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احلزب الوطني الديمقراطي ينفي توحيد تنظيامته
مع جتمع الديمقراطيني العراقيني

بغداد /املدى

نـفـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراطــي ان يـك ـ ـ ــون
ط ـ ــرفـ ـ ــا يف االتف ـ ــاق ال ـ ــذي
اعـل ــن بـ ـ ــش ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـ ـ ــوح ــي ـ ـ ـ ــد
تـ ـ ــن ـ ـ ـ ــظـ ـ ــيـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جت ـ ـ ـمــع
الــدميق ــراطيـني العــراقـيني
واحلـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ــراط ــي
االول.
وق ــال نـ ــاطق مخ ــول ب ــاسـم

االمـ ــان ـ ــة العـ ــامـ ــة لـلحـ ــزب
الـوطنـي الدميـقراطـي التي
يـتـ ــولـ ــى امـ ــانــتهـ ــا ن ـصـيـ ــر
اجلـادرجـي يف ايضــاح تلقت
(املــدى) نــسخــة مـنه امــس:
اننــا يف ال ــوقت الــذي نــؤيــد
كل ع ــمل جـ ـ ــاد لــتـ ـ ــوحــيـ ـ ــد
الـق ـ ـ ــوى ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراطــي ـ ـ ــة
العــراقـيــة نــؤكــد ان حــزبـنــا
ل ـيـ ــس طـ ـ ــرفـ ـ ــا يف االتفـ ـ ــاق

ال ــذي اعلـن االحــد املــاضـي
مــن ق ــبل ال ـ ـســيـ ـ ــد مج ـي ـ ــد
احل ــاج حـم ــود عـن "احل ــزب
ال ـ ــوط ـنــي الـ ـ ــدميق ـ ــراطــي"
وال ـ ـس ـي ـ ــد ح ـ ــازم اب ـ ــراه ـيــم
االع ـ ـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــي ع ـ ــن جتـ ـ ـمــع
الــدميق ــراطيـني العــراقـيني
بـشأن تـوحيـد تنـظيمـاتهـما
حتت اسم "احلـزب الــوطني
الدميقراطي".

مشاركة عراقية يف ملتقى ديب لرجال األعامل
بغداد /كرمي احلمداني

يـشــارك احتــاد رجــال االعمــال العــراقـيني يف
ملـتقــى دبـي لــرجــال االعـمــال امل ــزمع عقــده
اواخر هذا الشهر.
وقـ ــال رئـي ــس االحتـ ــاد راغـب رض ـ ــا بلـيــبل لـ
(املدى) ان الوفـد العراقي املشـارك يضم اكثر
من سـتني شخـصيـة اقـتصـاديـة وجتـاريـة من
الق ـطـ ــاع اخلـ ــاص ،مـن جـ ــانـب آخـ ــر اكـ ــد ان
ممثل االحتـاد يف اللجنة الـعراقية االسـبانية
امل ـشـت ــرك ــة قـ ــدم مقـت ــرح ــات تـتعـلق ب ــاع ــادة
وتنـشيط العالقـات االقتصـادية بني الـبلدين
وتـبادل اخلـبرة واملـشورة يف شـؤون النشـاطات
الـتجــاريــة واالقـتـصــاديــة  ،وعقــد اتفــاقـيــات
لالسـتـثـم ــار بـني القـط ــاع اخل ــاص الع ــراقـي
واالسـبــانـي بـتحــديـث امل ـش ــاريع الـصـنــاعـيــة

وخـ ـط ـ ــوط االن ـت ـ ــاج وت ـ ــأه ـيـله ـ ــا ب ـ ــاخل ـب ـ ــرة
االسـب ــانـي ــة.وعل ــى صعـي ــد مـتــصل اوضح ان
االحتـاد ـ وضـمن خـطـته بـشــأن ذلك ـ يعـمل
عل ــى زج اعـضـ ــائه للـم ـش ــارك ــة يف امل ــؤمت ــرات
والـن ــدوات واملعــارض الــدولـيــة الـتـي تقــام يف
السـويـد واجلـيك وقطـر والبحـرين والكـويت
خالل االشهــر الثالثـة القـادمـة ،ونـسعــى من
خالل هـذه املشاركـات الى اعـادة العالقات مع
رجـ ــال االعـمـ ــال يف هـ ــذه الـ ــدول ف ــضال عـن
توقيع بروتوكوالت تعاون مشتركة.
من جــانب آخــر اكــد بـليـبل ان االحتــاد اكـمل
اجـراءات شـركـة مجتـمع االعمـال التي تـضم
نخبـة من رجال االعمـال والتي تتولـى توفير
مفـردات احلـصـة الـتمـويـنيـة بـالـتنـسـيق مع
وزارة التجارة.

