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شؤون الناس

يف صلب املوضوع

لقــــاء ســــــريع

أمـني مـنـظـمــة بـــابل حلقــوق االنــســان:

الفساد املايل واملادة 136
يـت ـس ــاءل امل ــواطـن الع ــراقــي تعقـيـبـ ـاً
عل ــى م ــا كــشفـته هـيـئ ــة الـن ــزاه ــة يف
االيام القليلة املاضية حول اصدارها
م ــذك ــرات اعـتق ــال بحق  88م ـس ــؤوالً
حـك ـ ــوم ـيـ ـ ـاً ب ـيــنهــم  15وزيـ ـ ــراً ووكالء
وزارات وم ـسـت ـش ــارون ،بـتهـم الف ـس ــاد
امل ــالي واالداري ،ومـط ــالبـته ــا (االنتــربــول) –
الـشرطـة الدوليـة -بالقـبض على  61مـسؤوالً
حكـوميـاً سـابقـاً مـوجـودين يف اخلـارج بيـنهم
وزراء ب ـ ــالــتهــم ذاته ـ ــا،
لـ ـ ـيـ ـ ـب ـلــغ م ـج ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
احملرر
املطــاردين واملـطلــوبني
 149مـ ـ ـس ـ ـ ــؤوالً ،ك ـم ـ ـ ــا
وصياغة مادة
كـشفت هـيئــة النـزاهـة
قانونية جتيز
(ان حـج ــم الـفـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاد
على
ولو
احملاسبة
املـالي املنظـور من قبل
فان
واال
الشبهة،
الهيئة يبلغ  7.5مليار
ستظل
ثقتنا
دوالر) ..وي ـ ـ ـ ـ ـ ــالـه م ـ ــن
بفعل
مهزوزة
مـبلغ (ت ــافه!) مُجّ مـن
هذه الوقائع
دم ال ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــني،
واالرقام وال نعد
لـيـ ـسـتـمـتـع به اولـئـك
باستعادتها ما لم ال ـس ــراق مك ــاف ــأة لهـم
يثبت لنا ان االيدي على (طول ايديهم)
واذا ك ـ ـ ــانــت ال ـتـه ـم ـ ـ ــة
اخمللصة هي
التي ترسم صورة (املؤكدة) قد طالت 15
وزي ــراً و 73وكــيل وزي ــر
الواقع.
وم ـسـت ـش ــاراً حكــومـي ـاً
م ـ ــن احل ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات
السـابقة ،فـكم هو العـدد النهائـي الذي ميكن
ان تتــوقف عنــده القــائمـة؟ ومــا هي املعــاييـر
التـي ميكن ان نحـتكم لهـا نحن ابـناء الـعراق
املـ ـسـ ــاكـني الـ ــذيـن ابــتلـيـنـ ــا بـ ــوبـ ــاء خـيـ ــانـ ــة
املـسؤولـني االمانـة التي نعـهد بـها الـيهم ،عن
ثقة وطيبـة قلب قد تـصل إلى حد الـسذاجة،
واالدهى من ذلك ان هؤالء املـطلوبني صدرت
مــذكــرات االعـتقــال بـحقهـم عل ــى وفق املــادة
 136من قـانـون اصـول احملــاكمـات اجلــزائيـة،
وهــذه امل ــادة ال جتيــز احــالــة أي مــوظف الــى
القـضاء او اعـتقالـه دون موافقـة املرجع ()...
واملــرجع هنـا هــو يف االغلب املـديـر االعلـى او
الـوزيـر ،وهـذه املــادة وضعهــا النـظـام الـســابق
ألضعـاف سلطـة القضـاء وسلبه القـدرة علـى
تـنفـيــذ ق ــرار الق ــاء القـبـض علــى اخمل ــالفـني
واملتـورطـني بقـضـايــا الفـسـاد االداري واملــالي
وجعل ه ــذه الــسلـط ــة بـي ــد الـنـظ ــام حـص ــراً،
حـم ــاي ــة لـب ـط ــانــته و(ح ــوشـيــته)،ولــن نك ــرر
بـاستخذاء ،هـذا هو املعلـن فكم هو املـضموم؟
كمـا يــراد لنــا ان نفعل ،وامنــا سنقـولهـا بقـوة
ون ــؤش ــر ب ــاصـبـع االتهـ ــام علـن ـ ـاً وعل ــى رؤوس
االشهــاد ونـطــالب بــالغــاء املــادة ( )136سـيئــة
ال ـصـيـت ،وصـيـ ــاغـ ــة مـ ــادة قـ ــانـ ــونـيـ ــة جتـيـ ــز
احملــاسبـة ولـو علـى الــشبهـة ،واال فـان ثقـتنـا
ستـظل مهــزوزة بفعل هــذه الــوقــائع واالرقــام
وال نع ــد ب ــاسـتعـ ــادته ــا م ــا لـم يـثـبـت لـن ــا ان
االي ـ ــدي اخملل ـص ـ ــة هـي الـتـي ت ـ ــرسـم ص ـ ــورة
الواقع.

نسعـى اىل إعداد برامج لتأهيل الـنساء والشباب يف املامرسـة الديمقراطية
بابل /املدى

