اإلسرائيـلية  وسيؤدي الى زيادة قدرات
الــقـــوات الـــســوريـــة الـــدفــاعـــيـــة  ومن هــذه األمـــور جـــاء الــهـــلع اإلســـرائـــيــلي
نطقة والقوة واالعتـراضات األمريــــــــكية التي تريد بقاء إســـــــرائيل شرطي ا
سمـوح لها وحدها  بامتالك الكـبرى والعظمى في منطـقة الــــــشرق األوسط وا
سـموح لها بشـــــــن الـعدوان على سوريا عدات احلـربية وا احدث األسـلحة وا
ولـبـنـان والـشــــــــعـب الـفـلـسـطـيـني األعــزل دون ان تـمـكن هـذه الـدول حـتى من
ـنـطـقـة ونـظـريـة إسـرائـيل الـدفـاع عن الـنـفس هـذه هي سـيـاســة أمـريـــــكـا في ا

العدوانية .

نــــصف رواتـــبــــهم ال بل بــــلـــغت
ــئــة خــســارة الــبــعض  75 في ا
ـسـتـثـمـرون بـأعداد (...) وغـادر ا
ـــشــــاريع كــــبـــيــــرة وتــــوقـــفـت ا
الــقـائــمـة وارتــفع عــدد الـســكـان
حتـت خط الـــــفــــــقـــــر إلى  15في
ــئـــة".جـــرى االســتـــفـــتـــاء عــلى ا
االســتـقالل رغم مـعــارضـة بـغـداد
واجملتمع الدولي. وردا على ذلك
اسـتـعادت بـغـداد الـسيـطـرة على
ـتـنـازع عـلـيـها ـنـاطق ا جـمـيع ا
وبـيـنهـا حـقـول كركـوك الـنفـطـية
وقـــســـمـت احملـــفـــظـــة الـــكـــرديـــة
نــصــفــ قـــاضــيــة عــلى كل أمل

بدولة مستقلة.
كــان انـــتــاج حـــقـــول كــردســـتــان
وكـركـوك يـبـلغ  600 ألف بـرمـيل
يوميا تُصدر  550ألفا منها عبر
مــيـــنــاء جـــيــهـــان الــتـــركي ومع
خــســارة حــقــول كــركــوك خــسـر
األكــــراد نــــصف إنــــتـــاج الــــذهب
األسـود.ومع انهـيـار حلم الـدولة
لم يـــبق أمـــام اإلقـــلــيـم إال إعــادة
ـوازنة الـتـفاوض عـلى جـزء من ا
كن إنقاذه االحتادية إلنقـاذ ما 
في اقـتــصــاد قـائم عــلى عــائـدات

الـســلــيـمــانــيـة (أ ف ب) - خالل
 15عاما قضاها موظفا في

وزارة الكهربـاء كان سامان قادر
يــــتــــقــــاضى نــــحــــو  500 دوالر
شــهـريـا لـكن حـ اضـطـر إقـلـيم
كـــردســتـــان الـــعــراق إلى اتـــبــاع
سيـاسة اقتـطاع الرواتب لـتجنب
اإلفالس خــــســـر الـــرجل قـــرابـــة

نصف راتبه.
وتـزامنـا مع تـقلص راتـبه خـسر
قـادر أيــضـا األعــمـال الــصـغــيـرة
الـــتي كـــانت تـــســـمح له بـــزيــادة
مدخوله الشهـري خصوصا بعد
فـشل االسـتـفـتـاء عـلى االسـتـقالل
ـاضي كــمـا يــقـول في أيـلــول/ ا
الـــكــردي الــبـــالغ من الـــعــمــر 51
عـــامــــا.يـــقــــول قـــادر في مــــنـــزله
الــصــغـــيــر ذي األثــاث الــبــســيط
ـريضة حيث يـعيش مع زوجته ا
وأوالدهـــمــــا األربـــعـــة إن راتـــبه
ازداد قلـيالً منـذ ذلك احل لـكنه
لـم يـــعـــد إلى مـــا كـــان عـــلـــيه في
الـسـابق.لــذلك تـشـكل كـل نـهـايـة
شــهـــر حتــديــا لـه إذ "يــجب دفع
الــفـواتــيــر وأقــســاط بـنــاتي في
اجلــــامـــعــــة وعالج زوجــــتي في

إيـران" بـحـسب مـا يـقـول لـوكـالة
فرانس برس.

