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يف احلدث احمللي

البيئة تنفذ عدد ًا من الزيارات للمشاريع الصناعية
بغداد  /قيس عيدان
نفــذت شـعبــة مــراقبــة نــوعيــة امليــاه
والهـواء زيـارة إلـى مـشـروع الكـرامـة
ومت سـح ـ ــب منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذج م ـ ــن امل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
لـلفحــص الكـيـمـيــاوي عــدد( )2مـن
اخلـ ـطــني (االول،ال ـث ـ ــال ــث) وسحــب
من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذج ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ( )3ل ـل ـف ـح ـ ـ ـ ــص
ـ
الـبـكـت ـ ــري ـ ــول ـ ــوجـي مـن اخل ـط ـ ــوط
(االول،الثـاني،الثالـث) وزيارة اخرى
إلـى مسـتشفـى العـلويـة االهلي ومت
سحب ()8منـاذج من امليـاه للفحص
الـبكـتــريــولــوجـي مع االسـتـمــرار يف
قـي ــاس ال ــدقـ ــائق الع ــالق ــة والغـب ــار
امل ـتـ ـ ـس ـ ـ ــاقـ ــط حمل ـ ـط ـ ـ ــات (الـعـالوي،
محطة الـوقاية من االشعـاع ،ساحة
االن ـ ــدلـ ــس) وق ـي ـ ــاس ت ـ ــرك ـي ـ ــز غ ـ ــاز
( )so2يف مح ـطـ ــات الـ ــوقـ ــايـ ــة مـن
االشعاع.

وعق ــدت شعـب ــة االعالم والـت ــوعـي ــة
الـبـيـئـي ـ ــة لق ـ ــاءً مع ممــثلـ ــة احتـ ــاد
املـن ـظـمـ ــات االنـ ـسـ ــانـيـ ــة ملـنـ ــاقـ ـشـ ــة
مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع اعـ ـ ـ ــداد م ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ع ــن
الطفولـة،كما اجتمعت مع عدد من
كـ ــوادر مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي
ومتـت منـاقـشــة خطـة لعقـد نـدوات
تـوعية بـيئية يف مـجال الدايـوكسني
واالتـصـال مبـسـؤولـة جـمعيـة املـرأة
ال ـش ــامل ــة ومت االتف ــاق عل ــى عق ــد
لقاء ملناقشـة مدى امكانية التعاون
معاً يف كل ما يخـدم البيئة .واعدت
شعـبـ ــة مـ ــراقـبـ ــة م ـصـ ــادر االشعـ ــاع
دراسـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــول مـعـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــات الـعـ ـمـل
اخلــاص بـبــرن ــامج (العـمل الـبـيـئـي
ال ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــي  )2007 -2006وزارت
الـشـعبــة كـالً من مــستـشفــى االمــام
االهلي ومت اخذ املعلـومات الكـاملة

عــن جهـ ـ ــاز االشع ـ ــة و وزارة الـعل ـ ــوم
وال ـتـكــنل ـ ــوج ـيـ ـ ــا لالســتف ـ ـس ـ ــار عــن
اساليب وسبل الـوقاية من االشعاع.
كـمـ ــا نفـ ــذت شعـبـ ــة ادارة اخملـلفـ ــات
الــصلـبـ ــة زيـ ــارة إلـ ــى كـ ــراج الـكـ ــرادة
لغسـل و تشحيـم السيـارات حيث مت
سحــب من ـ ــاذج مــن م ـي ـ ــاه الـ ـص ـ ــرف
الـصحي لغـرض الفحـص اخملتبـري
واص ــدار كـت ــاب ال ــواقع الـبـيـئـي إل ــى
دائـرة الـتخطـيط واملتـابعـة الفنيـة/
ق ـ ـســم ال ـب ـي ـئ ـ ــة احلـ ـض ـ ــري ـ ــة/ق ـ ـســم
النشـاط الصنـاعي/جملمع الطـابوق
يف الـنهــروان .امــا قــسم الـتحلـيالت
الـبيـئيــة فيقـوم اخملـتبـر يف الــشعبـة
الكـيـمـي ــاوي ــة ب ــاج ــراء الـتـحلــيالت
الكـيـمـيــاويــة علــى املـيــاه (صـنــاعـي،
نـه ـ ـ ــر) بـع ـ ـ ــدد ( )1من ـ ـ ــوذج وفـحـ ــص
منـوذج تـربـة عـدد ( )1منـوذج بـواقع
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جتسيداً ملبـدأ التعاون بني املواطن واالجهزة األمنية