امـني مـن ـظـم ــة ب ــابـل حلق ــوق
االنـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـسـ ــي ـ ـ ـ ـ ــد عـلـ ــي
ال ــسعـيـ ــدي ضــيف ال ـصـفحـ ــة
لهـذا العدد سـألناه عـن نشاط
م ـن ـ ـظــمـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــابـل ودوره ـ ـ ــا يف
احلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــاة االج ـ ـتـ ــم ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة يف احملـ ــاف ـظـ ــة
فأجاب
هــدفـنــا الــرئـي ـسـي هــو رصــدوتــوثيـق االنتهـاكـات يف مجـال
حق ــوق االن ـس ــان .للـمـنـظـم ــة
ف ـ ــروع ع ـ ــدي ـ ــدة م ـن ـت ـ ـش ـ ــرة يف
جـمـيـع انح ـ ــاء الع ـ ــراق تعــمل
علـ ــى نـ ـشـ ــر ثقـ ــافـ ــة واحـتـ ــرام
االنسان والدفاع عن حقوقه.
املـن ـظـمـ ــة تعـمـل علـ ــى تهـيـئ ــة
كــوادر م ــؤهلــة تــأهـيالً مهـنـي ـاً
عــالـي ـاً مـن اجل اعــداد شـبكــة
رصد وبـالتـعاون مـع منظـمات
اجملتـمع امل ــدني ذات االهــداف
املشتركة ومع املواطن نفسه.
منـظمـتنــا حــديثـه التــاسيـس
ع ــدد املـنـتـمـني الـيهـ ــا بح ــدود
 157عـض ــواً وعلــى الــرغـم مـن
ح ـ ــداث ـ ــة ت ـ ـشـك ـيـلهـ ـ ــا إال انه ـ ــا
تـت ــسلـم الع ــدي ــد مــن شك ــاوى
املتـضــررين ســواء مـن النـظــام
الـســابق أم من جـراء االوضـاع
الـ ـسـ ــائـ ــدة اآلن .نــتفـ ــاعـل مع
هذه الـشكاوى التي تصلنا من
امل ــواطـنـني ونق ــوم ب ــاالتـص ــال
بـالـدوائـر واملـؤسـســات املعـنيـة
ون ـسـتـم ــر يف مـتـ ــابعــته ــا رغـم
العـراقيل والصعـوبات املـتأتـية

مـن كــون مــؤس ـســاتـنــا ال تــزال
غـي ــر مـتـفهـم ــة مت ــام ـ ـاً لعــمل
م ـن ـظ ـم ـ ــات حق ـ ــوق االن ـ ـس ـ ــان
ولكـن مع ال ــزمـن نعـتق ــد ب ــأن

اهايل منطقة الكرادة يشكون
نقل دائرة اجلنسية
امل ــواطـن محـم ــد مه ــدي مـن
سـكن ــة حي بــابـل يف منـطقــة
الـك ـ ـ ــرادة الـ ـ ـش ـ ـ ــرق ـي ـ ـ ــة بـعــث
بـرسـالـة يـشكــو فيهـا معـانـاة
امل ــواطـنـني يف ه ــذه املـنــطق ــة
مـن م ـســألــة م ــراجعــة دائــرة
اجلنـسيـة الـتي مت نقلهـا من
مـنــطقــة اجل ـســر املـعلق الــى
ش ـ ــارع املغـ ــرب ويـتـ ـسـ ــاءل يف
الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة ويقـ ـ ــول هل مــن
املـعـقـ ـ ـ ـ ـ ــول ويف مـ ـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ـ ــذه

الـظروف غيـر املستقـرة التي
ميــر بهــا امل ــواطنــون بـصــورة
عـامـة ان يـصـار الـى جتـميع
عدة مـناطق يف دائـرة واحدة
يف الـوقت الـذي يتـوجب فيه
تـ ـ ـسـه ـيـل مـه ـم ـ ـ ــة امل ـ ـ ــواطــن
وتقـ ـ ــدمي اخلـ ـ ــدم ـ ـ ــات له يف
املن ــاطق الق ــريبــة مـن محل
سـكـ ـن ـ ـ ــاه وحت ـ ـ ــاش ـ ـ ــى جـ ـمـع
املـ ــواطـنـني يف مـكـ ــان واحـ ــد
السباب امنية؟

عـملنـا سـيصـبح اكثـر فعــاليـة
وســيج ــد الــتج ــاوب املــطل ــوب
من جميع االطراف.
لقد استقبلنـا حاالت انسانية

عــديــدة تــوجـب علـينــا تـبنـيهــا
واملـس ــاهمــة يف ايجــاد احللــول
املناسبة لها.
نفـذنــا حمالت طـبيـة ملعـاجلـة

فوضــى خطــوط النقــل
يف مدينة الصدر
بـعث امل ــواطن هــادي حـســان شــايـت من م ــدينــة الـصــدر
بـرسالـة يطالـب فيها اجلهـات املسـؤولة عن قـطاع النقل
ب ـ ــايج ـ ــاد احلل املـنـ ــاسـب مــن اجل تـن ـظـيـم اخل ـطـ ــوط
العاملة يف املدينة.
ويذكـر يف رسالـته ان بعض اصـحاب الـسيـارات يخـتارون
اخلطــوط وفق مصـلحتهـم وال يعملـون علــى اخلطـوط
التي ال تتناسب معها ،يقول شايت ان الذي يحدث اآلن
ان اغلــبهــم ال يق ـصـ ــدون مـن ــطقـ ــة الـبـ ــاب الـ ـشـ ــرقـي او
منـطقــة النـهضـة بل صـاروا يفـضلـون الـعمل علــى خط
العالوي ألن االجـرة علـى هـذا اخلـط اعلـى مـن غيـرهـا
ل ــذلك يــدعــو اجلهــات املعـنيــة لـلمـس ــاهم ــة يف تنـظـيم
خطوط النقل بدل الفوضى السائدة.

املرضى لـدى العوائل الفقيرة
وامل ــتعـففـ ـ ــة وبـ ـ ــال ــتع ـ ـ ــاون مع
اط ـبـ ـ ــاء اخـ ـصـ ـ ــائ ـي ــني اكفـ ـ ــاء
ق ــدم ــوا م ــا يف اسـت ـط ــاعـتهـم

تقــدميه يف هــذا اجملــال .بعـض
اصحــاب الــصي ــدلي ــات تبــرعــوا
بالدواء لهؤالء املرضى.
ايضـاً قـمنــا بتـوزيع مـسـاعـدات

