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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (706)Thu. (29) June

وزير الثقافة يف اقليم كردستان يستقبل
وفد ًا من املجلس االعىل
اربيل/املدى

استقبل وزيـر الثقافة يف حكومـة أقليم كردستان فـلك الدين كاكه يي وفدا
من اجمللس االعلى للثورة االسالمية يف العراق.
واشـاد وزيـر الثقـافـة بـنضـال اجمللـس االعلـى للثـورة االسالميـة معـربـاً عن
استعداد الوزارة لدعـم ومساندة نشاطـات اجمللس يف االقليم وخصوصاً يف
اجملال الثقايف.
ومـن جـ ــانـب آخـ ــر اســتقــبل وزيـ ــر الــثقـ ــافـ ــة وفـ ــدا مـن جــمعـيـ ــة املـكـتـبـ ــات
واملعلومات يف كردستان ،حيث مت استعراض نشاطات اجلمعية.
وعبـر وزيــر الثقـافـة عـن استعـداد الـوزارة لـتكـثيف الــدعم جملــاالت الكـتب
واملعارف علـى ان يتم افتتاح مكتبات ومراكز علمية يف اغلبية مدن وبلدات
اقليم كردستان.

تعيني 500رشطي يف بابل
بابل/املدى

ذك ــر م ـص ــدر م ـس ــؤول يف مـجلــس
محـ ــاف ـظـ ــة بـ ــابل لـ (املـ ــدى) :بـ ــان
وزيــر الــداخـليــة أمــر بـتعـيني 500
شـ ـ ــرط ــي عل ـ ـ ــى وفق الـ ـضـ ـ ــواب ــط
وال ـ ـش ـ ــروط ال ـتــي حـ ـ ــددته ـ ــا وزارة
الـ ــداخلـي ــة والـتــي تق ـضـي ب ــأن ال
يزيد عمر املتقدم عن  35سنة وان
ي ـك ـ ـ ـ ــون ح ـ ـ ـ ــاصـالً عـل ـ ـ ـ ــى شـه ـ ـ ـ ــادة
املتــوسطـة كحـد ادنـى مـشيـراً الـى
ان الــوزارة شـكلـت جلـنــة بــرئــاســة
رئيس مجلس احملـافظة لإلشراف

عل ـ ــى ق ـب ـ ــول املــتق ـ ــدمــني ح ـ ـســب
الكـث ــاف ــة ال ــسك ــانـي ــة لـكل قـض ــاء
ون ــاحـي ــة وســتك ــون هـن ــاك ق ــرع ــة
للنـاجحـني يف القبـول واالمتحـان
األولي.
ومـن جه ــة أخ ــرى علـمـت (امل ــدى)
بــان رئـيــس الــوزراء نــوري امل ــالكـي
أمـ ــر بـتـ ـشـكــيل جلـن ـ ــة حتقــيقـيـ ــة
م ــؤلف ــة مـن م ـسـت ـش ــاريـن ملع ــرف ــة
مالبـسـات احـداث نــاحيـة القــاسم
الـتي اشــرت تبــاين ـاً بني املـواطـنني
واملسؤولني يف احملافظة.

تصوير  :نهاد العزاوي

بحث دور األمم املتحدة يف تفعيل
مؤسسات املجتمع املدين
بغداد /فريق عبد الرحمن

بحـث السيـد عادل االسـدي وزير
الــدولــة لـش ــؤون اجملتـمع امل ــدني
مع الــسيــد يعقــوب احللــو نــائب
منـسق الشؤون االنـسانيـة واعادة
اع ـمـ ـ ــار العـ ـ ــراق يف بع ـث ـ ــة االمم
املـتحــدة مل ـســاع ــدة العــراق سـبل
تع ـ ــزيـ ـ ــز عالق ـ ــات الــتع ـ ــاون بــني
اجل ـ ــان ـبــني يف اط ـ ــار تـفعــيل دور
مؤسسات اجملتمع املدني يف بناء
العراق اجلديد..
من جـانبه اعـرب الـسيـد يعقـوب
احلل ـ ــو عــن اعجـ ـ ــابه بــتج ـ ــرب ـ ــة
املنظمـات غير احلكومـية مشيداً
بـ ــدور الـ ــوزارة يف اعـ ــادة الـن ـظـ ــر
بـدراسة مـشروع قـانون املنـظمات

غيـر احلكومـية الفـتاً الـى ان من
واجـب احلكــوم ــة وضع القــانــون
الـذي ينظم عـمل املنظمـات غير
احلك ــوميــة ،وقــال ايـضـ ـاً :سيـتم
التركيـز يف املرحلة القـادمة على
تقـدمي املسـاعـدة يف رفع الكفـاءة
والتدريب.
وعبـر السيـد عادل االسـدي وزير
الــدولــة لـش ــؤون اجملتـمع امل ــدني
عــن تقـ ــدي ـ ــره لل ـ ــدور االيجـ ــابـي
الـ ـ ـ ـ ــذي تـقـ ـ ـ ـ ــوم بـه الـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ــاالت
وامل ـن ـ ـظ ـم ـ ـ ــات ال ـت ـ ـ ــابـع ـ ـ ــة لـالمم
املـتحدة يف العـراق وخصـوصاً يف
مجـال التـدريب وتـأهيل مالكـات
مـ ـن ـ ـظـ ـمـ ـ ـ ــات اجملـ ـتـ ـمـع املـ ـ ـ ــدن ــي
العراقية..