( )1فـحـ ــص ويـج ـ ـ ــري اخملـ ـتـ ـب ـ ـ ــر يف
الــشعـب ــة الـب ــايل ــوجـي ــة الــتحلـيالت
الـبايلـوجية عـلى ميـاه الشـرب بعدد
( )32منـوذجـاً ومبعـدل ( )96فحصـاً
وتـعقـيـم الـ ــزجـ ــاجـيـ ــات واالوسـ ــاط
الـ ـ ـ ــزراعـ ـيـ ـ ـ ــة املـلـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــة والـفـحـ ــص
الـتأكيدي لبكتريـا القولون البرازية
لعـيـن ــات ع ــدد ( )5وفحـص عـيـن ــات
طحــالـب عــدد ( )1وحتـضـيــر وسـط
زراع ـ ــي .وزارت ش ـع ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االراض ـ ــي
ال ــزراعيــة يف قـسـم النــظم الـبيـئيــة
الـطـبيـعيــة االراضي الــزراعيـة قـرب
محطة كهـرباء الدورة للـوقوف على
واقع املـســاحــات اخلـضــر ب ــاملنـطقــة
وزيارة ثـانيـة إلى االراضـي الزراعـية
يف مـن ــطقـ ــة قـ ــرب كـ ـسـ ــرة وع ـط ــش
لالطالع علـى الـواقع الـبيـئي لـتلك
االراضي.

قبـول  1125مـتطـوعـاً يف مـركــز تطـوع ذي قـار
الناصرية  /املدى
اعلـن يف م ــرك ــز ت ـط ــوع ذي ق ــار عـن
ق ـب ـ ـ ــول  1125م ـت ـ ـط ـ ـ ــوع ـ ـ ــا مــن بــني
املـتق ــدمني إل ــى التـطــوع يف صفــوف
اجليش العراقي.
وق ــال العـمـي ــد سع ــد احل ــربـي ــة آم ــر
اللواء الثالث لـ(املدى):
مت اعتماد القـرعة يف حتديد اسماء
املقـبولني وسـوف يتم تـسويـقهم إلى
معسـكر احلبـانية لـتلقي التـدريبات
العــسكــريــة ومـن ثـم ت ــوزيعهـم علــى
أل ــوي ــة وقــطع ــات اجلـيــش يف انح ــاء

الق ـطـ ــر ،نـ ــافـيـ ــا ان تـكـ ــون خـ ــدمـ ــة
املتـطــوعـني محـصــورة يف محــافـظــة
ذي قار فقط.
وعلـى صعيـد مـتصل شـدد محـافظ
ذي ق ــار ع ــزي ــز ك ــاظـم علـ ــوان عل ــى
ضـرورة جتـسيــد مبـدا الـشـراكــة بني
املـواطن واالجهزة االمـنية يف حفظ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االم ـ ــن
االم ـ ــن وذل ــك ـ
واالستقـرار يف احملــافظـة وال سـيمـا
بعــد تــسلـم القــوات الع ــراقيــة امللف
االم ـ ـنـ ــي مـ ــن ال ــق ـ ـ ـ ـ ــوات م ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــددة
اجلنسية.

وق ـ ــال علـ ــوان يف ت ـص ـ ــريح خ ــص به
املدى:
وضعـن ـ ــا بع ـ ــد تـ ــسلـم املـلف االمـنـي
جـيــد ونحـن نــدعــو جـمـيع االجهــزة
االمـ ـنـ ـي ـ ـ ــة واحمل ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــة ومـجـل ـ ــس
احملافـظة واملواطـنني لتجسيـد مبدا
الشراكة ميدانيا وال سيما يف مجال
مـتـ ــابعـ ــة الـ ــوافـ ــديـن واالخـبـ ــار عـن
املـ ـشـتـبـه بهـم داعـي ـ ــا اجلـمــيع إل ـ ــى
العـمل علــى اعــادة االعـمــار وتهـيـئــة
الظـروف االمنيـة املنـاسبـة لتـشجيع
املستثمرين.