وصلت الكيبالت

وزارة املالية وهذه املشكلة
ا ملــواطن فــارس ع بــد ع بــاس مـن م نـط قــة
ا ل ــص لـيـخ ب عـث بـ ــر سـ ــا لـ ــة يـنـ ــا شـ ــد فــي هـ ــا
ا ل ـ ـس ـي ـ ــد وز ي ـ ــر ا مل ـ ــا ل ـي ـ ــة ب ـ ــا ل ـ ـس ـمـ ـ ــاح له
مب قـ ـ ــاب ل ــته لـ ـطـ ـ ــرح م ـ ـشــك لـ ـ ــة ت ـتـع لـق به
ومبجموعة من ال عـاملني يف شركة صالح
الدين العامة.
و يـذ كـر يف ر سـا لـته انه لم ي جـد ح ال ً ع نـد
م ـ ــراج عــته وزارة ا ملـ ــا لـيـ ــة وا لـ ــدوا ئـ ــر ذات
ـالق ـ ـ ــة بـق ـ ـضـ ــي ـ ـ ــة نـقـل را تـ ـبـه وروا ت ــب
ا لـع ـ
زمالئه مـن م حــا فـظــة صالح ا ل ــدين ا لــى
ب غـ ــداد وان عـ ــدد ا ً مــن ال عـ ــوائل ا ملـه جـ ــرة
صـ ــارت تع ج ــز عـن ا ل ــو ص ــول ا ل ــى هـن ــاك
لتسلم رواتبها الشهرية.

انـســانيـة وبـالـتنـسـيق مع عـدد
مــن امل ـنـ ـظ ـم ـ ــات االن ـ ـس ـ ــان ـي ـ ــة
اخليرية.
م ـنـ ـظ ـم ـت ـن ـ ــا ق ـ ــامــت ب ـ ــزي ـ ــارة
ال ـ ــسج ـ ــون وم ـ ــواقـف احلج ـ ــز
وتـعـ ـ ـ ــرف ــت عـلـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات
الـسلبيـة التي نـأمل بتجـاوزها
يف مــراحل قــادمــة من مــراحل
التـغييـرات يف العـراق اجلـديـد
كـ ــذلـك ت ـ ــابعـنـ ــا عــمل شـبـكـ ــة
احلمـاية االجتمـاعية واعـددنا
تقـارير دوريـة الى وزارة حـقوق
االنسان.
وع ــن بـ ـ ـ ـ ــرامـج املـ ـنـ ـ ـظ ــم ـ ـ ـ ــة يف
املستقبل قال:
اآلن نـسعــى الــى اعــداد بــرامج
لت ــأهيـل النـســاء والــشبــاب يف
امل ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة
وحقـوق االنـسـان وتـسعـى الـى
اش ـ ــاع ـ ــة ه ـ ــذه الــثق ـ ــاف ـ ــة بــني
جـمـيع شـ ــرائح اجملـتـمع فـمـن
اهدافنـا اقامـة دورات تثقيـفية
للمـرأة يف الـريف وفـتح معهـد
مــتخ ـصــص الشـ ــاع ـ ــة حقـ ــوق
االن ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـض ــم املـعـلـ ـم ــني
ـ
واملـ ــدرسـني وافـ ــراد الـ ـشـ ــرطـ ــة
واحلرس الوطني كذلك هناك
م ــسع ــى الق ــام ــة روابــط عــمل
مشتركة مع منظمات اجملتمع
املــدني الشـاعــة مبـادي حقـوق
االنـسان ونحـرص على ضـمان
اعلى قدر من انـصاف االنسان
الع ـ ــراقــي وم ـ ــراعـ ـ ــاة حقـ ـ ــوقه
واحترام دوره االنساني.

ولــم تنفــذ الوعــود
ع ــدد من امل ــواطنـني يف منـطق ــة اليــرم ــوك يف حي
الـداخليـة بعثـوا بـرسـالـة يقـولـون فيهـا :متـى تفي
ال ـشــرك ــة العــام ــة لالتـصــاالت بــوعــودهــا ب ــاصالح
هـواتفنـا ضـمن الكـابينـة ( )51اذ اكـدت يف اجـابتهـا
عل ــى شكــوى س ــابقــة بــاجــراء عـملـيــات الـصـيــانــة
واصالح الـكيـبل بعــد وصــول املــواد املــستــوردة وقــد
وصلـت الكيـبالت منـذ ثالثـة اشهـر ولـم نلمـس ايـة
بـادرة جـديـة لـلعمل يف هـذه الكــابينـة املتـوقفـة عن
العمل مـنذ سـنة ودائـرة الشكـاوى لم نحـصل منـها
اال على الوعود.