اجراءات لسحب اجازات
سفن صيد االسامك التي
متارس هتريب الوقود
بغداد /كرمي احلمداني
طلـبـت وزارة الـ ــزراعـ ــة مـن مـ ــديـ ــريـ ــة زراعـ ــة
محـافظة البـصرة سحب اجـازات سفن صيد
االسـم ــاك الـتـي تـثـبـت مم ــارســتهـ ــا ته ــريـب
وتسريب الوقود.
وقـ ــال م ـصـ ــدر يف الـ ــوزارة لـ (املـ ــدى) ان هـ ــذا
االج ـ ـ ــراء اتخـ ـ ــذ بـ ـ ــال ــتع ـ ـ ــاون مع الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
اخملتـصـة يف احملـافـظـة ،مــوضحـاً ان الـوزارة
طلـبت كـذلـك من الـشـركـة العـامــة للمــوانئ
الع ــراقـي ــة ب ــالـتـن ـسـيـق مع الهـيـئ ــة الع ــام ــة
لـتـنـمـي ــة الـث ــروة ال ـســمكـي ــة ت ــزوي ــد الــسفـن
بالـوقود بآليـة محددة ومدروسـة ومؤيدة من
ج ـم ــيع االط ـ ـ ــراف اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى جتهــي ـ ـ ــز
الـصيــادين بــاحملــركــات وقـطع الـغيــار ،ومـنح
اجازات للزوارق العامة فقط.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر اكـ ــد امل ـصـ ــدر ذاته ان وزيـ ــر
الزراعـة الدكتـور يعرب نـاظم العبـودي بحث
الـ ـ ــواقع ال ـ ــزراعــي يف مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة ب ـ ــابـل مع
احملـافظ سـالم صـالح املـسلمـاوي واستعـداد
الوزارة لتـوفير املـستلزمـات الزراعـية املتـاحة
يف الــوقت احلـاضــر وتقـدمي قــروض ميـسـرة
لـ ــصغـ ـ ــار الـفالحــني واملـ ـ ــزارعــني يف ع ـمـ ـ ــوم
احمل ــافـظـ ــات للـنه ــوض بـ ــالقـط ــاع ال ــزراعـي
مـؤكـداً ضـرورة اسـتمـرار الـتنــسيـق والتعـاون
بـني ال ــوزارة ومجلـس احملــافـظــة مبــا يخــدم
تطوير العملية الزراعية يف العراق.

اعـادة احلياة لـلساحـات العامـة يف بغداد

امني بغداد يشدد عىل متابعة تنفيذ املشاريع اخلدمية
يف مدينة الصدر

وعلـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد م ـتـ ــصل تـ ـ ــرأس
الـ ـسـيـ ــد وزيـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـشـ ــؤون
اجملـتــمع املـ ــدنـي اجـتـمـ ــاعـ ــأ مع
مكـتب مـسـاعــدة املنـظمــات غيـر
احلـكـ ــومـيـ ــة واملـ ـسـتـ ـشـ ــاريـن يف
ال ـ ــوزارة ب ـ ـش ـ ــان ج ـ ــرد وت ـ ــدق ــيق
االض ــابـي ــر امل ــوجـ ــودة يف املكـتـب
منذ التاسيس ولغاية يومنا هذا
وتـ ـشـكــيل جلـ ــان فـ ــرعـيـ ــة جلـ ــرد
نـواقـص املـسـتمــسكـات اخلـاصـة
بـتــسجـيل املـنـظـم ــات واسـتـم ــارة
املعلـومــات وانظـمتهـا الــداخليـة
علــى ان تتعهـد املنـظمـات تعهـداً
خـطيـاً بـانهـا مـن املنـظمـات غيـر
ال ــربحـي ــة و الت ــزاول اي ن ـش ــاط
سياسي.