مــاء النـجف تبـاشــر بنـصب مـجمعــات للمــاء الصـايف

تــوقيع مـذكـرة تـنفيـذ مــرشوع ميــاه البـرصة املـركـزي

البصـرة  -النجف /مـراسال
املدى
قــال عـضــو جلنــة التـطــويــر
واالعـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف م ـجــل ـ ـ ـ ـ ــس
محــافـظــة الـبـصــرة حــامــد
الـ ـظ ـ ــامل ــي :ان اجملل ـ ــس وقع
مـذكـرة تـنفيــذ مشـروع ميـاه
البـصــرة املــركــزي مع وكــالــة
التـنميـة الـدوليـة اليـابـانيـة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـب ـلــغ ك ـلــفـ ـ ـ ـتــه
االجمـاليـة نحـو  1.1بليـون
دوالر ويع ــد اكـب ــر امل ـشـ ــاريع
املائية يف العراق.
واشار الظاملي إلى ان العمل
سـيبـدأ مـطلع العـام املـقبل،
عل ــى ان يـنــتهـي خـالل اربع
سنـوات ،واضاف :ان املـشروع
يـ ـ ــؤمــن حـ ـ ــاجـ ـ ــة اكــثـ ـ ــر مــن
ملـي ــون م ــواطـن ،ويـتـضـمـن
محـط ــة كـبـي ــرة للـتــصفـي ــة

وال ـ ـضـخ وتـع ـمـل بـ ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
انـت ــاجـي ــة ق ــدره ــا  400الف
متـر مكعب يـوميـاً من املـياه
الـصــاحلــة للـشــرب تـضــاف
إلـى انتاج محـطتي منـطقة
الـه ـ ـ ـ ــارث ـ ـ ـ ــة بـحـ ـي ــث يـ ـ ـصـل
االنتـاج الكلـي إلى  600الف
مـت ـ ــر مـكعـب ي ـ ــومـيـ ـ ـاً مم ـ ــا
يغطي حاجة احملافظة.
واكــد الظـاملـي :ان هنـاك 28
م ـشــروع ـاً آخــر تـتـعلق مبــد
شـبـكـ ــات انـ ــابـيـب املـيـ ــاه يف
مناطق مختلفة يف البصرة
وتنفذها الدول املانحة.
مــن جهـ ــة اخـ ــرى ،بـ ــاشـ ــرت
مـ ــديـ ــريـ ــة مـ ــاء محـ ــاف ـظـ ــة
الــنجـف بحــملـ ــة مـ ـش ـ ــاريع
واعمـار كبيـرة يف احملافـظة.
وقـ ـ ــال م ــص ـ ـ ــدر مخـ ـ ــول يف
املــديــريــة لـ (املــدى) :ضـمن

ح ـ ـمـالت االعـ ــم ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـتـ ــي
تـشهـدهـا محــافظــة النجف
االشـرف بـاشـرت مـديـريـتنـا
ب ـ ـبـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـلـحـق خـ ـ ـ ـ ـ ــاص

بــالــدائــرة حلــاجــة الــدائــرة
لـ ــذلك ،كـم ــا افـتـتح م ــدي ــر
امل ـ ــاء م ـ ــرك ـ ــزاً ت ـ ــدريـبـيـ ـ ـاً يف
املــديــريــة مـن اجل تـطــويــر

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــامـل ـ ــني ويف
مخـتلف اجملـاالت ،واضـاف:
كـ ــمـ ـ ـ ـ ــا مت اف ـ ـتـ ــتـ ـ ـ ـ ــاح دورات
ل ـت ــطـ ـ ــوي ـ ـ ــر الع ــمل االداري
واسـ ـتـخ ـ ـ ـ ــدام احل ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــوب
وصـيــانــة امل ـش ــاريع املــائـيــة،
واكـد ان املركـز غيـر مقتـصر
عل ــى ابـن ــاء الـنـجف بل ق ــد
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ()50
متدرباً من ابناء محافظتي
بابل وميسان .كما مت نصب
العــديــد مـن مجـمعــات املــاء
بـطاقـة ( 1000متـر مكعب /
سـاعــة) و( 4000متـر مـكعب
 /ساعـة) يف عموم االقـضية
والنــواحي ،اضـافـة الـى مـد
ش ـبـك ـ ــات امل ـ ــاء الـ ـص ـ ــايف يف
مـنـ ــاطق واحـيـ ــاء مخـتـلف ــة
ضـ ـم ــن حـ ـمـالت ت ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــريـع
االعمار وتنمية االقاليم.