قـــائـمـــة بـــأسـامء املعـيـنــني عىل مالك املـــديـــريـــة العـــامـــة لـرتبـيـــة كـــربالء
فـ ــرح مجـي ــد صـ ــالح ،جـن ــان عـب ــد ال ــواح ــد
عباس ،زهراء سلمـان هادي ،آيات مالك عبد
الـواحـد ،عـاتكـة كعـيم فــرج الطــريحي ،عالء
هــادي ص ــاحب ،نــدى مـحمــد محـسـن ،عبــد
الكـ ــرمي علــي محـ ـسـن ،ن ــور ن ــاصـ ــر محـم ــد
حـسني ،عـذراء عـدنــان محمـد جـواد ،ريـاض
ط ــارق عـب ــد احل ـسـن ،م ــرمي ج ــاسـم محـم ــد
ش ــريف ،رؤى اب ــراهـيـم عـب ــد ال ــرض ــا ،احـم ــد
حـبيـب عبــد احلــر ،عــواطف فخــري حــسني،
سميـر خليل عبيـد عباس،هـبة يحيـى جاسم
محـمـ ــد ،االء حـ ـســن علـي ،بـ ــاسـمـ ــة ص ـ ــالح
مهدي ،مصـدق رياض احمـد ،نزار اسـماعيل
عبــد اللــطيـف ،انتـظــار عــزيــز حــسني ،حــازم
غـضـيب كــالـط ،غــسق حـسـني علـي ،سنــدس
ط ــالـب مح ـسـن ،حـي ــدر راضـي خـط ــار ،علـي
ك ــاظم حــسني ،مـحمــد رزاق سـلمــان حــسني،
عـم ــاد طـ ــارق مج ــدي عــبع ــوب ،حـنـ ــان علـي
حـسني ،جمـانـة عبـاس علـوان ،حيـدر محمـد
مهـ ــدي ،نـبـ ــأ ص ـ ــالح حـ ـس ـ ــون ،عالء سـ ــالـم
خـنـي ـ ــاب سلـمـ ــان ،شـيـمـ ــاء حـ ـســني محـمـ ــد
حـسني ،عبد اهلل احمـد حمزة ،صبـاح محمد
خـضيـر ،قــرار عبــد االله كـرمي عـلي ،مـحمـد
جــاسـم محـم ــد سلـمــان ،حـي ــدر فالح ح ـسـن
اسمــاعيـل ،حيـدر كـرمي كــاظم هــاشم ،ثـامـر
معـن عبيـد عبـد الـرضـا ،علي جـاسم محمـد
عبيـد ،مـاجـد علـوان عبـود ،نغـم حميـد علي
غـيدان ،رائـد عبـد االميـر رضا كـاظم ،حـسام
احمـد فـارس جبــار،جالل عبـد الهـادي جبـار
حـس ــون ،اميــر مهــدي يــوسف حــسن ،مــؤيــد
ن ــاجـي عـب ــد االمـي ــر مه ــدي ،محـم ــد ك ــاظـم
عـب ــاس علـي ،نـصـي ــر احـم ــد ح ـسـن ح ـسـني،
وس ــام اح ـس ــان صـيهـ ــود صكَ ــر ،امي ــان عـب ــد
املـنعـم ك ــاظـم رزوقـي ،رفق ــة سع ــدون مه ــدي
عبـاس ،زهـراء عـلي عمـران حمـزة ،نـور فـوزي
محمـد امـني ،عليـاء حمـدي حـسـني عمـران،
نــورس عبـد احلــسني خلـف علي ،رؤى صـابـر
محـسن حمـودي ،محمـد هـادي عبـد صـدام،
اسـ ـ ــراء سعـ ـ ــد شه ـيـ ـ ــد ،ايالف رضـ ـ ــا ح ـ ـســن
ابــراهـيـم ،م ــرمي علـي خـضـيــر عـبــد عـبــاس،
وســام حـمـي ــد محـمــد خـضــران ،االء نــاصــر
غالم داود ،امـيــر ب ـشـيــر احـم ــد مهــدي ،رشــا
عـبــاس فــرحــان غــالـب ،حــوراء محـمــد رضــا
محمـد سعيـد ،وسام علـي باقـر علي ،ابتـسام
عـبـ ــد اهلل حـ ـســني علـي ،نـ ــداء كـ ــرمي شـعالن
دروي ـ ــش ،امـ ـ ــال ه ـ ـ ــادي علــي هـ ـ ــادي ،زي ـنــب
حمودي نـوري علي ،ديار مـحمد عبـد اجلبار
عبــد علـي ،اينـاس حـسـن عبـادي رســول ،نبـأ
ش ــارك عـب ــد االمـي ــر خ ـش ــان ،مـثـن ــى عالوي
ج ــواد محـم ــد علـي ،محـم ــد ق ــاسـم محـم ــد
يحيـى ،زيد مهـدي عبـد االميـر امانـة ،افراح
واج ــد علـي اب ــو شـن ــة ،احـم ــد عـب ــد ال ـسـت ــار
مـحم ــد احمــد ،ه ــدى عبــد الــستــار مـحمــود
احمــد ،مــاجــد نــاجـي عب ــد اجلبــار حـســون،
اسـامة علي حـمزة سلمـان ،زينب عبـد الرزاق
عـب ــد االمـي ــر ،حـبـيـب ك ــرمي م ــدل ــول ،م ــروة
شالل فـ ـ ــرهـ ـ ــد ع ـبـ ـ ــد اهلل ،ضحـ ـ ــى طـه علــي
حمــادي ،سعــد عــام ــر عبــد احلــسني ،هــديل
حـمـي ــدي سلـمــان ،فــردوس كــاظـم عـبــد اهلل،