اغتيال ثالثة مدنيني ومهامجة رتل للشاحنات
السورية يف مدينة املوصل

احلكم عىل ثالثة بالسجن املؤبدوالقبض عىل أربعة
عنارص أخرى لتهريب املخدرات يف كربالء
كربالء  /املدى
مت ـك ـ ـنـ ــت ق ـ ـ ـ ــوة مـ ــن م ـك ـ ـتـ ــب
اجل ـ ــرائــم الـك ـب ـ ــرى يف ق ـي ـ ــادة
شـ ـ ــرطـ ـ ــة ك ـ ـ ــربالء م ــن إلقـ ـ ــاء
الق ـبـ ــض عل ـ ـ ــى مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
مج ـ ــرم ـ ــة تـت ـ ــاج ـ ــر بــته ـ ــريـب
اخمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات وبـ ـ ـ ـي ـعــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف
احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة ..أعـل ــن ذلــك لـ
(املـدى) الـرائــد مهـدي صــالح
مـ ـ ــديـ ـ ــر املـك ـتــب وأضـ ـ ــاف :إن
مـنـت ـسـبـيـه متكـن ــوا مـن إلق ــاء
القـبــض عل ــى أربع ــة عـن ــاص ــر
خـط ــرة بعــد جـمـع املعلــومــات

االسـتخـب ــاري ــة ب ــالـتع ــاون مع
املــواطـنـني وضـبــط بح ــوزتهـم
أكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن 2كـغ ــم م ــن مـ ـ ـ ــادة
احل ـ ـ ـشـ ـي ـ ـ ـشـ ـ ـ ــة..وأضـ ـ ـ ــاف إن
العـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــة وهــي عـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة
اجلنــسيـة كــانت تـريـد إدخـال
هـ ـ ـ ــذه ال ـكـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى داخـل
احملافـظة وبيعها علـى عناصر
إج ـ ـ ــرام ـي ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى لـغ ـ ـ ــرض
ال ـتـ ـ ــرويـج لهـ ـ ــا ب ــني صفـ ـ ــوف
الشباب .
علــى صـعي ــد متـصل أصــدرت
محـك ـم ـ ــة ج ـن ـ ــاي ـ ــات كـ ـ ــربالء

اختفاء مئات االطنان من مفردات
البطاقة التموينية يف النارصية
الناصرية  /حسني كرمي العامل
اوعــز مجلـس محــافظـة ذي قــار بتـشـكيل
جلنة حتقيقيـة يف اختفاء مـئات االطنان
مـن السكـر والرز واحلـبوب واملـواد االخرى
اخملصصة حملـافظة ذي قار والتي كان من
املقـرر تـوزيعهـا ضمـن احلصـة الـتمـويـنيـة
لـالشهر الثالثة االخيـرة من العام املاضي
وقال عـزيز كـاظم عـلوان مـحافـظ ذي قار
لـ(املدى) :
الوزارة تقول :ان السـايلو والشركـة العامة
لــتجـ ــارة املـ ــواد الغـ ــذائـيـ ــة يف احملـ ــافــظـ ــة
تـ ــسلــم ـ ــا ج ـمــيع م ـ ــواد االشه ـ ــر الــثالث ـ ــة
والـشــركــة والـســايل ــو ينـفي ــان ذلك ولهــذا
سـوف تشكل جلنة حتقيقيـة ملتابعة االمر
مع الـ ـ ــوزارة  ،واش ـ ـ ــار علـ ـ ــوان الـ ـ ــى قــيـ ـ ــام
شــاحنــات حتـمل ارقــام ـاً وتـصــاريح مــزورة
بتسلم حصة احملافظة من ميناء البصرة
وبيعها يف االسواق احمللية.

أحـك ـ ـ ــامه ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدد مــن
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج ـ ـ ــي اخملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات يف
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة..وقـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــدر
مـسؤول يف احملكمة :إن احلكم
كان بالسجن املؤبد على ثالثة
من العـراقيـني بتهمـة التـرويج
وبيع اخملدرات وان هؤالء سبق
أن مت إلق ـ ــاء القـب ــض علــيهـم
قـ ـبـل ثـالث ـ ـ ــة أشـه ـ ـ ــر وك ـ ـ ــان ــت
بحـوزتـهم أكثـر من 20كـغم من
مـادة احلــشيـشـة كـانــوا ينـوون
ب ـيـعه ـ ــا وال ـت ـ ــرويـج له ـ ــا داخل
محافظة كربالء.

املدى  /مكتب املوصل
اغـتـ ــال مـ ـسـلحـ ــون يـ ــوم اخلـمـي ــس املـ ــاضـي اثـنـني مـن
الع ــاملـني يف امل ـسـتــشف ــى اجلـمه ــوري يف امل ــوصل وق ــال
ضــابــط يف قيــادة شــرطــة نـينــوى لـ(املــدى) ان ع ــدداً من
املسـلحني اطلقـوا النـار علـى اجملـني علـيهمـا واردوهمـا
قتيلني يف احلـال يف منطقة املـستشفى بـاجلانب االمين
مــن امل ـ ــديــن ـ ــة وق ــتل اح ـ ــد اع ــض ـ ــاء االحت ـ ــاد ال ـ ــوط ـنــي
الك ــردست ــاني بـنيــران مجهــولـني يف منـطق ــة حي الـبكــر
بــاجل ــانب االيـس ــر من امل ــدينــة ظه ــر اليــوم ذاته وه ــاجم
مـسلحون رتال من الشاحنـات السورية احملمـلة باحلديد
يوم اخلميس املاضـي يف منطقة حي املثنى وقال ضابط
يف قيادة شرطـة نينوى لـ(املـدى) ان اطالق النار ادى الى