جانب من احد االستعراضات العسكرية لقوات الشرطة العراقية

احد مشاريع املاء

املــــــــدى تـــنــــــرش أســـامء املـعـــيـــنـــني يف تــــــــربـــيــــــــة الـــنـجـف
النجف  /عامر العكايشي
حصلت (املدى) يف محافظة النجف
علــى قــائمــة بــأسمــاء املعـينـني علــى
مالك مديريـة تربيـة النجف بعد أن
أص ــدرت وزارة الت ــربيــة أمــراً بـتعـيني
 621معلـمـ ـاً وم ــدرسـ ـاً مـن خ ــريجـي
الـكلـي ــات الـت ــرب ــويـ ــة ودور ومع ــاه ــد
املـعـل ــم ــني واملـعـل ــم ـ ـ ــات عـل ـ ـ ــى مـالك
املــديــري ــة العــامــة لـتــربـيــة الـنجف.
وأكـ ـ ــد م ــص ـ ـ ــدر إعالمــي يف تـ ـ ــربــيـ ـ ــة
ال ـنـجف أن مــن ض ـمــن املـ ـشــم ـ ــولــني
بـه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ع ـ ـ ــدداً مــن احل ـ ـ ــراس
األمـ ــنـ ــيـ ــني أو ملـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــني ،داعـ ــي ـ ـ ـ ـ ـاً
املـشمـولني بهـذا األمـر إلـى مـراجعـة
املــديــري ــة العــام ــة للـتــربـي ــة لغــرض
إك ــم ـ ـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ــراءات م ــب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــرتـه ــم
بوظائفهم اجلديدة وطياً األسماء:
سندس جميل اسماعيل
اميان ميري علوان الشيباني
ملياء عبد الزهرة كرمي
ازهار عبد الصاحب مهدي
سماهر عبد الزهرة كرمي
رشا علي وهيب
انتصار عبد الرضا مهدي
حسني حبيب جاسم
عصام عبد علي عطية
حيدر عواد عبد
داخل محمد جاسم
سعيد علي مسلم
اميان هاشم غزاي
صباح حسن عبار
علي عبد احلسني عباس النعماني
هديل كامل تومان
هـ ـ ـ ــديـل صـ ـ ـ ــادق صـ ـ ـ ــاح ــب مـج ــيـ ـ ـ ــد
املسعودي
حميدة داخل فيروز
شوكت كاظم طالب
حسن هاتف كرمي
شيماء عبد زيد شالكه
مؤيد عبود بريهي
حسني علي هالل
منارمحمد صادق اخلزاعي
زهراء مالك مذنوب
منى عيدان محسن
نبراس علي حسني
نوال عبد زيد شنشول
حوراء علي عبد الرضا
زينب عبد السجاد جواد
ذكرى ياسني جابر الطائي
عروبة مدلول جبر
ابتسام كاظم ياسر
حسني علي حسني هالل
سناء محمد علي حامت
اميان صالح مهدي
عبد السالم عدنان سعيد
امل مطشر هاشم
حسام عبد االمير حسن كشكول
سالم محمد علي سلمان
زينة نزار كرمي
هيثم رشاك عبودي
ياسمني محمد احمد
غروب حميد موسى
صباح حسن دعيج
انتصار كامل محمود
احمد جواد كاظم
افاق جابر حمزة
حيدر صاحب جاسم
علي عدنان محمد رضا
غسان محمد علي احمد
اميان ناصر عبد احلسني
جنان كاظم عبد الزهرة
حسن جودي عبد السادة
حسني سلمان ناصر
اسامة جابر عبد السادة
عاصم رضا حسني
صدام ناصر محمد
احمد لفته كاظم
حسنني محمد مهدي سلمان
عبد الكـرمي عبد الرزاق عـبد الكرمي
عالء عباس عبد الزهرة