فـ ــاتـن تـكلــيف حـمـ ــزة ،زيـنــب محـمـ ــد عـبـ ــود
محمــد ،عليــاء محمـد طـالب ،شـيمـاء مـزهـر
عـبيـد ،فــاطمـة مـحمــد عبــد الكـرمي حــسني،
علـي عبــد اهلل محمــود ،زينـب محمـد طــالب،
علــي تـ ـ ــرف صغ ـي ـ ــر ح ـمـ ـ ــد ،تغ ـ ــريـ ـ ــد خل ــيل
ابـراهـيم ،عالء طــارق عبــود علي ،زيـد غــريب
محمـد كــاطع ،مهنـد شـاكــر عبـد اهلل حـسني،
كوثـر حسني عيدان زغير ،ندى شمخي جابر،
ح ـسـني محـمــد عـبــد احل ـسـني عـبــاس ،زهـيــر
نـاظم عبـد الرسـول حمود ،هـاشم كاظـم عبد
لفته ،نعمت مهدي مـحسن سلبي ،هبة ميثم
عبـد الـصــاحب هـادي ،فـاضـل عبـاس حــسني
مـوسـى ،مـالـك محمـد رضـا حـسـني ،منـتظـر
قـاسـم يحيــى جبـار ،هـاشـميـة فـاضل يــاسني،
رائــد عبــد االله مجـبل ،غــزوان عبـد الـزهـرة
نـاصر ،عبـير رشيـد جواد ،سهـام كاظم مـجيد
عبــاس ،فيـاض قـحطــان جيـاد،نـور ايــاد علي
ال ــوائلـي ،رش ــا شهـي ــد ي ــاس ــر عل ــوان ،احـم ــد
كــاظم مـحمــد عبـد الـسـادة ،مـحمـد عـدنـان
عـب ــد ال ــزه ــرة ،زمـن صـبحـي عـب ــادة محـم ــد،
اسعــد علي كــاظم ،امـال مــسلم كــرمي عبـاس،
علي رحمن وحيـد متعب ،صالح عبد احلسن
جواد كاظم ،اسراء عبد الهادي حسن ،عصام
محـم ـ ــد علـي اكـب ـ ــر محـم ـ ــد علــي  ،اخالص
رح ـمــن وح ـي ـ ــد م ــتع ــب ،عق ــيل ث ـ ــام ـ ــر داود،
محمد جواد كاظم عبود ،شذى فاضل ياسني
حسـني ،حميـدة داود سلـمان ضـاحي ،حـسني
صـالح مهـدي كـاظم ،انـوار عبــد االله مجبل،
اياد كـاظم فاضل عبـاس ،ازهار مظهـر هاشم
حـ ـسـن،ورود هـ ــادي ب ـ ــريهـي ،ن ـصـيـ ــر ص ـ ــالح
مه ــدي ،عـب ــد ال ـسـت ــار خـضـي ــر عـب ــاس ،علـي
محـمد عبـود حسـني ،رواء حسني عبـد االمير
مه ــدي ،طعـم ــة عـب ــد احل ـسـن ج ــواد ك ــاظـم،
ليـث عبد االمير عيسى محسن ،غسق حيدر
ه ـ ـ ــادي ع ـب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرض ـ ـ ــا ،ح ـ ـ ــوراء ع ـ ـ ــودة اب ـ ـ ــو
السـوددلي ،رنا رعـد حميد سعـيد ،اسراء رزاق
علــي سل ـم ـ ــان ،م ـص ــطف ـ ــى ع ـ ــام ـ ــر ج ـب ـ ــوري
املـوسـوي ،زينـة خـضيـر عبـاس الـسفـاح ،ازهـار
جـابر جعفـر حمادي ،اميـان كاظـم لفته بدن،
انـتصـار جـابـر جعفـر حمـادي ،اميـر ابـراهـيم
مـالـك ،اينـاس خـضيــر مصـطفـى ،امــال عبـد
الرسـول مطـيلب ،عبـد احلسـني كركـان عودة،
اوهـام هـادي عبـد الـوهـاب ،بـاقـر صبـار رفـيش
س ــرح ــان ،عـب ــد زي ــد عـب ــاس محـم ــد ،تـكلـيف
كــاظـم عبــاس ،عبــاس مـحمــد طـعمــة حمــزة،
عـب ــد احل ـسـن خـم ــاس محـم ــد ،حـي ــدر عـب ــد
الـرضـا علي جـواد ،زهيـر عبــد السـادة جعفـر،
حـي ــدر عـب ــد علـي عـب ــد االمـي ــر ،نـبـيل ج ــواد
حــواس ،حــسني اســود ذيــاب ،مــرتـض ــى حمــد
ه ــادي م ــوس ــى ،ب ــاســم محـم ــد ه ــاشـم عـب ــد
الــرضــا ،فــاضل عـنــون عـبــد اهلل زغـيــر ،حــازم
فــاضل مـحمـد ،غـسـان مـحمــد عبــاس عبـود،
جلــيل جـعفـ ــر شـمـيـل محـ ـسـن ،عـبـيـ ــر عـبـ ــد
احلـسني املـسلمـاوي ،حـوراء عبـد اهلل عبـاس،
ست ــار صبــر عــواد ،عـبيــر علـي عبــد ،جـيهــان
فلـيح حسن ،حسن رسول مـحمد ،عالء مؤيد
عبـد احلـسني ،مـشتـاق طـالـب عبـد احلـسني،
مهنـد محمـد دخيل ،مهنـد طارش عبـد علي،

سعـد عبـد علي صــالح ،عقيل مـسلم مـروان،
مـسلم عبد الـباري ظاهـر ،عمار عـيسى علي،
حـي ــدر عـب ــد الـب ــاري ظ ــاه ــر ،ك ــاظــم جلــيل
محمـد ،محـمود كـاظم عـبد اهلل ،االء مـهدي
اب ــراهـيـم ،ن ــدى ك ــاظـم مح ـسـن ،وف ــاء عـب ــد
الـ ــرحـمـن ،صـ ــالح صـ ــاحــب مهـ ــدي ،ن ـضـ ــال
فـاضل عبد ،فاطمـة جبر حبيـب ،توفيق عبد
العـب ــاس صـب ــاح ،احـم ــد رض ــا حـم ــد ج ــودة،
خـت ــام مح ـسـن جــاسـم ،وسـن جــابــر عـبــدان،
تغـريــد عبـاس نـاظـم شمــران،اقبـال صــاحب
ح ـسـني ،محـم ــد عـب ــد الق ــادر شالل ،ح ــوراء
عـبــاس ضــان ،احـم ــد شعالن حـســون ،اميــان
عـب ــد ال ــرض ــا راضـي ،محـم ــد ج ــواد ح ـسـن،
سنـدس عبد الرزاق حسـن ،ادمي حسن ياسر،
قـاهـرة جـالوي نظـيف ،حيـدر حـسن حـميـد،
اح ـم ـ ــد ك ـ ــرمي ن ـ ــدى ،ح ـن ـ ــان حـ ـس ـ ــون ع ـب ـ ــد
الل ـطــيف ،ي ــاسـمـني صـبـ ــاح مه ــدي ،ف ــراس
حبـيب شــاك ــر ،ميـس ــاء قنــديل حـميــد ،والء
حـ ـ ـس ــني سل ـمـ ـ ــان عـالوي ،مح ـمـ ـ ــد حـ ـ ـســني
عيــدان ،ورود فــائـق عبــد مـهيـل ،ضيــاء عـلي
رفـيــش جـب ــار ،وس ــام ف ــاهــم نعـم ــان نـ ــايف،
محمـد لطيف عبيـد تومـان ،عماد مـصطفى
عيسى نظـام الدين ،مها هادي عباس حسن،
علـي عبـد زيـد ثـامـر ،كـرميـة حـاضــر خلف،
عمر احمـد حسني ،مهند رزاق مهدي هاشم،
عـب ـ ــد علـي صــيهـ ــود خــنجـ ــر ،عـ ــامـ ــر تـ ــركـي
عـليــوي ،جــاسـم عب ــد االميــر مـحمــد جــواد،
محـم ــود ح ــامت ح ــداوي ،ف ــاضـل علـي عـب ــد
احلسني ،حسني مسلم هـاشم ،حمزة جاسور
علــوان ،انــوار طــالـب محـمــد ح ـسـني ،حلـيـم
رزاق عبــاس سلمـان ،لـؤي مـسلم جـواد ،ايـات
مـ ــالك عـب ــد ال ــواح ــد ،ح ـسـني علـي ظ ــاه ــر،
احمــد ذهـيب هــادي ،شـيمــاء حــسن مـحمــد
يونـس ،مرمي جاسم محمد الساعدي ،واثق
كـ ــاظــم محـ ـسـن ،حـيـ ــدر عـب ـ ــد علـي رسـ ــول،
ع ــدن ــان مح ـسـن ح ـسـني االع ــرجـي ،اقـب ــال
كـاظم عـبد الـزهرة ،عـدنان فـياض علـي ،رشا
عطـا اهلل عـريـبي ،ريـاض هـادي رهيـمي ،رشـا
عبـد الكـاظـم نعمـة ،االء جــواد محمــد علي،
رسـول رحيم مهـدي ،رويدة قـاسم جـواد ،رشا
صبــار مـطــر ،رواء ق ــاسم جــواد ،شــذى فــوزي
جاسم ،حيـدر عودة عبيد ،نسـرين علي شاكر
هــاشم ،زهـراء خـنيـاب كــرمي عبـد اهلل ،اميـان
رزاق ج ـ ــواد ،غف ـ ــران عـب ـ ــاس جـب ـ ــار سعـي ـ ــد،
شيمـاء هـادي حمـزة ،حنـان نعمـة عبـد علي،
استـبرق محـمد عـبد الـرسول ،سهـير محـمد
عبـد الرسـول ،انتظـار محمـد رويحي طـاهر،
فـ ــرقـ ــد عـبـ ــد اهلل داغـي حـمـ ــود ،لقـ ــاء كـ ــرمي
حمـزة حسـون ،شيـماء علـي كليل ،عبـير عـبد
االمـير يوسف جيـاد ،صابريـن طالب حسني،
كـرار حـامـد محــسن مهـدي ،شـيمــاء محمـد
مه ــدي ع ــزي ــز ،جـيه ــان عـبـ ــد اله ــادي عـب ــد
الصــاحب ،رجـاء فــاهم هـادي كــاظم ،غفـران
علــي ح ـم ـ ــزة ،رغ ـ ــد ص ـب ـ ــار ع ـم ـ ــران ،ح ـ ــوراء
محمـد جــواد ،غفــران محمـد وهـيب هــاشم،
ح ــوراء عـب ــد احل ـسـني محـم ــد رض ــا ،اس ــراء
فـريد حميد ،محمد جواد كاظم ،عال عيسى
مجــدي عيـســى ،بـشــرى نــوري جيــد عـطيــة،