تنفيذ مرشوع للطبابة
العدلية يف كربالء
كربالء /املدى

ذكـر الدكـتور محـمد هـاشم اجلـعفري مـدير عـام صحة
كربالء ان املالكات الفنية والهنـدسية باشرت باالشراف
على انشاء بناية للطبابة العدلية يف احملافظة
واضـاف :ان املالكات الفنـية والهنـدسية بـاشرت بتـنفيذ
بنـايـة جـديــدة للـطبـابــة العــدليــة ضمـن تخـصيـصـات
ت ـن ـم ـي ـ ــة االق ـ ــال ـيــم مــن اجل حت ـ ـســني االداء ال ــصحــي
والــطبـي لهــذه الـشـعب ــة التـي تعــانـي من اخـتنــاقــات يف
العمل وحلاجة احملافظة ملثل هذه البناية.
وقــال :ان كلفـة املـشـروع الـذي يـتكــون من طــابق واحـد
يحتـوي على قاعة مشرحـة واخرى للتحنيط وغرفتني
للـطبـابــة العــدليــة بلـغت  180مـليـونـاً و 750الـف دينـار
عراقـي ..موضحاً ان مدة اجناز املـشروع هي ستة اشهر.

بغداد /املدى
ش ــدد أ مـني ب غــداد ا ل ــدك تــور ص ــا بــر ا لـع يـســاوي
ع لـى ضــرورة م تــاب عـة ا ملـشــاريع ا خلــدم يـة ا لـتي
تـن فــذ يف م ــدي نــة ا لـص ــدر واالل تــزام بــا مل ــواع يــد
ا حمل ـ ــددة لال جن ـ ــاز وحل كـ ــا ف ـ ــة امل عـ ــو قـ ــات ا لـتـي
تعتري سرعة تنفيذها.
ج ـ ــاء ذ لـك خـالل ا ل ــز ي ــارة ا لـتـي ق ــام ب ه ــا أ مـني
ب غـ ــداد إ لـ ــى دا ئـ ــر تــي ب لـ ــد يـتـي ا ل ـصـ ــدر األو لـ ــى
وال ث ــان يــة بــرف ق ــة وك يـلي أ مـني ب غــداد ل لـشــؤون
اإلدار ي ـ ــة وا لــب ل ـ ــد ي ـ ــة ا لــت ق ـ ــى خـالل ه ـ ــا ا مل ـ ــدراء
العامني والكادر القيادي لهذه البلديات.
وذكر الناطق اإلعالمي ألمانة بغداد أن األمني
نـ ــا ق ــش خالل اال جـتـمـ ــاع مع كـ ــادر ا لــب لـ ــد يـتـني
ا خلـطـط وا مل ـشـ ــاريع ا خل ــد مـي ــة ا لـتـي تـن ف ــذ يف
م ــد يـن ــة ا لـص ــدر وا هـم امل ع ــو ق ــات ا لـتـي ت عـت ــري

حمطة جديدة إلنتاج
الطاقة يف النجف
النجف /عباس الشطري

ص ــرح م ـص ــدر يف وزارة الـكه ــرب ــاء ب ــان ال ــوزارة
بـصــدد إنـشــاء محـطــة غــازي ــة النتــاج الـطــاقــة
الكهربائيـة يف محافظة الـنجف .وقال املصدر:
إن احملـط ــة الغــازيــة سـتـضـيف  250مـيكــا واط
من اإلنتاج الفعلي للمحافظة.
موضحـاً :إن احملطة تشتمل على بناء وحدتني
غــازيتـني ذاتي قــدرة  132ميكــا واط لكل وحـدة
وإن بـن ــاء احملـط ــة يعـتـب ــر احللق ــة األول ــى مـن
سـلسلـة حلقـات البنـاء والتـأهيل املـوضـوعـة يف
خ ـطـ ــة الـ ــوزارة مــن اجل حتـ ـسـني املـن ـظـ ــومـ ــة
الـ ـ ـك ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ال ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق.

املوصل  /نوزت شمدين

حــذر مجلـس محــافـظــة نـينــوى
امل ــواطـنـني مـن وج ــود جـمعـي ــات
وهميـة يف املـدينـة تقـوم بـأعمـال
الـن ـصـب واالحـتـيـ ــال مــن خالل
جمع مبـالغ معينة تـصل أحياناً
إل ــى مـئ ــة دوالر مـن كـل شخــص
مقـابل وعود بتـوزيع قطع أراض

دعوة الوجبة  21من األرس املشمولة بإعانات
شبكة احلامية االجتامعية
بغداد /حنان التميمي

دعت دائرة الرعـاية االجتماعيـة الوجبة احلاديـة والعشرين من
االسـر املــشمـولـة بـاعـانــات احلمـايـة االجـتمــاعيـة والـتي متـثل
( )305اســر مـن العــاطلـني عن الـعمـل املتــزوجني واملـسجـلني يف
م ــرك ــز الـت ــشغـيل ومتـثل ه ــذه ال ــوجـب ــة االسـم ــاء امل ـسـجل ــة يف
الكشوف ( 58و 59و.)60
وكـانت الدائـرة قد دعـت ( )20وجبة تـضمنت اكـثر من ( )21الف
اسرة مت اجناز معامالت شمولهم باالعانات.
ويـذكر ان اجملـالس الـبلديـة يف محافـظة بغـداد واقسـام الشبـكة
يف بغداد واحملافظـات ومراكز التشغيل تعـمل جاهدة على تلقي
طـلبــات املــواطـنني لــشمــولـهم بــالــراتب الــذي يتــراوح بني (-50
 )120الـف دينــار لالســرة املكــون ــة من فــرد واحــد لغــايــة االســرة
املكونة من  6افراد فاكثر.

