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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 مكتب اٌات مثنى عودة 16 مكتب منتصر المكصوصً 1

 معرض جنات الرحمن 17 محل عسولة 2

 محل كنعان بادي راضً 18 مكتب اسعد محسن حسٌن 3

 محل علً موجد شعٌب 19 محل اسامة ابراهٌم حبٌب 4

 مكتب اراضً الخٌرات 20 صٌدلٌة الصفا 5

 محل بركات الجوادٌن 21 محل عزٌز كرٌم عبد بطوش 6

 محل الٌقٌن 22 محل قصً سلمان داود 7

 صٌدلٌة دجلة 23 مكتب ركن الواسٌط 8

 محل اسراء داود غالم 24 مكتب بركات الجوادٌن 9

 مكتب علً القرٌشً 25 محل غزوان ٌاسر حمٌد 10

 محل علً احمد شهاب 26 المحدودة- شركة الصدى الذهبٌة  11

 محل ساهر دلبوحً 27 حالقة مرٌم 12

 محل محمد كامل هدهود 28 مكتب انوار الصادق 13

 حالقة النوارس 29 مكتب سلٌم السراي 14

 مكتب لطٌف ناجً غافل 30 مكتب الحرمٌن 15
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 مكتب جبار العاٌدي 46 مكتب مهدي عبد هللا دنبوس 31

 محل ٌاسٌن السراي 47 محل رافد فٌاض بدر 32

 محل امجد عبد الرضا خلف 48 مكتب صالح الفتالوي 33

 بٌت الطاقة 49 مكتب المدٌنة 34

 محل منتظر كرٌم حمٌد 50 محل ماهر علً حسٌن 35

 مكتب دبً 51 محل اسامة فالح محسن 36

 مكتب علً الجعٌفري 52 محل رحمن السراي 37

 مكتب بركات سعٌد ابن الجبٌر 53 مكتبة المتنبً 38

 محل محمد عدنان عبد 54 محل سجاد شهٌد مطشر 39

 مكتب مٌثم نجاح كاظم 55 محل احسان علً حمزة 40

 محل حمزة خماس بجاي 56  محل منتظر الزاملً 41

 معرض النجوم الحدٌث 57 محل عدنان الموسوي 42

 محل سهٌل المً كاظم 58 محل زٌد الربٌعً 43

  عبد السٌداألمٌرمحل حٌدر عبد  59 مكتب مصطفى رحٌم فلٌح 44

 محل دعاء حسن محمد 60 مكتب حسٌن العكٌلً 45
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 مكتب وسام الالمً 73 معرض حٌدر الزبٌدي 61

 مكتب سعاد مهدي جبار 74 محل سعد منعم حمزة 62

 محل حسام جواد مهدي 75 مكتب مرتضى النكاشً 63

 صٌدلٌة القاهرة 76  الغدٌرارضمكتب  64

 صٌدلٌة عشتار 77 األماراتمعرض عٌن  65

 صٌدلٌة مرٌم 78 محل احمد مظلوم جواد 66

 مكتب محمد القطبً 79 محل لٌث عبد الرزاق وثٌق 67

 محل ال غٌر دانتً 80 األمارةمكتب علً  68

 األحمديمعرض  81 مكتب عدنان الغرٌباوي 69

 محل عادل عزٌز رٌس 82 مكتب قاسم  البسروكً  70

 محل حسٌن سالم عبد هللا 83 صٌدلٌة الكرم 71

 محل علً حمٌد جواد 72
  