زهـ ــراء محـمـ ــد علـي عـب ــاس ،خ ــولـ ــة سعـي ــد
ح ـسـن ك ــاظـم ،هـنـ ــد سلـم ــان عـب ــد ال ــسالم،
احمــد جــودة ج ــاسم مـحمــد عـلي ،مل ــى عبــد
الك ــاظـم راضـي ،ك ــرمي عـب ــد ال ــواح ــد داغ ــر
جفــات ،لـيلــى مــسلـم عبــود نــصيـف ،همـســة
عباس كرمي عزيز ،وحدة عبد احلسني كاظم
جـ ــاسـم ،ه ـ ــدى محـمـ ــد راضـي ،وفـ ــاء عـبـ ــد
االمير عبـد ،حوراء مهـدي لفته خشـان ،ايام
محـسـن محمــد راضي ،بهـاء مهـدي مـظلـوم
دويج ،مهـنــد عـبــد مــسلـم كـم ــر ،مهـنــد عـبــد
مـسلـم كمــر ،عليـاء حـسني هـاشـم محيـميـد،
سهـ ــام رزاق علــي ،سلـيـم ــة ح ـسـني عـب ــد اهلل
محمـد ،ياسـمني حمـيد كـاظم عـباس ،عـامر
جنم جـذاع طـالل ،امل عبــد العبـاس جــاسم
خلـيف ــة ،رغ ــد ح ـسـن عـب ــد االمـي ــر ح ـسـن،
سهـيلــة طـعمــة خــزعل عـبيــد ،مـحمــد نــوري
جـي ــاد ع ـطـي ــة ،مـن ــى عـب ــد احل ـسـني احـم ــد
محـسـن ،ابتـسـام عـبيـد حـسـون جــودة ،وسن
مشتـاق حسن نـاشي ،خديجـة عباس مـوسى
ح ـسـني ،م ــروة س ــالـم ح ـسـن ك ــاظــم،نه ـض ــة
حـسـني صبــار ،خمــائل بـاسـم محمـد ،مـاهـر
ن ـ ــايف ج ـ ــدوع ،ام ـ ــال عـب ـ ــد الـك ـ ــرمي ث ـ ــابـت،
اخالص غـ ــالـب جـ ــواد كـ ــاظــم ،علـي حـ ـسـني
ظعن كـاظـم ،علي سعـد غـالـي عبـاس ،زهـراء
جـيــاد جــواد كــاظـم ،عــذراء هــادي عـبــد اهلل،
حــوراء سعــد غــالـي عبــاس ،وه ــاب رزاق عبــد
علـي ،وسـ ــام حـبـيـب شـ ــاكـ ــر رشـيـ ــد،ايـنـ ــاس
قحطـان ابراهيـم حمود ،لفته جـاسم محمد
خـضـي ــر ،علـي ح ـسـني سلـمــان ح ـسـني ،اروى
م ــسلـم ب ــاق ــر محـم ــد ،انغ ــام عـب ــد احل ـسـني
محـمــد جــاسـم ،سعــاد عــدنــان رزاق عـيــدان،
فالح ح ـسـني ع ــسكــر ،عـبــد احل ـسـن محـمــد
علي حسني شذى كـاظم رفيع مهدي ،حيدر
عـب ـ ــود تقـي حـ ـسـن ،احـم ـ ــد صـب ـ ــار ه ـ ــاشـم،
حـسـنني هـادي حــسني جعفــر ،عبـد احلـسني
عـبد عـون مهدي ،حـسني عبـد الصـمد حـمد
حـسن ،هيفاء عبـد اهلل محمد ،حسـناء جبار
راهـي ،احـم ــد ن ــاص ــر ح ـسـني ،ح ــام ــد ج ــواد
ك ــاظم سـلمــان ،سهــاد حـسـن محـسـن طالل،
كفــاي ــة خلف جــابــر نــاهـي ،آمنــة بــاقــر عـلي
املــالكي ،حـسـن محمــد علي حـسني ،حـميـدة
حـسـني راضي ،جــواد صــالح مهــدي ،مـحمــد
جــواد ك ــاظم سـلمــان ،زهــرة مـحمــود ك ــاظم،
خـالــدة عبـد عجــة جبـر ،نـاهـض عكلــة علي،
عـدنـان حــسني كــشيـش ،صــادق جعفـر عـودة
جعفـر ،صالح حسن درويـش ،زهير علـي عبد
االمـي ــر ،احـم ــد م ــرزة عـب ــود ،محـم ــد ش ــابـي
مك ـس ــور ،ح ـسـني علـي راضـي ف ــرح ــان ،عـب ــد
اللطـيف عبد اجلـبار عبـود ،فاهم نعـمة علي
جـوالن ،جنـان حـسـني حبـيب حـسني ،حـوراء
حـم ــود ن ــاجـي ،عـب ــاس ح ـسـن ك ــاظـم ،زيـنـب
ج ــاسم مـحمــد رســول ،اش ــواق مكـص ــد عبــد
الـواحــد عبـد اهلل ،بــاسم حـسـن محمـد كـرم،
سـمـي ــرة علـي ح ـسـني سلـم ــان ،ك ــايف س ــاجـت
متعب،اينـاس نعيم هـاشم،علـياء صفـاء عبد
احلسني ،حـوراء عبـد احلسـني هالوي ،ميس
مثنـى حسني احمد ،فوزيـة عبود تقي حسن،
غامن عبيد ناصر حسني ،ضحى علي دخيل،