 314مليون دينار لرتميم املدارس
يف قضاء شيخان

حتذير املواطنني من اجلمعيات الومهية
يف نينوى
سكنية.
وذكــر مصـدر يف اجمللـس ان هـذه
اجلمـعيــات اتخــذت مقــرات لهــا
وزاولـت أعمـالهـا دون اذن رسـمي
وذلـك يف أنح ـ ــاء مخـتـلف ـ ــة مـن
املـدينـة مـستغلـة بـذلـك الظـرف
األم ـنــي وح ـ ــاج ـ ــة الــن ـ ــاس إل ـ ــى
السكن.

عمليات التنفيذ ووضع احللول املناسبة لها.
كـمـ ــا ا سـتـمـع خالل اال جـتـمـ ــاع إ ل ـ ــى م عـ ــو قـ ــات
ال ع ــمل وا ح ـت ـي ـ ــا ج ـ ــات ا ل ـ ــدا ئ ـ ــر ت ــني ل ل ــن ه ـ ــوض
بـا لـواقع ا خلـدمي ن حـو األ حـسن وإن هـاء م عـا نـاة
ا ملـواطنني من سك نـة املدي نـة التي عا نـت الكثير
خالل ا لـع قـ ــود ا ملـ ــا ضـيـ ــة مــن ن قــص ا خلـ ــد مـ ــات
واإلهمال.
و يــذك ــر أن و كـيل أ مـني بغ ــداد ل لـشــؤون ال فـن يــة
نـ ــا ق ــش مـع ممــث لـي مـج ل ــس اال عـمـ ــار مـ ــؤ خـ ــرا
امل شـاريع امله مـة التي س تـنفذ يف مـدينة ا لـصدر
و خــا صــة مـشــاريع ا لـصــرف ا لـص حـي من ا ملـبلغ
ا ملـتــب قـي وا لـب ـ ــالغ حـ ــوا لــي ( )26م لـيـ ــار د يـنـ ــار
عــرا قـي إ ضــافـ ــة إلـ ـ ــى ( )5مال يـني دوالر لـــ ــدى
مج لــس االع مــار الن فــاقه ع لـى تـطـو يـر مــدي نـة
الصدر.

وأضـاف املصـدر :هنـاك إجراءات
قـانونيـة سيتـم اتخاذهـا ضد كل
جــمعــي ـ ــة ي ـث ـبــت أنه ـ ــا ت ـ ـس ـتـغل
البسطاء وتسرق أموالهم ،وعلى
امل ــواطنـني عمــومـ ـاً التــأك ــد من
اجله ــة الـتـي يـتعـ ــامل ــون مـعه ــا
لــك ــي ال ي ـ ـ ـسـقـ ــطـ ـ ـ ــوا يف شـ ـ ـ ــرك
النصب واالحتيال.

املوصل/راميار فارس
الهركي

اجنـ ــزت الـ ــدوائـ ــر اخملـت ـصـ ــة يف
محافظـة دهوك تـرميم وصيـانة
ع ـ ـ ــدد مــن امل ـ ـ ــدارس يف قـ ـض ـ ـ ــاء
شيخان.
وقـال مـديــر املكتـب االعالمي يف
مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة ده ـ ــوك لـ (امل ـ ــدى):
خ ـ ـص ـ ـص ــت ح ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة اقـلـ ـي ــم
ك ـ ــردس ـت ـ ــان  314مل ـي ـ ــون دي ـن ـ ــار

ع ــراقي العــادة ت ــرميـم وصيــانــة
ع ـ ـ ــدد مــن امل ـ ـ ــدارس يف قـ ـض ـ ـ ــاء
شـيخان الـتابع حملـافظـة دهوك،
م ـ ـ ـض ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ـ ـاً :ان ن ـ ـ ـصـف امل ـ ـبـلـغ
اخملـصـص مـن حكــومــة االقلـيم
سـيخـصـص حلـملــة الـتـنـظـيف
اخلاصة مبدارس قضاء شيخان
حـيـث سـتـتـم املـب ــاشـ ــرة بحـمل ــة
الـتـن ـظـيـف بع ـ ــد االنــته ـ ــاء مـن
ترميم وصيانة باقي املدارس.