احلاق اضـرار كبيرة بثالث شـاحنات من دون اصـابة احد
وانفجرت عبوة ناسفة عصر اليوم نفسه يف منطقة دورة
احلمـام بـاجلــانب االيـســر من املــدينــة عنـد مـرور دوريـة
تـابعة للجيـش االمريكي من دون اصـابات فيمـا تعرضت
احـدى دوريـات الـشـرطــة يف منـطقـة كـراج الـشمـال الـى
هجـوم باسلحـة رشاشـة شنه مجهـولون وقـال ضابط يف
قـيادة الشـرطة لـ(املـدى) ان الهجوم ادى الـى اصابـة احد
عناصر الشرطة بجروح وصفها باملتوسطة.
ويف سـي ــاق مـتــصل انـفجـ ــرت ظه ــر الـيـ ــوم نف ــسه عـب ــوة
نـاسفـة يف منطـقة الـغابـات باجلـانب االيـسر مـن مديـنة
املـوصل استهـدفت دوريـة امنيـة ولم يـتأكـد من وقـوع اية
خسائر.

مواطنو الديوانية حيمّلون األطباء والصيادلة مسؤولية
ارتفاع أجور الكشف الطبي
الديوانية  /نبراس
األوسي

حـمل املــواطـنــون يف مــديـنــة
الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـيـ ـ ــة دائـ ـ ــرة صحـ ـ ــة
الـديـوانيـة ونقـابتـي االطبـاء
والـصيـادلـة مسـؤوليـة ارتفـاع
اجـ ــور الـفح ــص يف الق ـطـ ــاع
اخل ـ ــاص ،وت ـ ــدنــي م ـ ـس ـت ـ ــوى
اخل ـ ــدمـ ـ ــات ونق ــص االدوي ـ ــة
وق ـ ـ ــدم االجـه ـ ـ ــزة ال ـ ـط ـب ـي ـ ـ ــة
واخملـتبريـة يف القطـاع العام.
وشــددوا علــى ضــرورة تفعـيل
ع ـ ـمـل فـ ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـتـف ـ ـتـ ــي ـ ـ ـ ــش
الــصحـيـ ــة اليق ــاف جـ ــائح ــة
االهـمال والـتقصيـر .وحذروا
وزارة الــصح ــة واجله ــات ذات
ال ـعــالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن م ـغـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االسـ ـتـخـفـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ــاالضـ ـ ـ ــرار
الـنـ ــاشـئـ ــة عـن حـ ــاالت سـ ــوء
الـتشخـيص ،وإنتـشار ظـاهرة
بـيع االدوي ــة غيــر املــرخـصــة،
وطـالبوا يف أحـاديث لـ( املدى
) بغلق العيـادات غيـر اجملـازة

التي متارس مهنـة التطبيب،
ومصادرة محـتوياتهـا وإحالة
أصحـ ــابهـ ــا الـ ــى ال ــسل ـطـ ــات
اخملتصة.
وقـ ــال احملـ ــامــي شهـ ــد عـبـ ــد
االله31عاماً ( :تبقى خطورة
نـق ـ ـ ــص االدويـ ـ ـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ـ ـ ــدنـ ــي
مـ ـسـتـ ــوى اخلـ ــدمـ ــات وسـ ــوء
ال ـتـ ـ ــشخ ـي ــص الـ ـ ــى جـ ـ ــانــب
االهـ ـمـ ـ ـ ــال والـ ـتـق ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــر يف
املـ ـسـتـ ــشفـيـ ــات احلـكـ ــومـيـ ــة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،اال انـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ال تـقـل
خـ ـط ـ ــورة ع ــن ارتف ـ ــاع اج ـ ــور
الفحـص غيــر املبـرر ،نــاهيك
عــن العـ ـشـ ــوائـيـ ــة يف صـ ــرف
االدوي ـ ـ ــة دون ال ـن ـ ـظ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــى
حاجة وحالـة املريض ،ومدى
تقـبله لتلك االدويـة) وتابع :
( كل ذلــك يه ـ ــون ل ـ ــو ك ـ ــانــت
هناك متـابعة وعمل جاد من
قبل اجلهات ذات العالقة ،اال
انهـا عندمـا تكون هي نـفسها
املسـؤولـة عن تكـريـس اسبـاب

االهمـال والتقـصيـر ،ستكـون
امل ـشـكل ــة اكـب ــر وأخـط ــر مم ــا
نتوقع).
وأعـرب املـهنـدس فــالح هلـيل
لفـته 46ع ــامـ ـاً عـن اسـتـي ــائه
مــن ص ـمــت وزارة ال ـ ـصـح ـ ـ ــة،
والدوائـر املعنيـة بهذا الـشأن
أزاء االرتفـ ـ ــاع املـ ـ ـس ـت ـمـ ـ ــر يف
اسـعـ ـ ـ ـ ـ ــار االدويـ ـ ـ ـ ـ ــة واجـ ـ ـ ـ ـ ــور
الـفح ــص وق ـ ـ ــال (نحــن اآلن
بـ ـ ـ ـ ــني امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والــسنــدان"،مـطــرقــة اجلـشع
يف القطـاع اخلـاص ،وسنـدان
االهـ ـمـ ـ ـ ــال ونـقـ ــص االدويـ ـ ـ ــة
وســوء اخلــدمــات يف القـطــاع
العـ ــام) مـتـ ـسـ ــائال ( :ال ادري
الــى متــى سيـسـتمــر بنـا هـذا
احلال؟).
يف غ ـضـ ــون ذلـك قـ ــال املـعلـم
ع ـص ـ ــام محـمـ ــد ع ـطـيـ ــة 34
عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا  (:م ــن ي ـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـلـع
مــستــوى اخلــدمــات وحــاالت
الـتقـصـي ــر يف امل ـسـتــشفـي ــات