ازهــار عـبــد احل ـسـني سـطــان ،وجــدان جــواد
كـ ــاظـم ،صـالح علــي مالزم ،ن ـصـيـ ــر حـ ـسـني
غالب ،اسـراء جنم عبد الـرضا ،احمـد كاظم
عـباس ،زينـب ابراهيـم كاظم ،وداد عـبود تقي
حــسن ،عـبيــر مـحم ــد شن ــدل حمــود ،خلــود
رشيـد محمد امني ،ذكاء حمـيد سعود عزيز،
هدى عـبد الـرضا كـاظم عـبود ،عقـيلة رشـيد
عبـود ،ســراب جبـار غـريـب ،رواء عبـد الـرزاق
عـبــد الــواح ــد ،علـي ــاء محـم ــد علـي ح ـسـني،
سعاد عزيـز جليل كاظم ،عالء عـبد احلسني
عطـية ،جنـاح نادر جـبار حـسون ،رعـد مهدي
حمـادي ،ســراج عبـد الـرضــا محمـود ،زهـراء
ق ــاسـم ح ـسـن ح ـسـني ،رع ــد عـب ــاس حـبـيـب
عـب ــاس ،صـبـيح ــة عـب ــود تقـي ،ح ـسـن جـب ــار
مح ـ ـســن مح ـم ـ ــد ،ح ـ ـســن مح ـم ـ ــد ج ـ ــاســم
حـالوي ،نظيـر قاسـم حبيـب ،منتـظر جـاسم
مـوســى حمـادي ،كــاظم حــسن عـطيــة ،عالء
سعـد هاشم نـاصر ،ثـائر جـاسم علي مـوسى،
عـلي طـاهــر حمــادي ،احمـد هـاشـم ضيـدان
هادي ،ليث عبود تقي حسن ،هدى عبد علي
رسـول ،مهـدي عبـد احلـسني عـطيـة ،انـتظـار
راضـي جبر ،اوراس مالك جنف ،سهام مالك
جنف ،جنـان جواد كاظم فهـد الفتالوي ،نور
عـب ــد العــزي ــز خلـيل ،هـبه صــاحـب خـضـيــر،
عبد الكرمي علي سلمان اخلزاعي ،ليث عبد
االميــر عيـسـى ،واثق كــاظم محـسـن ،عمـار
عبد خليفة ،زهراء محمد علي عبد الكرمي،
زيـنب حـسـني علي هــادي ،نبــا عبـد الـرسـول
نـعمــة ،االء احمــد عبــد احمـد ،اسـيل شـاكـر
مـحمــود نـعمــة ،نــور طــارق كــاظـم حمــادي،
ميـس مـثنـى حـسـن احمـد ،نـور حـميـم عبـد
الـرحمن ،رنا اسمـاعيل حسن عكـاب ،فاطمة
عــودة عـبــود عـبــاس ،زيـنـب مــرتـضــى نــوري،
شـروق عبد الكـاظم حسن ،محمـد عبد علي
مخـيف بـ ــاش ،نعـمـت عـبـ ــاس عل ــوان ك ــرمي،
زه ـ ــراء علـي حـ ـسـن جـمـعه ،زهـ ــراء جـمــيل
شيحــان عبــاس ،ستــار جبـار بــريهي هــربيـد،
ستــار عبـد اهلل حــويجـي جبــر ،صبــاح صالح
سويـدان فرحان ،بـادي جبار عاكـول فرحان،
ضــرغــام عـبــد االمـيــر كــاظـم ،عالء صــاحـب
جعفــر عبـاس ،خـضيــر عبــاس محمــد علي،
عالء جـبـ ــار بـ ــريهـي هـ ــربـيـ ــد ،ضحـ ــى عـبـ ــد
حـســاني عـبطـان ،رسـل نصــر عبـاس حـسني،
نهـ ــى سع ــد ص ــالـح مهـ ــدي ،ضح ــى حـمـي ــد
مجيـد خنجـر ،اميـان شـاكـر حسـان حمـادي،
زينة حـامد محمـد علي ،انتصـار حاكـم عبد
احلسـن عواد ،زهـراء عبـاس محمـد محـسن،
محـم ــد محـي ك ــاظـم شلـت ــاغ ،م ــالك دخـيل
عباس حـسن ،حمزة مـوسى منـاحي عجيل،
صـ ــالح سـ ــاجـت هـ ــدام ،سـمـيـ ــر علـي مـ ــزعل
سلمـان ،حميد جبـار عبد ،رشـا علي حسني،
علــي مح ـم ـ ــد ك ـ ــاظــم ،ه ـ ــدى ع ـب ـ ــد امله ـ ــدي
محسـن ،جاسم صعب جـاسم ،سميـر فاضل
مهــدي ،حـسـني عبــاس كــاظـم راضي ،زيـنب
فــالـح عيــد ،مه ــدي عبــاس ك ــاظم ،عــدنــان
فـي ــاض علـي ،زهــرة ح ـسـن مــرتـضــى ،حـنــان
علـيــوي عـبــد ،سـنــدس قــاسـم محـم ــد علـي،
وسن هادي كاظم اخلضير ،موفق علي عبد