* دعت بـروين محـمد
رئيـس ــة جلن ــة الت ــربيــة
يف اجمل ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس احملـ ـلـ ـ ـ ــي
حملـ ــاف ـظـ ــة كـ ــركـ ــوك الـ ــى
االسـ ـتـعـ ـ ـ ــداد لـلـ ـمـ ـ ـ ــوس ــم
الــدراسي القــادم بتــوفيـر
جـ ـمـ ـيـع امل ـ ـ ـسـ ـتـلـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــات
الـدراسيـة فضالً عن بـناء
م ـ ـ ـ ــدارس يف مـ ـنـ ـ ـطـقـ ـت ــي
ب ـ ـ ـن ـجــه ع ـلـ ـ ــي وال ـف ـ ـ ـي ـلــق
اخملـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــة لـالكـ ـ ـ ـ ـ ــراد
املرحلني.
* اعـل ـ ـنـ ــت وزارة ال ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــة
لشـؤون املـرأة تـأييـدهــا ملشـروع
املـ ـص ـ ــاحل ـ ــة واحل ـ ــوار ال ـ ــوط ـنــي
وط ـ ــال ـبــت ال ـ ــوزي ـ ــرة ف ـ ــاتــن ع ـب ـ ــد
الرحمن محمود املـرجعيات الدينية
والسـياسـية ومـنظمـات اجملتمع املـدني
بـ ـ ـ ــدع ــم هـ ـ ـ ــذه املـ ـبـ ـ ـ ــادرة ونـ ـبـ ـ ـ ــذ الـعـ ـنـف
واالرهاب.
* قـ ـ ـ ــررت جلـ ـنـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
والـعـالق ـ ـ ـ ــات اخل ـ ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ـ ــة يف اجملـلـ ـ ــس
االوروبـي التـي اجتـمعت يف لـوكـسـمبـورغ
متديـد التخـويل املمنـوح لبعثـة االحتاد
االوروبي لسـيادة القانـون يف العراق ملدة
اربعة اشهر.
* صـادق اجمللس احمللي يف كـركوك على
 31مشروعاً خدمياً جديداً مقترحاً من
قــبل جلـنـ ــة املـ ـش ـ ــاريع واالعـمـ ــار ضـمـن
ميــزانيــة تنـميـة االقـالـيم و 31مـشـروعـاً
مقترحاً من مركز تنسيق املشاريع.
* وزعـت وزارة املـهجـ ــريــن واملهـ ــاجـ ــريـن
بالتعاون مع الـسفارة االيطالـية ببغداد
كـميــات كـبيــرة مـن امليــاه املع ــدنيــة علــى
مخـيـمـي (جـكـ ــوك) مبـنــطقـ ــة الـ ـشـعلـ ــة
ومخ ـيــم (امل ــنجـ ـ ــد االعل ـ ــى) مب ـنـ ــطق ـ ــة
الزعفـرانية حيث تـتواجد عـوائل نزحت
قسراً الى بغداد.
* اق ـ ـ ــامــت دائ ـ ـ ــرة صـح ـ ـ ــة مـح ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــة
الـ ــديـ ــوانـيـ ــة وبـ ــالــتع ـ ــاون مع مـن ـظـمـ ــة
الـصحـة العــامليـة دورة تـدريـبيـة مـوسعـة
حـول املسـح الصحي االسـري واالمراض
النفسية استمرت ثالثة ايام.
* اعـلنت محـافظـة دهـوك عن البـدء يف
انـشــاء  5000شقــة سكـنيـة يف احملـافـظـة
بتنفيذ من قبل شركة سوهاد التركية.

الــتعلـيـم العـــايل تعـيـــد  252مفـصـــوال ً سـيـــاسـيـــاً إىل اخلـــدمـــة
بغداد  /املدى

أصـ ــدرت وزارة الـتـعلـيــم العـ ــالـي
والبحـث العلـمي أمـريـن وزاريني
أعادت مبـوجبهمـا  252مفـصوالً
سـيـ ــاسـي ـ ـاً إلـ ــى اخلـ ــدم ـ ــة علـ ــى
مالك ــات ت ــشكــيالته ــا اخملــتلف ــة،
وشـ ـمـل األمـ ـ ـ ــر األول إعـ ـ ـ ــادة 81
مـوظفاً وضم الثـاني أسماء 171
معاداً.
ويف أدن ـ ــاه أس ـم ـ ــاء امل ـ ـش ـم ـ ــولــني
بقراري اإلعادة:
محمـد عبـد اهلل الـنجم ،نـظيـرة
عبد الرسول مكي ،منيرة جميل
يـ ــاسـني ،أحـمـ ــد عـبـ ــد الـ ــوهـ ــاب
اخليـرو ،نارميان سـاكاتومـا بويا،
مـ ــاجـ ــدة حـ ــامـ ــد صـ ــادق ،طـيـب
صالح عالوي ،كرمية علي كرمي،
ع ـ ـص ـ ـ ــام ص ـ ـ ــالـح عـالوي ،خـلـف
مـحـ ـم ـ ـ ــد ص ـ ـ ــالـح ،صـالح خـلـف
خـ ـض ـ ــر ،ع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي ن ـ ــاص ـ ــر
احلسـاني ،صـالح مهـدي صالح،
يــوسف نيـســان احلمـدان ،حـامت
محمــد علي ،بـان غـســان أحمـد،
خـولـة مهـدي محمـد ،علي غالم
رض ــا ،ن ــرمـني ن ــاجــي طه ،نـ ــائل