وزير الصناعة واملعادن يوقع
قانون محاية املنتج العراقي

احلكــومـيــة ،يــدرك أن هـنــاك
عـداءً سـافـراً بـني ادارات تلك
امل ـسـتــشفـيــات وبـني املــواطـن،
وس ـيـ ـ ــدرك ايـ ـض ـ ـ ــا أن مه ـنـ ـ ــة
الــطب قــد حتــولت الــى شكل
مـن أشكــال االثــراء الـســريع،
ولكن على حساب املرضى)
وعـ ــزا املـ ــواطـن حـيـ ــدر عـبـ ــد
علي41عاما اسباب مراجعاته
املـتك ــررة للعـي ــادات اخل ــاص ــة
الـى انعدام الـرعايـة والعنـاية
واالهـتـم ــام يف امل ـسـتــشفـي ــات
احلك ــومـي ــة وافـتق ــاره ــا ال ــى
االجهــزة الطـبيـة واخملـتبـريـة
احلـ ــديـثـ ــة ،وان وج ـ ــدت فهـي
عـ ــاطل ــة عــن العــمل ،وق ــال(:
انهـ ــا تعـ ــانــي نقــص االدويـ ــة،
واشـار إلـى ان مـؤهالت بـعض
االطـبــاء واملـضـمــديـن تــدعــو
الــى ع ــدم االطمـئنــان ،االمــر
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـ ـطـلـ ــب ان ال ازج
نــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ــي يف م ـ ـ ـثــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات).

إغراق  30دونام ً يف منطقة
األهوار
ميسان /محمد احلمراني

اعلن املهنـدس سمير عبود عبـد الغفور مدير
شعبـة النـظم البـيئيـة يف دائـرة بيئـة مـيسـان
لـ(املـدى) عـن انهيـار بـعض الـســدود التــرابيـة
يف نهــر البـتيــرة املـتفــرع مـن نهــر دجلــة ممــا
ادى ال ــى غم ــر اكث ــر من 30دومن ـاً ب ــاملي ــاه من
اراضي هور العـودة اجملفف والواقع علـى بعد
( )70كـم جـنــوب مــديـن ــة العـم ــارة وبلغ عـمق
املاء بني )150 -50( :سم.
واكـد املهندس سميـر عبود ان هنـالك مناطق
ع ــدي ــدة مه ــددة ب ــالفـيـض ــان يف ح ــال ــة ع ــدم
السيـطرة علـى امليـاه الغزيـرة التي تـتدفق يف
نه ــر دجل ــة ومـنه ــا ن ــاحـي ــة الــسالم ون ــاحـي ــة
الكحالء.
وعلــى صـعي ــد متـصل ذكــر شــاه ــد عي ــان من
اهـالي ناحية الطيب ان العشرات من االكواخ
غرقـت مبياه نهـر الطيب الـذي تاتـي مصادره
املــائيـة مـن اجلبـال االيــرانيــة وبعـضـهم جلـأ
الـى اقارب لـه والبعض االخـر يسكـن يف خيم
مهـترئـة يف العراء ومـن دون أي جهود إغـاثة.