غامن لفته عبيد
فاطمة عبد الرضا هادي
محمد حميد فرهود
هيفاء عبد الرضا جاسم
انعام عالوي كرمي عبد
اريج احمد حميد
فؤاد يعقوب يوسف
حترير محمد مطر
هدى محمد حسني
شيماء عالوي حسني علي
نبيل عبد االله عباس
حسني محمد حسن
فارس عبد العباس حسن
حسني جبار عبد احلسن
حسني جواد كاظم
فاضل صاحب فاضل
نضال عبد الهادي كاظم
عادل اموري جبر
عدي كرمي مظلوم
كاظم حميد مايع
حامد شاكر محمود
محمد جاهم جبر
رشا كاظم صاحي
ضياء رحمن جاسم غالي
فائزة احمد الزم
حسني سامي محمد حسني
حيدر عبد زيد علوان
عمار محمد سعدان
ميثم جاسم محمد
حيدر غالي عبد خلف
حوراء صباح منعم عبد الزهرة
هاله يوسف عناد راهي
زمن تركي هاشم روضان
هيفاء محمد فليح محمد
حنان حميد كاظم العابدي
فوزية عبيدش جالب
سماء كاظم عبد احلمزة
عهود مكي مطر
امال محمد جبر
اسماء فتاح ناصر
انغام سعد بشيوش
بان عبد احلسني عبد علي
اسيا رمضان عليان
اسراء سليم حسن علي
اسماء جاسم محمد علي
سبأ علي عيدان
دانية حميد طراد
هاديا محمد جواد
سرور عماد عباس سلطان
زهراء محمد عباس عبادي
زهراء قاسم لفته فلحي
سحر علي عمران
حنان ناظم حسن كاظم
زهراء صادق حميد حسني
زينب كاظم عبد الكرمي احلكيم
اسماء عادل عبد زيد خضير
رشا مهدي مجهول
وسن علي عبد مهدي
فاتنه طالب محمد حسن
هيام عبد احلسن كاظم
اميان عبد احلسني عبد الكاظم
هدى مهدي رزاق
بثينة قاسم شعالن
داليا وليد عثمان ناصر
عبد االمير محمد رزاق محمود
امنة محمد جواد جاسم
وسام شاكر مسير خطار
حسن كاظم علوان حسن
غسان عبد الواحد عبد الرضا
هيفاء علي عبيد
عماد جليل شهيد محمد
افراح امير جخيم
ماجدة محمد غرمي
عبد االمير محمد رزاق الكيشوان
ميسم عبد احلليم عبد االمير
وفاق صبحي خضير هادي
اشرف شامل علي احلسيني
انس ستار مسلم صاحب
سرى عامر حسني
سعد نذير حسن

ملى عدنان مهران
قيس حميد سعد
رواء جابر محمد
حامد صالح شكري
اياد عبد اليمة ناجي
االء طارق عزيز
ثائر عبد جبر حاشوش
حسنني صالح يونس عبد الباقي
زهراء حسن جاسم
هديل مكي مجيد
انتصار محمد يوسف
يسرى قاسم علي كاظم
حسني علي خضير عبد احلسني
حيدر عبد االمير حسني جاسم
روان طالب محمد حسن
انسام عادل اسماعيل حبيب
رشا عالء عبد احلسني علي
ساجدة عبد احلسني عطا اهلل
اسراء باسم عباس عبد علي
ايناس هديب ضاحي حمود
ميامني محمد عبد حيدر
جيهان فائز عبد الزهرة مراد
عقيل رحيم مهدي حسون
حيدر محمد سعدان محمد
اسراء عبد العالي كامل
زينب عبد الكرمي سعيد ناصر
ابتسام كاظم ياسر
عقيل ناجي نعمه
احمد محسون كاظم حسون
محمد عوض تركي
علياء لفته جنم
صبا رحيم عبود
علي مهدي عبد كايف
احمد رحيم حسني
احمد صبري عباس
زينة شهيد غازي
حسني ظاهر حبيب
احمد سالم نعمه
شيرين حامت كرمي
مهند حسني جبار هجهوج
غالب محمد عيار
قصي محمد رضا محمد علي
احمد عباس عبيد جابر
اسعد حسن عباس
اسماء ناجي حسني سلمان
احمد شهيد جابر حميدة
محمد علي عطية جودة
عذراء كاظم جليل شعشاع
هبة مسلم صالح حسن
بدور عباس ابو اجلون
صالح كداح كالل
انتصار شياع يونس
فاطمة شهاب محمد
رشا عبد نور خضير
رشا هادي جاسم
منال علي عثمان حسون
سجى حسني دروش
رؤى غازي مهدي عبيد
نور صالح وحيد شالكة
نداء محمد سلمان حميد
صباح صاحب علي
نعيم عبد احلمزة راهي
محمد حميد عبد زيد
احمد عبد عبد احلسني محسن
علياء حسان عباس
زينة عبودي عباس
زينب تركي حسني عراك
زينب فائز مسلم
ثامر ياسر غضبان
فرحان محمد عزيز حسون
علي عبد الهادي عبد علي
عباس عبد الرسول
رافد عبد الكرمي حسني
حيدر عباس خضير
عامر محي ناصر
حيدر حمادي سعد
حسام عبد الكرمي
محمد سعيد حسن
سماح علي حمزة
حيدر غني شهيد