جـورج يـوسف ،ملـى طـارق عبـاس،
ن ـ ـ ــوري فـل ـيـح حـ ـ ـســن ،مـح ـم ـ ـ ــد
م ــوسـ ــى مجـي ــد ،أحـم ــد عـب ــاس
حــسني ،ســرى إبــراهـيم مـحمــد،
صبـاح صـالح مهــدي ،عبــد رسن
حـسن ،هالل عبـد السـادة حيدر،
مـي ـسـ ــاء مه ــدي ك ــرمي ،س ــاجـت
حـ ـي ـ ـ ـ ــاوي دل ــي ،م ـك ــي ح ـ ـ ـ ــاج ــم
مجـي ـ ــد ،سعـ ــد صـ ــالـح مهـ ــدي،
ع ـ ــدن ـ ــان ع ـب ـ ــد خ ـض ـ ــر ،مح ـيــي
الــدين محمـد دحـام ،أنيفه بـادع
مـسيـر ،إيـاد رضــا سبتـي ،محمـد
رميـض غــركــان ،نــوري مــرتـضــى
سلـمان ،د .يـوسف علـوان حسني
حيـدر ،إميــان حسـني علي ،فـائق
أح ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد داود ،ان ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــار ذرب
اجلـابــري ،ميـســون أحمــد محي
الـ ـ ــديــن ،جـعفـ ـ ــر صـ ـ ــادق ع ـبـ ـ ــد
الـوهــاب ،يحيـى ولـي فتـاح ،عبـد
الــرحـمن مـصـطفــى طه ،عــامــر
محـمـ ــد سلـمـ ــان ،سـمـيـ ــرة علـي
خ ـ ـ ــزعـل ،وح ـي ـ ـ ــد رش ـي ـ ـ ــد عـلــي،
محمود محمد محمود ،محمود
مهـدي حـسن ،غفـران إسمــاعيل
كـمــال ،عــدن ــان لعـيـبـي مح ـسـن،

ريـ ــاض عـبـ ــد اهلل فــتحـي ،كـ ــرمي
مهـ ـ ــدي إبـ ـ ــراه ـي ــم ،واثق ع ـبـ ـ ــد
احل ـسـني حـنـظل ،عــائ ــدة خلـيل
إبراهيم ،خالد عبد اهلل حمدان،
مثنى محمد محمود آل اجلبار،
فالح حـسن داود ،بديعـة محمود
سلـيـم ،نـ ــزار م ـص ــطفـ ــى جـ ــواد،
نـ ـشـ ــوان محـمـ ــود داود ،فـ ــرحـ ــان
ع ـبـ ـ ــود رس ــن ،مل ــيحـ ـ ــة عـ ـ ــزيـ ـ ــز
ح ـس ــون ،حـمـي ــد عـب ــد احل ـسـني
مـب ــارك ،إب ــراهـيـم محـمـ ــد علـي
طــاهــر ،خلـيل إبــراهـيم حــسني،
شـه ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــديــن ح ـم ـ ـ ــد رف ـ ــش،
معـي ــوف ذن ــون حـنـت ــوش ،صـب ــا
فـاضل علـي ،ضيــاء نعمــة جبـار،
عـلي حــسني عـلي ،إســراء حــسن
إبـراهـيم ،د .حـسن فــاضل زعني،
علي حـسني الـدوغجي ،د .عـامر
ناجي خورشيد ،د .نضال حسني
إسـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـيـل ،د .جنـ ـي ــب عـ ـبـ ـ ـ ــد
الـ ــرحـمــن محـم ـ ــود ،د .محـمـ ــد
ن ـصــيف ج ــاسـم ،ه ــادي ب ــرك ــات
يـوسف ،حـامــد عبـد اهلل جــاسم،
رابح ـ ــة ح ـ ـســن ع ـب ـ ــاس ،ري ـ ــاض
مح ـم ـ ــد ح ـ ـســن ،ص ـب ـيـح خلــيل