بغداد /رياض القره غولي
وقع وزيـر الصناعة واملعادن املهندس اسامة عبد
العــزيــز الـنجـفي مـشــروع قــانــون حمــايــة املنـتج
العـراقي ملعـاجلـة حـالـة اغــراق السـوق العـراقيـة
ب ــالـبـضـ ــائع امل ـسـت ــوردة الـ ــداخل ــة الـ ــى الع ــراق،
وبــسعــر اقل مـن سع ــر التـكلفــة ،والـتي ادت الــى
االضرار بالصناعة العراقية.
وقـ ــال الـنـجفــي :ان القـ ــانـ ــون سـيـتـم رفـعه الـ ــى
مجلـس الــوزراء الستـحصـال املـوافقـات الالزمـة
القــراره ،حيـث ادى غيــاب مـثل هــذا القــانــون يف
املـرحلـة الـسـابقـة الـى دخـول الـبضـائع وبــشكل
الفت للـنظر وكـبير ،الـى السـوق العراقيـة وباقل
من سعر املنشأ مبينا ان هذه احلالة ستسهم يف
تدمير االقتصاد العراقي واملعامل العراقية.
وعلـ ــى صعـيـ ــد مـت ــصل اشـ ــار وزيـ ــر ال ـصـنـ ــاعـ ــة
واملعـادن الــى اهميـة عمـل هيئـة اخلـصخصـة يف
الـقطـاع الـصنــاعي العــراقي وان ال يـنظــر اليهـا
علـى انهـا تهـدف الـى تـسلـيم مقـاليـد االقـتصـاد
الــى أي ــد غيــر امـينــة بل عل ــى العكـس مـن ذلك
حيث سـتسهـم يف توفـير عـدد كبـير مـن الفرص
لألي ــدي الع ــامل ــة مع ع ــدم اعـتـم ــاد االقـتـص ــاد
العـراقي على القـطاع النفـطي بنسـبة  %100من
خالل ت ــوفـي ــر الـب ــدائل عـن ط ــريق االسـتـثـم ــار
ال ــذي ب ــدأت ال ــوزارة اول ــى خـط ــواته ــا فــيه بع ــد
حتـ ــويل معـملـي سـمـنــت الك ــوف ــة وسـنج ــار ال ــى
شــركـتني مـســاهـمتـني لت ــدعم تـط ــور االقتـصــاد
العراقي من جهة وتزيد من انتاج مادة السمنت
املهـمـ ــة يف عــملـيـ ــات اعـ ــادة اإلعـمـ ــار مــن جهـ ــة
اخرى.
وذك ــر ان ال ــوزارة اعـتـم ــدت يف اجـ ــراءاتهـ ــا عل ــى
القـوانـني النـافـذة يف العـراق كقـانـون الـشـركـات
العــامــة حـيث مت اسـتحـصــال مــوافق ــة مجلـس
الـوزراء علـى عـمليــة التحــويل التـي ستـسهم يف
تــوفـيــر امــوال اضــافـيــة لـتــأهـيل عــدد آخــر مـن
شركات الوزارة واملشاريع االخرى.
واشار الـنجفي الـى ان معظـم شركـات الصنـاعة
استعادت مكانتها يف السوق واستطاعت حتقيق
ايرادات مالية كبيرة.

(املدى) تنرش األسامء الكاملة ألعضاء جملس النواب اجلديد
تنـشـر (املــدى) األسمــاء الكــاملـة
ألعضـاء مجلس الـنواب اجلـديد
الـتـي صــادقـت علـيهــا املفــوضـيــة
العلـي ــا امل ـســتقل ــة لالنـتخ ــاب ــات.
وتـتـضـمـن هــذه األسـمــاء أسـمــاء
الذين شغلوا املقـاعد التعويضية
التـي لم يـسـبق اإلعالن عـنهــا يف
الـنـتـ ــائج األولـيـ ــة لالنـتخ ــاب ــات.
أعضــاء مجلـس النــواب املنـتخب
يف انـتخــابــات  15كــانــون الـثــانـي
( 2005قــائمـة االئـتالف العــراقي
املوحـد) -1 :ابراهيم عـبد الكرمي
حمـزة  -2اجــراء فيـصل عـودة -3
احــمـ ـ ــد ح ـ ـس ــن علــي  -4احــمـ ـ ــد
ج ــاسـم حـم ــد  -5اديـب ــة م ــوس ــى
شهـ ــد  -6اقـب ـ ــال خلــيل غـنـي -7
امـي ــرة ج ــاســم خلف  -8انـتـص ــار
جـ ــاســم محـمـ ــد رضـ ــا  -9اميـ ــان
ح ـمــيـ ـ ــد علــي  -10اميـ ـ ــان خلــيل
شعالن  -11اميــان جالل مـحمــد
 -12بــاسم جــاسم نـور  -13بــاسم
شـريف نصيـف  -14باسـمة عـزيز
نـاصـر  -15بشـرى جبـار بـدن -16
بلـقيـس ك ــولي مـحمــد  -17بهــاء
حـسـني علي  -18حتــسني حـميـد
خلـيف  -19حت ـسـني عـب ــد مـط ــر
 -20جـ ــاب ـ ــر خلــيفـ ــة جـ ــابـ ــر -21
ج ــاب ــر عـب ــد ك ــاظـم سلـم ــان -22
ج ــاب ــر حـبـيـب ج ــابـ ــر  -23جالل
الـديـن علي حـسني الـصغيـر -24
جمــال جعفــر محمــد  -25جنـان
عـب ــد اجلـب ــار ي ــاسـني  -26جـن ــان

