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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 حسن علً ٌوسف 7; حسن دلٌل مالك 7

 حٌدر صادق جعفر 8; حسٌن كتاب عودة 8

 كرار عبد الكرٌم حسٌن 9; سعد بشٌر دحام 9

 حمزة كاظم حسٌن :; ساجت علً جبر :

 نصٌر هادي علً ;; رسل عزٌز خلف ;

 علً جمعة حسن >; مهدي طعمة خلف >

 حامد محٌسن حماد 1; كرار كاظم جواد 1

 طالب فرج مطلك 1; مهٌمن ثامر جواد 1

 عبد الرحٌم ذٌبان احمد 9; ٌاسٌن حبٌب عزٌز 9

 علً عدنان حسٌن 1> بلقٌس رزاق علٌوي 71

 دمحم سلمان نعمة 7> علً سعد فرحان 77

 ابتهال جبار مهدي 8> مجٌد كدر خالد 78

 مصطفى حٌدر علً 9> اٌاد كدر خالد 79

 دمحم طالب سلمان :> والء مرتضى هادي :7

 احمد حسٌن فزع ;> رعد ٌاسٌن صكب ;7

 حسن علً حامد >> علً جاسم دمحم جلٌب >7

 عزٌز كرٌم عبد هللا 1> حٌدر عبد الهادي علً 71

 ٌحٌى مزهر فرحان 1> زٌن العابدٌن شاكر علً 71

 علً محسن ٌوسف 9> حٌدر رشٌد خزعل 79

 علً احمد حمٌد 11 حسن علً ٌوسف 81

 علً حٌدر عبدهللا 17 حٌدر صادق جعفر 87

 سلمان مطرود دوٌج 18 كرار عبد الكرٌم حسٌن 88

 دمحم فرحان عبود 19 حمزة كاظم حسٌن 89

 عباس مكً فٌصل :1 نصٌر هادي علً :8
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 ماهر سلمان لعبوسً ;1 علً جمعة حسن ;8 

 علً سعد محمود >1 حامد محٌسن حماد >8

 حٌدر رشٌد خزعل 11 طالب فرج مطلك 81

 دمحم حسٌن دمحم صباح 11 عبد الرحٌم ذٌبان احمد 81

 مسلم علً رعٌف 19 علً عدنان حسٌن 89

 حٌدر نعٌم عباس 11 دمحم سلمان نعمة 91

 سالم هٌثم تركً 17 ابتهال جبار مهدي 97

 خالد تركً شاكر 18 مصطفى حٌدر علً 98

 علً وحٌد حنون 19 دمحم طالب سلمان 99

 صفاء ستار صبر :1 احمد حسٌن فزع :9

 رسول رحٌم فلٌح ;1 حسن علً حامد ;9

 حٌدر حسن علً حسن >1 عزٌز كرٌم عبد هللا >9
 عالء احمد علً 11 ٌحٌى مزهر فرحان 91
 اكرم جاسم حاوي 11 علً محسن ٌوسف 91

 اسالم علً حسٌن خمٌس 19 علً احمد حمٌد 99

 مسلم حسٌن شالل 91 علً حٌدر عبدهللا 1:

 واثك ولً ابراهٌم 97 سلمان مطرود دوٌج 7:

 دمحم رحٌم ضمد 98 دمحم فرحان عبود 8:

 علً خلٌل ابراهٌم 99 عباس مكً فٌصل 9:

 علً احسان فرحان :9 ماهر سلمان لعبوسً ::
 حسٌن جابر سلمان شنو ;9 علً سعد محمود ;:
 اٌوب سعد خرباط شذر >9 بهاء بدر احمد >:
 نشوان عباس خضٌر 91 دمحم حسٌن دمحم صباح 1:
 مسلم علً رعٌف 1:

 حٌدر نعٌم عباس 9: علً لطٌف شهٌد 91
 سالم هٌثم تركً 1;