شهاب ،طالـب جواد حسن ،عالء
ال ــديـن عـب ــداجملـيـ ــد علــي ،علـي
مح ـمـ ـ ــد علــي ،مح ـم ـ ــد صـ ـ ــالح
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي ،هـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـيـق
ال ـس ــام ــرائـي ،ه ــاشـمـي ــة ح ـسـن
زوين ،صفـاء محـسن اسمـاعيل،
عـب ــد الك ــرمي علـي ح ـسـني ،علـي
مح ـم ـ ــد ب ـ ــاق ـ ــر ،فـ ـ ــريق ع ـب ـ ــاس
احـمـ ــد ،مل ــوك حـمـيـ ــد يحـي ــى،
نـهل ـ ــة م ـ ــزاحــم ع ـب ـ ــدال ـ ــواح ـ ــد،
ابـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام اسـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـيـل خـلـ ـيـل،
اب ــراهـيـم محـمـ ــد جلـيـل ،احالم
محمد عـلي ،احمد عبـد زيد ابو
الـشــوك ،احـميــد سبــاهـي سيــد،
اديب سـلمــان حبـيب ،ازهـار داود
عبــد الــوهــاب ،ازه ــار عبــد عـلي،
ازهــار مـحمــد عالم ،اســراء اكــرم
ف ــاضل ،اس ــراء سلـم ــان ج ــاسـم،
اراء سلـمــان عـبـيــد ،اســراء عـبــد
الـ ـسـتـ ــار عـبـ ــد اجلـبـ ــار ،اسـمـ ــاء
سلمـان جـام ،اشـراق عبـد الـرزاق
مكـي ،اشواق مهـدي نعمـة ،اكرام
كــاظم حـسـن ،امل محـسـن عبـد
علـي ،امـل محـم ــد ق ــاسـم عـب ــد
اهلل ،انـتظـار خضـر محمـد علي،

انتصاف علـي راضي ،انعام ستار
محـمـ ــود ،انعـ ــام كـ ــاظـم صـ ــادق،
ايـسـر راشــد شكــر ،ايالف فــاضل
اشرف ،اميـان ادور مجيـد ،اميان
ع ـب ـ ــد اجمل ـي ـ ــد ج ـ ــاســم ،بـ ـش ـ ــرى
صـالح حــسن ،تغـريــد اسمــاعيل
يحـيـ ــى ،ثـ ــام ـ ــر محـمـ ــد حـمـ ــد،
جـ ــاســم محـمـ ــد جـ ــاسـم ،جـبـ ــار
خـلف علـي ،جـن ــان جعف ــر علـي،
جـنان حـسني راضي ،حـسن علي
ح ـ ـســن ،ح ـ ـســن ه ـ ــادي ج ـ ــاســم،
حـسـني عـبــد اهلل عـنـب ــر ،حكـمـت
ابـ ــراهـيـم رســن ،حلـيـمـ ــة كـ ــرمي
سـن ــدال ،حـن ــان ه ــادي م ــوس ــى،
حـيدر صـبيح جنم ،خـالد هـاشم
عــودة ،ختـام جـميـل غنـي ،ختـام
مـح ـم ـ ـ ــد سـل ـم ـ ـ ــان ،خـل ـ ـ ــود داود
سلـمـ ــان ،خلــيل ابـ ــراهـيــم علـي،
خل ــيل طـه خل ــيل ،دنـ ـ ــى طـ ـ ــارق
يـ ـ ــاســني ،ذك ـ ـ ــاء مح ـمـ ـ ــد رضـ ـ ــا،
راجـح ـ ـ ــة مـج ـي ـ ـ ــد عـلــي ،رج ـ ـ ــاء
حـبـيـب رسـ ــول ،رح ـ ــاب محـمـ ــد
علي ،رندة احمد ناجي ،رواء قام
محـم ــد ،زاهـ ــرة محـم ــد ح ـسـن،
زهـرا حـسـني سلمـان ،زهــرة علي

ح ـسـني ،زهـ ــرة مه ــدي خ ـضـي ــر،
زهـيـ ــر عـبـ ــاس مهـ ــدي ،سـ ــامـيـ ــة
ابـ ــراهـيــم لفـتـ ــة ،اه ـ ــرة محـمـ ــد
ح ـ ـ ـسـ ـ ـ ــون ،سـ ـتـ ـ ـ ــار خـلـف عـ ـبـ ـ ـ ــد
احلـسـني ،سح ــر عبــد الـص ــاحب
عبـد ،سـردار كــول احمـد ،سـردار
مـ ـ ــولـ ـ ــود م ـ ـ ــراد ،سع ـ ـ ــاد علـ ـ ــوان
عـي ــدان ،سعــدي ــة مقــداد عــزاي،
سلـم ــان اب ــراهـيـم علـي ،سلـم ــان
ح ـم ـ ــزة ص ـبـ ـ ــاح ،سل ـم ـ ــان ع ـب ـ ــد
الـرحمـن سلمـان ،سلـوى محمـد
جـ ــابـ ــر ،سـمـي ـ ــرة محـمـ ــد نـ ــادر،
سـن ــدس مـنـ ــذر سعـي ــد ،س ــوسـن
محسن عبيس ،سـوسيك كبورك
عيـســى ،شف ــاء جمـيل ابــراهـيم،
شالك ــة ج ــاسـم خ ـشـن ،شـيـم ــاء
عـبـ ــد اجلـبـ ــار حـ ـسـني ،صـ ــاحـب
حـسـون سـرحــان ،صبـري صـالح
جدوع ،صبـيحة سلطـان محمد،
صالح الـ ــديــن سلـمـ ــان جـعفـ ــر،
ضيـاء رسـن حجني ،عـائــدة علي
مـحمـد ،عـاطـرة يـونـس يــوسف،
عـامـر جبـار علـوان ،عـامـر رحـيم
مهــنه ،ع ـب ـ ــد ال ـب ـ ــاري م ـنـ ـص ـ ــور
شـيـ ــاع ،عـبـ ــد الـكـ ــرمي سلـيـمـ ــان