ج ــاسـم محـم ــد علـي  -27ح ـسـن
طعـم ــة ك ــزار  -28ح ـسـن حـمـي ــد
حـسـن  -29كــرمي محـسـن حـسـن
 -30ح ـ ـ ـس ــن راض ــي كـ ـ ـ ــاظ ــم -31
ح ـ ـس ـن ــني محــمـ ـ ــود احــمـ ـ ــد -32
ح ـ ـ ـ ــسـ ــني إبـ ـ ـ ـ ـ ــراهـ ــيـ ــم صـ ـ ـ ـ ـ ــالـح
الــشه ــرست ــاني  -33حـسـني أميــر
راضـي  -34حـمـي ــد رشـي ــد مـعل ــة
 -35حيـدر كـرمي فهــد  -36حيـدر
جــواد كــاظـم  -37حـيــدر صـبخـي
عـف ـ ـ ـ ـ ــات  -38حـ ــي ـ ـ ـ ـ ــدر سـعـ ــي ـ ـ ـ ـ ــد
إسماعيل  -39خالـد أبا ذر عطية
 -40خـ ـ ــالـ ـ ــد ع ـبــيـ ـ ــد جـ ـ ــازع -41
د.خضير موسـى جعفر  -42داغر
جــاسـم كــاظـم  -43رائــدة فــريـنـي
بـ ــاوي  -44رضـ ــا ج ـ ــواد تقـي -45
ريــاض عبــد احلمــزة عبـد الـرزاق
 -46زكـيـ ــة إسـمـ ــاعـيـل حقـي -47
زه ــراء عـب ــاس حـ ـسـن  -48زيـنـب
كرمي اجلبوري  -49سـالم جاسور
حـسون  -50سـامي جـاسم عطـية
 -51سالم عودة فـالح  -52سميرة
جعفـر املـوسـوي  -53سهـام كـاظم
سلمـان  -54شـذى مـوسـى صـادق
 -55ش ـ ـ ــروان ك ـ ـ ــامـل س ـب ـتــي -56
شـهيــد حــسني مـطــر  -57صــالح
حـسـن عيـســى  -58صبــاح جلـوب
ف ــالح  -59ضـيــاء الــديـن محـمــد
الـف ــيـ ـ ـ ــاض  -60طـه درع طـه -61
ع ــاب ــدة احـم ــد دخـيل  -62ع ــادل
عـب ـ ــد املهـ ــدي حـ ـسـن  -63عـ ــادل
صـالـح مجيـد  -64عــاليــة حمـزة

دويج  -65عــام ــرة محـمــد ح ـسـن
 -66عـبـ ــاس حـ ـسـن مـ ــوسـ ــى -67
عبـد العـزيـز محـسن مهـدي -68
عب ــد الفالح حـسـن حمــادي -69
عــب ـ ــد الـك ـ ــرمي عــب ـ ــد الــص ـ ــاحــب
محمــد  -70عبـد الهــادي محمـد
احلــسنـي  -71عبـد الـوهــاب عبـد
احلكـيـم م ــوس ــى  -72عـبـ ــد علـي
لفته نعـمه  -73عبد الـكرمي علي
حسـني  -74عديلـة حمـود حسني
 -75عقـيل عبـد احلـسني ســاجت
 -76عالوي مـ ــدلـ ــول حـمـ ــزة -77
عل ــوان حـبـيـب ح ـســني  -78علـي
محمـد حـسـني  -79عمــار طعمـة
عـب ــد العـب ــاس  -80غفــران عـبــود
حـ ـسـني  -81ف ـ ــالح فـي ـصـل فهـ ــد
الـفــي ـ ـ ــاض  -82ف ـتـحــي ـ ـ ــة عــب ـ ـ ــد
احللـيـم عـبـ ــد الـكـ ــرمي  -83فالح
حـ ـسـن شـنـ ــشل  -84فـ ــوزي أكـ ــرم
سـمـني  -85قـ ــاســم محـمـ ــد تقـي
علي  -86قــاسم عـطيــة رسن -87
قاسم عبـاس داود  -88قصي عبد
ال ــوه ــاب عـب ــود  -89قـي ــس سع ــد
حـسن  -90كمال خالوي عبد اهلل
 -91كـمــيلـ ــة كـ ــاظــم محـمـ ــد -92
لقـ ــاء جعف ــر مـنـتـظ ــر  -93ملـي ــاء
نعيمـة داود  -94ليلى ثامـر فاخر
 -95م ـ ــاج ـ ــدة ح ـ ـســني دش ـ ــر -96
مجيد خير اهلل راهي  -97محمد
راجح علــوان  -98محمــد محمـد
صــالح  -99محمـد كـاظـم خليف
 -100محمد حـسني صالح -101

محـم ــد ع ــز ال ــديـن م ـط ــر -102
محمـد نـاجـي محمــد علي -103
محمد مهـدي أمني  -104محمد
إسـم ــاعــيل حـ ـســن  -105محـم ــد
تـقي علـي حمــوش  -106محمـود
مـح ــمـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــواد  -107مـخـلـ ــص
بـالس ــم سـع ـ ـ ــدون  -108م ـ ـظـه ـ ـ ــر
ح ـ ـ ـس ــني ح ـ ـ ـس ــن  -109مـلـحـ ـ ـ ــان
عـم ــران م ــوس ــى  -110مـن ــى ن ــور
ح ـسـن  -111مـن ــى ح ـسـني عـب ــد
عل ــي  -112مهـ ـ ــا ع ـ ـ ــادل مهـ ـ ــدي
 -113مــوفق بـاقـر الـربـيعي -114
ناجـحة عـبد األمـير عـبد الـكرمي
 -115ن ــاص ــر ه ــاشــم ثعلـب -116
نـدى عبـد اهلل جـاسم  -117نـدمي
عيـسـى خلـف  -118نصــار صغيـر
دربـي  -119نـضــال طعــان عـبــاس
 -120نـعمـة سـلمــان عبـاس -121
نــوري ك ــامل محـمــد  -122هــادي
فرحان عبـد اهلل  -123هادي عبد
اهلل بــاش  -124هــاشـم رض ــا علـي
 -125هـمــام بــاقــر عـبــد احلـمـيــد
 -126هــنـ ـ ــاء تـ ـ ــركــي عــبـ ـ ــد -127
هيفـاء مجلي جعفـر  -128حسن
حلــب ـ ــوص ال ـ ـشــم ـ ــري (ق ـ ــائــم ـ ــة
ال ــتحـ ـ ــالف الـك ـ ــردســت ـ ــانــي)-1 :
أبـلحـ ـ ــد افـ ـ ــرامي سـ ـ ــاوا  -2أحالم
اسع ــد محـمــد  -3احـمــد ي ــوسف
مـوسـى  -4احمـد أنـور محمـد -5
إسـم ــاعـيـل شك ــر رس ــول  -6أك ــرم
قـادر محمد -7آال حتـسني حبيب
-8أزاد عمـر حـسن -9آسيـا احمـد