ـــا كـــان إقــلـــيم كـــردســـتــان لـــطــا
ــانه الــعــراق الــذي يــنـتــخـب بـر
اجلديد األحـد جنة لـلمسـتثمرين
في مــــنــــطــــقـــة الــــشــــرق األوسط

ضطرب. ا
لــكـن اجــتـــيــاح تـــنـــظــيم الـــدولــة
اإلسالمية لـلبالد في العام 2014
ووصوله على أبواب أربيل كبرى
مـدن اإلقـلـيم الـذي يــتـمـتع بـحـكم
ذاتي وتـــراجع أســـعـــار الــنـــفط
والـــفــســاد وقــرار بـــغــداد بــعــدم
ــســاهــمــة في مــيــزانــيـة بــوقف ا
ـنـطــقـة وحـرمــانـهـا من  80في ا
ـئـة من إيــراداتـهـا كــان ضـربـة ا

كبيرة القتصاد كردستان.
W¹œUB² « W “«

يـقـول مديـر مركـز كـردستـان لـعلم
االجتماع في جامعة سوران قرب
أربيل عـادل بكوان لـفرانس برس
إنه "فـي بـــــدايـــــة الـــــعـــــام 2017
وصـلـت األزمـة االقــتــصــاديـة إلى
مـســتـوى كــارثي".ويــضـيف "لــقـد
ـوظـفـون الـذين يـشـكـلون خـسـر ا

 %60 من السكان العامل

الـوضع االقـتـصادي واالسـتـثـمار
في حتسن منذ بداية العام.

يقول غفور إن العام احلالي شهد
بــدايـة " 400 إلى  500 مــشـروع
جديـد في عـموم اإلقـليم مـشاريع
ســيـاحــيـة وســكـنــيـة وصــنـاعــيـة
وخــــدمــــيــــة".ويــــضــــيـف أنه "في
ـقـبـلة غـضـون األعـوام األربـعـة ا
ســيـتم تــوفـيــر أكـثـر من  40 ألف
فرصة عمل" فيـما يعلن شاب من
ب خـمسة تـتراوح أعـمارهم ب
 18 و 34 عاما في كردستان أن
"لـيس هـناك أمل بـاحلـصـول على
وظــــيـــــفــــة فـي يــــوم مـن األيــــام"
ـي صـــدر بــــحــــسب تــــقــــريــــر أ
مـــؤخــــرا.لـــكن ذلك لـم يـــلغ فـــورة
الــتـذمــر االجــتــمـاعي. فــقــد خـرج
مـــعــلــمــون وأطــبــاء ومــوظــفــون
إضـافـة إلى مـقـاتــلي الـبـشـمـركـة
إلى الــــــشـــــوارع ألســـــابـــــيـع في

تظاهرات سقط فيها قتلى.
نطقة التي تعيش 87 وفي هذه ا
ـئــة من عــائالتــهـا بــأقل من في ا

 850دوالرا شهريا فإن
انــتـــخــابـــات األحــد وهي األولى
مـنـذ االسـتفـتـاء لـيـست إال عزاءا
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سـيـئـا لـلــسـكـان.يـقـول بـكـوان إن
هـمشة من "الفـئات االجتـماعـية ا
قـــــبل الـــــنـــــظـــــام الــــســـــيـــــاسي
واحملـــرومـــة بـــشـــكل كـــبـــيـــر من
نبوذة من النظام االقتصادي وا
الـــنـــظـــام الـــتـــعـــلـــيـــمي هي في
وضـعـيـة انـعـدام الـثـقـة بـالـنـخب
الــسـيــاســيـة".ويــضــيف أن "هـذه
الـــقـــاعـــدة االجـــتــمـــاعـــيـــة غـــيــر
ـــتـــكـــامـــلـــة ال تـــرى أي أمل في ا
ــعــيـــشــيــة حتــســـ ظــروفــهـــا ا
بـــــالــــتــــصــــويـت لــــصــــالح أحــــد
األحـــــــزاب".حــــــتـى ولــــــو أشــــــار
اخلــبـــراء إلى عــزوف كـــبــيــر عن
ـشــاركـة فـي االنـتــخـابــات فـإن ا
روا بــرهـان ( 20عــامــا) ســيــدلي
بـصـوته األحـد آمال في أن تـفتح
ـقـبـلة احلـكـومـة الـكـردسـتـانـيـة ا
"صـفحـة جديـدة في الـعالقات مع