نصير رزاق محمد علي
احمد عبيد عودة
رقية نوري صالح
فضيلة حسن دحام
نهى فليح حسن
نعمت عباس بعيوي حسون
زينب رحيم كاني راضي
سرور حسني كاظم
ضرغام عواد محمد
علي عبد الرضا عباس
احمد سامي عبد اهلل
حجاز عبد الكاظم علي
سامر فؤاد جواد محمد
حيدر حسني عباس جمعه
جودة كاظم حسون كاظم
رعد حمود شاكر جبر
سعد مهدي عبد السادة ردام
ذو الفقار ضياء كرمي محمد
مالك حليم زغير بريسم
علي هادي طالب
علي جواد مطر محمد
حمزة قاسم شعالن
عدي كرمي جاسم
صباح عباس عبيد
خالد عبد احلميد فرحان
احمد عادل كاظم عطية
حيدر سعيد كاظم لطوف
حميد محسن حسني حسن
حسن هادي حميد عبد علي
رياض محمد جبر عباس
ذرة محمد جواد علي
باسم محمد عبيس فرهود
صاحب عبد زيد جاسم
منى عيدان محسن علي
فوزي جبار كاظم
رعد رزاق علي
باسم دعار عبيد
سامر ماجد راهي
امني مجبل هادي
علي مهدي عباس علي
اكرم ناظم صادق جعفر
باسم بخيت ناصر
سالم حسني عبد الهادي
عامر علي جاسم
حيدر غريب محمد
رحيم عبد احلسني كرمي
عالء عبد محمد
حتسني ابراهيم طراد
عادل عزيز محمد
عايد وحيد جبار
وليد مسير هادي
اياد كاظم حسني
حسني ميري حسني
مصطفى جبار شاكر
كرمي عبد الزهرة حسني
عدنان يونس ياسني
كاظم سعيد حسني
عبد اهلل علي يوسف
شروق نعمه عطية
علي حسن برشي
زينب حميد حمزة
علي محمد عبد الزهرة
علي عبد احلسني كاظم محمد
فاضل جبرادريس فهد
حسن حسني حسن
حسني محمد محمود
هديل عدنان عبود
ضمياء فاضل موسى
بهاء عبد زيد علي حسن
رحيمة رزاق جبار
زينة فليح حسن
شيماء عبد الكاظم
احمد عبد الغفور لطيف خضير
رقية زكي خليل صالح
زينة محمد احمد عبد احلسن
حسن رحيم حسني
سعاد باجي حميدي كموش
رغد صالح مهدي
عقيل حسن نعمه
مهند حميد عزيز

كرار ناصر حسن
علي جواد عبدالكاظم
فالح حسن مهدي
احمد عبد احلسني عبد
امال عايد كامل
نور نعمه كاظم
سلمى دينار هادي
اسراء حسني احمد
نوال جاسم كرمي
انسام كاظم فتحي
هديل عدنان عبد الزهرة
اسراء محمد عزيز
محمد سعيد عبد احلسن
عمار بسيم محمد امني
بسام باسم محمد عزيز
دعاء عبد السالم محسن
منى هادي علوان
هبة عالء عبد االمير
علي عبيد جبر جياد
افراح حمزة علي زغير
نها ستار عباس موسى
كرار رزاق عبد اهلل هادي
رغد موسى محمد سماوي
مروة حسني سامي جواد
زهراء محمد حسني جبار
كرار عباس سهيل شاطي
شيرين سلطان عبد اهلل
حوراء عبد احلسن ساجت
عبد الهادي عطية كامل
احمد فاضل عبد احلسني
زهراء عبد اخلالق صالح كرمي
محمد كاظم عبد الرضا
علي كاظم شمخي
حسني عودة مطرود ابراهيم
علي طعمه جبر مرزوك
كرار هيكل كاظم كرمي
ايهاب جميل نعمه جبر
زينب خليل رزاق علي
اكرم قاسم شريف فندي
وسام محمد جواد
هوازن راسم جالب حمزة
زهراء عبد احلسن عزيز
عبد احلسن كاظم فهد
عادل حسن عبد
محمد محسن عليوي
اسيل باسم محمد املالكي
حوراء هادي جابر
زينب سمير حسني
محمد كرمي رسول
فاطمة جواد كاظم
رنا محمد مسلم
علي محمد عبود جبر
فاطمة عبد السالم عبد احلميد
سامي غامن كاظم
اصيل محمد تركي
حوراء محمد صادق عبد
اسعد طالب حسني يوسف
سوالف عدنان برير
حسن يوسف ذياب
احمد حمزة كاظم
خلود مهدي صالح
عبير محمد سعيد
حيدر عبد زيد عبد مكوم
تيسير جواد كاظم سلطان
ضرغام اسماعيل عبد اجمليد
نور صباح جليل
حامد عبد احلسني غافل
احمد ماهر محمد علي
احمد محمد ابراهيم
جميل شعبة ذيبان نعيمه
حسن عباس عبد اهلل
محسن هادي عباس
باسم محمد حسني
ارام محمد عبيد عزوز
رياض جواد محمد
عامر عبد كرمي
صفاء سعدون عبد احلسني
ناصر حسني مكي
العباس فاضل عبد
سحر ياس عجمي بتيوي