سعـ ـ ــد ،ع ـبـ ـ ــد الـكـ ـ ــرمي ع ـمـ ـ ــران
عـثمــان ،عبـداهلل قــاسم مـحمـد،
عـبــد الــوه ــاب سع ــد علـي ،عـبــد
جـمــيل عـبـيـ ــد ،عـثـمـ ــان غـ ــزالـي
عـثمــان ،عـلي ســالم مــراد كــرمي،
علـي صالح مهـدي ،عليـاء وهاب
رزوقــي ،ع ـ ـ ــواد مح ـمـ ـ ــد عـ ـ ــايـ ـ ــد،
ع ــواطف غــازي عـبــاس ،غـصــون
عـبـ ــد الـ ــرحـمـن احـمـ ــد ،فـ ــاضل
ط ـ ــاه ـ ــر علـك ،ف ـ ــاطـم ـ ــة حلـيـم
مـحـ ـمـ ـ ـ ــود ،فـ ـ ـ ــاطـ ـمـ ـ ـ ــة طـ ـ ـ ــارش
خربـوش ،فاطـمة محمـد جعفر،
فاطمة مكي محمد حسني ،فرح
عي ــدان عبــاس ،فـضـيلــة مـحمــد
خـض ــر ،فالح جـمـيل ن ــور ج ــواد،
قـاسـم نعمـة مـدنف ،كـاظـم جبل
عـب ــد ،ك ــاظـم ف ــرح ــان ض ــاحـي،
كـ ــاظـم هـ ــاتف عـبـ ــدعلـي ،كـ ــرمي
ح ـ ـســن ع ـب ـ ــد  ،ك ـ ــرمي ـ ــة ق ـ ــاســم
محمد ،مليس حكمت متي ،ليلى
هـ ــادي عـبـ ــادة ،مـ ــاجـ ــدة حـمـيـ ــد
عـثـم ــان ،م ــاهـ ــر علـي عـب ــد اهلل،
محـسـن عـبـيــد عـيكــش ،محـمــد
بـ ــرغ ــش حـم ـ ــد ،محـمـ ــد جـبـ ــار
محـم ــد ،محـمــد حـم ــزة شهـيـب،

محـمـ ــد عـبـ ــد الـكـ ــرمي محـمـ ــد،
مــزاحـم بالسـم عالوي ،مــشعــان
حـمـي ــد صـ ــالح  ،معـم ــر حـمـي ــد
ن ــاجـي ،مقـبل ع ـطـيـ ــة مح ـسـن،
من ــى احمــد امـني ،منـيع ــة جبــر
ن ــاصـ ــر ،مه ــدي صـ ــالح ح ـسـني،
مهـدي هاشم حسـاني ،مي حمد
عـبيــد ،ميعــاد عبـد الـستــار عبـد
ال ـ ــرزاق ،ن ـ ــاجــي ص ـ ــايف ن ـ ــاجــي،
جنــاح مـنيــر بــاكــوس ،نــدرة عبــد
الــوهــاب رشـيــد ،نـصـيف جــاسـم
ل ـطـيـف ،نعـمـ ــة محـمـ ــد نعـمـ ــة،
نعـيـمــة ســوادي عـبــد اهلل ،منـيــر
عـبد الرزاق مطرود ،نوال حسني
علي ،نـيران عـاصم عبـد الكرمي،
ه ــاشم درويــش جبــرائـيل ،هــالــة
حـمـي ــد علـي ــوان ،ه ــال ــة صـبحـي
ع ـب ـ ـ ــد الف ـتـ ـ ــاح ،هـ ـ ــدى ح ـم ـيـ ـ ــد
مجـيـ ــد ،هـ ــدى صـ ــادق سلـمـ ــان،
هـدى فــاضل حـسـني ،هنــاء علي
فـار ،هنـد قـاسـم محمـد ،وجـدان
علـي محـم ــود ،وسـيل ــة اب ــراهـيـم
عـل ــي ،وف ـ ـ ــاء ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ح ـ ـ ـس ــني،
ي ـ ــاسـمــني سلـم ـ ــان م ـص ــطف ـ ــى،
يحيى جاسم حسني.