العـزيــز ،عمـاد صــالح كـاظـم عليـوي ،زهـراء
عـالء علـيـ ــوي ف ـ ــاضل ،حـ ــوراء جـبـ ــار راهـي
حـســون ،سكـينــة مـصـعب فــرهــود عــودة ،ورود
ك ــاظـم وحـي ــد ،رسل اب ــراهـيـم عـب ــد احل ـسـن
سلمـان ،انتصـار عباس مـوسى حـسني ،نورس
عبــد الصـاحـب عبــاس ،محمــد عبـد الهـادي
محمـد حـسـن ،اسمــاء عبـد اهلل جــاسم ،رشـا
عبـد الـرضـا عبــد علي ،ديـانـا عبـاس جـاسم
خـ ـض ـي ـ ــر ،ف ـ ــاط ـم ـ ــة ح ـمـ ـ ــزة عالوي ف ـت ـ ــاح،
اسراءعبد الرزاق حميد ،نغم محمد صاحب
محـسـن ،حيـدر حـسـني عيــدان ،ليـث محمـد
خــدام فلـيفل ،زه ــراء عبــاس علــوان ج ــاسم،
مـيثـاق مـالك جنف حـسـانـي ،ميعـاد سـاجـد
عـب ــد االمـي ــر ح ـسـن ،شـيـم ــاء سلـط ــان ن ــور،
بـتـ ــول محـ ـسـن حـ ـسـن كـ ــاظـم ،رواء عـبـ ــاس
نـعم ــة ،جنــان مـحمــد تـقي ،ف ــاطمــة حـميــد
احمـد ،منـاقـب ضمــد جمعه ،مـروة احـسـان
ه ــاشـم ،زهـ ــراء نعـم ــان ك ــرمي ،ع ــذراء ج ــواد
كـاظـم ،زكيـة كـاظـم محمـد ،اميـان ابـراهـيم
مـط ــر ،احم ــد حم ــادي رشيــد ،صــادق جعفــر
عودة ،سعد هالل حميدي حسني ،باسم علي
مـحمـد سـلمـان ،اصـيل عـدنـان عــودة ،امجـد
شـمــس ال ــديـن مجـي ــد ،عـم ــار خـم ــاط عـب ــد
الـزهرة ،ايهـاب عبد العـال كرمي ،محمـد عبد
زيد عـبد نـاصر ،ولـيد عـدنان مهـدي صالح،
بهـاء غــازي محمــد محيــسن ،حـسـنني جـواد
عـبــد اهلل ،مــاهــر رزاق خـطــار ،عـمــار مــوســى
حـسـن ،علي قـاسـم عبــاس عبــود ،علي كــاظم
عبـد اهلل مـرزة ،صـادق كـامل ابـراهـيم طالل،
محـم ــد عـب ــد الق ــادر ك ــاظـم ،حـي ــدر غ ــريـب
كـاطع ،رافـد قـحطـان عبـد احلـسني ،عـرفـان
عبـد االميـر عبـد احلسـن ،جواد هـادي جواد
عبـود ،ميناء رضـا حمزة عبـد علي ،رنا راهي
موسـى جبار ،هبه يحيى جـاسم محمد ،زينة
حــامــد محـسـن مهــدي ،بـشــائ ــر صب ــاح عبــد
اخلـضيـر مـزعل ،حـوراء كـامل نـاصـر حـسني،
عـطــاء ســالـم ح ـسـن علـي ،ضح ــى طه علـي،
هــديل حـميــدي سلمــان ،صبـا جـواد كــاظم،
محمد رضا مهدي ،رشا عزيز جليل ،علياء
مـحمــود مـحمــد ،عالء صــايف جل ــوب ،هنــاء
عـلي عبـد ،عـدويـة عـدنـان عبـاس ،عالعـادل
عـب ــد ال ــرزاق ،لق ــاء عـب ــد مح ـسـن عـب ــد اهلل،
رحاب عبـد ابراهيم حسـن ،اسيل ناظم نعمه
مكي ،افـراح جــاسم عبـد االميـر ،مـاجـد عبـد
ال ــزه ــرة ع ــاك ــول ،جنالء ه ــادي عـب ــود ،ع ــدي
سل ـمـ ـ ــان رئ ـيـ ــس ،االء نـ ـ ــاص ـ ـ ــر غالم ،ع ـبـ ـ ــد
العبـاس هاتف بصبـوص ،ميثم علي محسن،
شيمـاء صبـر علـوان ،رشـا بـاقـر عجـة ،فخـري
حـسـني عيـســى ،قصـي ثعبـان يـوسف ،حـسني
صــاحـب شمـخي ،رشــا جنــاح مهــدي ،غفــران
جاسم مـحمد ،عـلياء عـدنان محـمد عالوي،
اميـان خيـري عبـد الواحـد ،وفاء خـيري عـبد
ال ــواح ــد ،زمـن الـتف ــات عـب ــاس ،عـبـيـ ــر علـي
حـ ـ ـســني حـ ـ ـســن ،زي ـنــب حـ ـ ـســني زب ـيـل ،ذرى
جبــوري عــريبـي ،غيــاب حــسني جــابــر ،كــوثــر
مـالـك محمـد ،فــراس عبــاس سلمــان ،احمـد
خـطـار تـومـان ،عـامــر عبـد الـرزاق مـرتـضـى،
مرمي جاسم حمد شريف.