اكرام عبد الوهاب
نذير عبيس مطلب
ايناس عبد اجمليد عبد العباس
يقني حمودي باقر
زهراء تقي فرج
حسني كرمي جاسم محمد
شيماء محمد رضا
زينب رضا حميد
رنا اياد عباس مرتضى
حسنني عادل صالح
عرفان صاحب عيدان
ثامر صالح عيدان
صدام ابراهيم فضالة
احمد حسني نصيف
عبد الرضا جبار ابراهيم
احمد ماهر محمد علي
ميادة حياوي مهدي
رواء عزيز خضير
نغم كاظم حسن
هيثم حسون ماجد
علي هاشم وحيد
عماد علي عباس
حسن حسني ابراهيم
جناة عبد الزهرة حسن
امينة جبر كاظم
حيدر نوري العذاري
محمد عبد االمير
الهام محمد علي عبد االمير
روز قاسم حسني
بشرى هادي عباس
ليلى هادي عباس
ياسر ضياء محمد
نهى ستار عباس
اسراء مهدي هادي
قاسم ميري خطار
ظافر محمد محمد علي
شيماء كاظم غثيث
محمد سعيد حسن علي
عالء وليد كامل حمزة
عبير عالم صالل
اسماء حسني عليوي موسى
عبد السالم عدنان سعيد
ماجد سعدون مصطفى
امل حسني خضير
شذى حسني عمران موسى
سالمة عبد العزيز محمود
شيماء كاظم خضير عباس
رشا جواد صعب
زينب صـالح مهدي محمـد املوسوي
رؤى علي محمد علي الطريف
علي عبد الرحيم فاضل
سناء حسن كاظم الشمري
علي وديع حسن
سهى عبد احلسني علي
صالح نوماس برهان
وفاء غامن سهر
راجحه خالد لفته
عماد رزاق مجيد اخلزاعي
جمال عباس كاظم
ماري حمزة كاظم ابراهيم
هناء علوان عبادي
منير رضا عبد
حوراء عبد الرضا
ملياء محمد جاسم
بان كرمي ناصر الشمرتي
زهراء محمد ناصر عطية
كواكب عبد اخلالق عباس
عذراء احسان عبادة
ريا يحيى احمد
لؤي لطيف مدلول اجلعفري
محمد نعمة هادي
شيرين رمضان محمد عباس
لبنى صالح عزيز
احمد عبد اخلضير عباس كرم
محمد طالب سلمان
محمد فالح هادي
امنة عبد زيد كاظم
سناء مناضل مصعب
هادي رسن علي
نزيهة جواد كاظم غافل