خــالــد -10أزاد رفـيق تــوفـيق -11
ب ـ ــاي ـ ــزي ـ ــد ح ـ ـســن عــب ـ ــد اهلل -12
بخــاري عبـد اهلل خـدر  -13بــرهم
احـم ــد ص ــالح -14ت ــانـيـ ــا طلعـت
مـحمــد -15جالل حـســام ال ــدين
محمـد -16حسـن عثمـان محـمد
-17خـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد سـالم سـع ــيـ ـ ـ ــد -18
درخـ ــشـ ـ ــان محــم ـ ــد أفــن ـ ــدي -19
رابحــة حـمــد عـبــد اهلل -20رؤوف
ع ـثــمـ ـ ــان مع ـ ــروف -21روز ن ـ ــوري
صــديق -22زيــان أن ــور رشيــد -23
سـاميـة عـزيـز محمـد -24سعـدي
إسمـاعيل عبد الـكرمي -25سوزان
محمـد محمــد أمني -26سيـروان
عــدن ــان ميــرزا -27عــارف طـيفــور
عــارف -28عــاص حــسني مـحمــد
-29عـبــد اخل ــالق محـمــد رشـيــد
-30عـب ــد ال ــرحـمـن علـي محـم ــد
-31عـب ـ ــد اهلل ص ـ ــالـح حفــظ اهلل
-32عــبـ ـ ــد اهلل محــمـ ـ ــد علــي -33
عـبــد الـب ــاري محـمــد فــارس -34
علــي ح ـ ـس ــني بلـ ـ ــو -35فـ ـ ــرزنـ ـ ــده
احمــد قـسـيم -36فــريــاد مـحمــد
فقـي حـ ـسـن -37فـ ــوزي فـ ــرن ــسـ ــو
تـومـا -38فيـان صـديق مـصطفـى
-39كـامـيليـا إبــراهيـم احمـد -40
كـيـ ــان ك ـ ــامل حـ ـسـن -41ل ـطــيف
ح ــاجي حــسن -42لـيلــى مـحمــد
قهــرمــان -43لـيلــى عـلي كــرم -44
مـحـ ـ ـس ــن سـع ـ ـ ــدون اح ــم ـ ـ ــد -45
محـمد شـريف احمـد -46محـمد
رضــا محمــد محمــود -47محمـد

فــؤاد معصــوم خضــر -48محمـود
علـي عـثـم ــان -49ن ــازنـني ح ـسـني
فـيض اهلل -50نـوزاد صـالح رفعت
-51هـوشيـار محمـود محمـد -52
وليــد محمــد محمـد صـالح -53
يــوسف احمــد مصـطفــى (جبهـة
التــوافق العــراقيــة) -1 :إبــراهـيم
نعـم ــة ذن ــون  -2احـم ــد سلـيـم ــان
ج ـم ــيل  -3احــمـ ـ ــد راكـ ـ ــان عــبـ ـ ــد
العـ ــزيـ ــز  -4أزهـ ــار عـبـ ــد اجملـيـ ــد
حـسني  -5أسـامـة تـوفـيق مخلف
 -6أســم ـ ــاء ع ـ ــدنـ ـ ــان محــم ـ ــد -7
أسـم ــاء عـب ــد اهلل صـ ــالح  -8آالء
عــب ـ ــد اهلل حــم ـ ــود  -9أمـل سه ـ ــام
حـامـد  -10آمنـة غـصبـان مبـارك
 -11إيـ ـ ـ ــاد صـ ـ ـ ــالـح مـهـ ـ ـ ــدي -12
تـي ـسـيــر ن ــاجح عــواد  -13جـمــال
محـسن مـوسـى  -14حــارث محي
الـ ــديـن عـبـ ــد  -15حـ ـسـن ديـكـ ــان
خـضيـر  -16حـسـني شكـر حـميـد
 -17خـلـف عـلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــان خـلـف -18
خلـف محـم ــد عـب ــد امل ــول ــى -19
خلــيل ج ـ ــدوع عـ ـطــيـ ـ ــة  -20رافع
حـي ــاد جـي ــاد  -21رج ــاء حـم ــدون
عبــد اهلل  -22سلمــان علي حـسن
 -23سلـيـم عـب ــد اهلل احـم ــد -24
ش ـ ــذى مــن ـ ــذر عــب ـ ــد ال ـ ــرزاق -25
طارق احمـد بكر  -26طـه خضير
فـضيل  -27ظـافـر نـاظـم سلمـان
 -28ع ــام ــر حـبـيـب خـي ــزران -29
عـبـ ــد م ــطلـك حـمـ ــود  -30عـبـ ــد
الـنــاصــر كــرمي ي ــوسف  -31عـبــد