احلكومة العراقية".
ويــــرى هـــذا الـــشــــاب وهـــو ابن
موظـف انخفـض دخلهمـا بشكل
حـــاد من  1700 إلى  800 دوالر
شـهـريا أن عـلى أربـيل "أن تـتفق
ـيـزانيـة وتـخـلص الـشعب عـلى ا

عيشية". عاناة ا من ا

جمعية اطباء العيون العراقيةجمعية اطباء العيون العراقية
انتخابات جمعية اطباء العيون العراقيةانتخابات جمعية اطباء العيون العراقية

ـقدم من قبل استنـادا الى موافقـة وزارة التعـليم العـالي/ شعبـة اجلمعيـات العلـمية عـلى اصل الطلب ا
مجـموعة من اعضـاء الهيئـة العامة لـلجمعـية بتاريخ 2018/9/5 تقرر اجـراء االنتخابـات العامة جلـمعية
وافق 2018/10/5 اطبـاء الـعيـون الـعـراقيـة الخـتـيار الـهـيئـة االداريـة اجلـديدة لـلـجـمعـيـة يـوم اجلمـعـة ا
الساعة الواحـدة بعد الظهر في مجمع اجلمعيات الطبية/ جـمعية التدرن العراقية/ مجاور نقابة اطباء
سـجلـ في الهـيئة الـعامـة للـجمـعية ـنصـور. وفي حالـة عدم اكـتمال الـنصـاب لالعضـاء ا الـعراق في ا
وعد الى يوم اجلمعة 10/12/ 2018 الساعـة الثالثة بعد الظهر وعـند ذلك يعتبر النصاب حاصال يؤجل ا

مهما كان عدد احلاضرين.
شاركـة في االنتخابات واعتبار ذلك تبليغا نـدعو اعضاء الهيئة العامة للجـمعية للتفضل باحلضور وا

رسميا.
مع بالغ االحترام والتقدير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقـر الهيـئة االداريـة للـجمعـية/ مـجمع اجلـمعيـات الطـبية/ بـنايـة جمـعية الـتدرن/ مـجاور بنـاية نـقابة

نصور اطباء العراق في ا
E.mail: Iraqeye2006@yahoo.com
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اقـتـضى حـضـورك الى صـندوق
اإلسـكــان الـعـراقي الــكـائن قـرب
مـجـمع الـنـهـضـة وذلك لـتـثـبـيت
ــوافــقـــة عــلى قــيــام اقـــرارك بــا
شـريـكك الـسيـد (مـحـمـد سـكران
جـــبــر) بــالــبــنــاء عـــلى حــصــته
ـرقــمـة ــشـاعــة في الــقـطــعــة ا ا
(٤٥٦/٧)  مــــــقــــــاطــــــعــــــة (١٨/
العامرية) لـغرض تسليفه قرض
اإلســكـان. وخالل مــدة أقـصـاهـا
خمـسة عشر يـوما داخل العراق
وشـهر خـارج الـعـراق من تاريخ
نــشــر اإلعـالن وبـعــكــسـه سـوف
يـــســــقط حـــقـك في االعـــتـــراض

مستقبال.

                                                                 جمهورية العراق
                                                                 وزارة الداخلية

دنية واجلوازات واالقامة  مديرية االحوال ا
                                                                مديرية احوال بغداد/ الرصافة
                                                              قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

                                                                                    العدد: ٨٣٨٨                    
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ـواطن (خــلـيـفـة مـتـعب حـمـد) دعـوتـه الـقـضـائـيـة لـتـبـديل (لـقــبه) وجـعـله (احلـسـني) بـدال من قـدم ا
ـديريـة خالل خـمـسة عـشـر يـوما من تـاريخ الـنـشر ـشـهـداني) فمن لـديه اعـتـراض مـراجعـة هـذه ا (ا
ادة (٢٢) من قـانون البطاقة الوطنية ديريـة بطلبه استنادا الى احكام ا وبـعكسه سوف تنظر هذه ا

عدل على ان يكون النشر بأسم مدير عام اجلنسية احملترم. مع التقدير. رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ ا
                                                                        اللواء 

                                                                             هيثم فاضل الغرباوي
                                                                            مدير اجلنسية العام/ وكالة