حميدة كتاب لفته
علي عطية عبد العابدي
بشير جبار حسون
حسن عبد احلمزة محمد
زينب نعمان موسى
سمر عزيز حميد مجيد
هبة عبد االمير صالح
محمد هادي معيوف
عماد رزاق خليل
سعد كاظم زغير
سميرة صبري شاكر
باسل عبد الرضا عبيد
عبد االمير دونه عبد الزهرة
زينب جباركرمي احلداد
قاسم عبد الزهرة رحيم
فرح سلطان عباس
عروبة عاد شريف
جواد ضايع ديوان
علي هاشم علي
عامر عواد عبد
حسني شاكر جابر
سالم حمود وادي
عالء فالح حسن
وداد طارق صادق
اسيل كاظم حسني
تاريخ مها هادي يوسف
فرح حسني احمد
هند عبد الرضا عبد
اسامة فاخرعبد الواحد
علي حسني علي
مازن عبد الزهرة عسل
عامر عبد اهلل عبد احلسني
ضفاف جميل عبد النبي
مازن راضي محمد
كرارجاسم عبد علي
ميثاق محمد عبادي
مسلم كامل هادي
احمد نافع دخيل
ندوى جابر محمد رضا
رياض كاظم عناد
حنان كاظم عبد الزهرة
ماهر جبار اليف
شيرين جميل شياع
حيدر عبد الواحد حسن
واثق صالح مهدي
حمزة عبد العباس خضير
محمد وليد عثمان
عباس جعني صكر
هدى جميل خضر
وسن جبار حسن
حسن عبد الهادي عبد الزهر
اسعد ارحيم هاشم
سعد شرود معارج
مهند فليح شوندي
اميان فليح
احمد صبر مرزوك
مشتاق طالب كاظم
مشاعل شريف جهاد
صادق صالح حسن
اسعد باسم مشكول
ملياء جبر فرهود
مئاثر سعود عبد
عالي اليذ حيال محمد
محمد عبد الكاظم صمد
وسام عبد الكرمي حسني
علي خضير طالب
سهروان حسني سدخان
علي ياسر كعيم
عمار ياسر كعيم
سندس اسماعيل عيسى
اشكال عبد اجلبار جاسم
عباس محمد ضاحي
خمائل نعمه شعالن
اشرف مطشر عمران
ميعاد حسني سدخان
وجدان عزيز عودة
بسمة حسن عبد الكاظم
علي عبد حسني خفي
هدى جميل خضر
وسن جبار حسن

حسن عبد الهادي عبد الزهرة
اسعد ارحيم هاشم
مهند فليح شوندي
مشتاق طالب كاظم
اسعد باسم كرمي
منال عبد ناصر مشكول
خالد كاظم طاهر
خالد حبيب كاطع
نضال عربي محسن
االء حبيب كاطع
اسراء حبيب كاطع
اخالص خميس جعاز
احمد عبد اجلليل واوي
محمد داخل عبيد
زينب حسني علي
حيدر حميد عبد اهلل
انور عبد االمير
ازهار عبد االمير
زينب حنون حسني
لني ناجي عراك
بشرى هادي عبد احلسني
جمانه كاظم ياسني
حوراء هاشم هادي
فاتنة طالب محمد
بيداء زكي محمود
عبد العماد صابر كاظم
مها فارس عبد االمير
نعيمة اسماعيل حميد
حوراء جاسم محمد
محمد هاشم حسني
محمد راوي ياسر
عائدة حسني عباس
صفية باقر عبد احلسني
فراس عبد الرضا خضر
هادي حسني تقي
افبال مهدي حسني
زينب صادق عباس
فردوس عبد االمير محمد
مؤيد حسن علوان
نور هاشم محمد صادق
حسني راوي ياسر
حسني علي جاسم
امنة عبد الواحد خضير
رجاء تركي عبد الالمي
ملياء عباس صبيح البديري
نغم حسن اسماعيل
نادية جودي كاظم
قحطان باقر جعفر
شيماء محسن جاسم
فاضل نعمة طاهر
مها عبد الكاظم حميدي
بتول ثجيل نعمة
عشتار منير نعمة
احمد علي محسن
حيدر الوس عباس علي
رائد عبد علي محمد
نادية صبحي محمد
فاطمة عبد العالي عبود
لينا نعمان عبد االمير
ميادة مير علي حسني
شذى نزار فاضل
بهاء عبد الرزاق ابراهيم
ام كلثوم زين العابدين
حوراء حسن نعمة
رقية حسن نعمة
جتارة سامية هادي جواد
زينب سعد حسن
مسلم حسون خليل
احمد علي حسني
عباس فاضل نوري
ابتهال هاشم نوري
وسناء تركي عجم
جنان عبد الزهرة عيسى
كوثر عبد عمران هادي
خلف طعمة
آمال محمد عبد اخلالق
رجاء تركي عبد الالمي
هدى عبد الرضا مبدر
سرى عزيز حسن