الكــرمي عـلي ي ــاسني  -32عــدنــان
محمـد سلمـان  -33عـدنـان ذيـاب
غـ ــامن  -34عـ ــز الـ ــديـن عـبـ ــد اهلل
ح ـ ـ ـس ــني  -35عـالء م ـك ــي ع ــبـ ـ ـ ــد
الـ ــرزاق  -36عـمـ ــر عـبـ ــد الـ ـسـتـ ــار
محمود  -37محمـود داود سلمان
 -38م ــظه ـ ــر سع ـ ــدون ع ـ ــواد -39
نـ ــادرة ع ـ ــايف حـبـيـب  -40ن ـ ــايف
جــاسم مـحمــد  -41نــوال مـجيــد
حـمـيـ ــد  -42نـ ــور الـ ــديــن سعـيـ ــد
مـوسـى  -43هـاشـم يحيــى احمـد
 -44وث ـ ـ ـ ــاب ش ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــر مـح ــم ـ ـ ـ ــود
(القـائمة العـراقية الـوطنية)-1 :
أسـامــة عبــد العـزيـز الـنجـفي -2
إيــاد هــاشـم عالوي  -3إيــاد رؤوف
مـحم ــد جمــال الــديـن  -4جمــال
عـبـ ــد املهـ ــدي ب ـطــيخ  -5حـ ــاجـم
مهـ ــدي صـ ــالح  -6ح ــسـ ــام عـبـ ــد
الكـرمي عبـد علي  -7حـسني علي
الشعالن  -8حميد مجيد موسى
 -9خــيـ ـ ــر اهلل كـ ـ ــرمي كـ ـ ــاظــم -10
رضــوان ح ـسـني عـبــاس الـكلـيــدار
 -11سعـد صفــوك املسعـودي -12
صفـي ــة ط ــالـب علـي  -13ع ــائ ــدة
شريـف توفيـق  -14عاليـة نصيف
ج ــاسـم  -15عـب ــد اللـطـيف عـب ــد
الـ ـ ــوهـ ـ ــاب ح ـ ـســني  -16عـ ـ ــدنـ ـ ــان
مـ ـ ــزاحــم الــب ـ ـ ــاججــي  -17عـ ـ ــزت
ح ـ ـس ــن علــي  -18غ ـ ـ ــازي عج ــيل
الـيـ ــاور  -19فـلح حـ ـسـن الــنقـيـب
 -20محـم ــد ت ــوفـيق ح ـسـني -21
محمـد عبـاس محمـد  -22مفـيد

مـحمــد جــواد  -23مه ــدي احمــد
احل ـ ــاف ــظ  -24مــيـ ــس ـ ــون س ـ ــالــم
ف ـ ــاروق  -25وائل عـب ـ ــد الل ـطــيف
حسني (اجلبهـة العراقيـة للحوار
ال ـ ــوط ـنــي) -1 :اسع ـ ــد إب ـ ــراه ـيــم
حـسني  -2صـالح محمـد املـطلك
 -3علـي عبــد اهلل حمــود  -4عمــر
خلف جـواد  -5فالح حسـن زيدان
 -6محـمـ ــد كــطـ ــوف مـنــصـ ــور -7
مـحمــد حــسن عــوض  -8مـحمــد
علــي محـم ـ ــد  -9محـمـ ــود ذنـ ــون
محـم ــود  -10مـصــطف ــى محـم ــد
أم ــني مـح ــمـ ـ ـ ــد عـل ــي  -11نـ ـ ـ ــدى
مـح ــم ـ ـ ـ ــد إب ـ ـ ـ ــراهـ ـي ــم (االحت ـ ـ ـ ــاد
اإلسـالمــي الـك ـ ـ ــردســت ـ ـ ــانــي)-1 :
اسـمـ ــر حـ ـسـني احـمـ ــد  -2زهـيـ ــر
محمد أمني رشيد  -3سامي عبد
اهلل حـسـني  -4عمــر عـلي حــسني
 -5محمــد احمــد محمــود (كتلـة
املـصــاحلــة والـتحــريــر) -1 :عـبــد
اهلل اسـكـنـ ــدر حـبـيــب  -2محـمـ ــد
اجلـبوري خـلف حسن  -3مـشعان
ركـ ــاض ضـ ــامـن (قـ ــائـمـ ــة مـثـ ــال
االل ــوسـي لألمـ ــة الع ــراقـي ــة)-1 :
مـثـ ــال جـمـ ــال حـ ـسـني (اجلــبهـ ــة
التــركمــانيـة العــراقيـة) -1 :سعـد
الدين محمد أمني (الرساليون):
 -1حسن هاشم مطـشر  -2نصير
كـاظم عـبيـد (احلـركـة االيـزيـديـة
مـن اجـل اإلصالح والــتق ــدم)-1 :
أمـني فـ ــرحـ ــان جــيجـ ــو (قـ ــائـمـ ــة
ال ــراف ــديـن) -1 :ي ــون ــادم يـ ــوسف
كنه.

