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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 كرار رهٌف دشر 1; رجاء حسٌن مجٌد 7

 أٌمن مثنى كاظم 1; رسول عدنان دهٌم 8

 سالم سعد جواد 9; احمد جحٌل علك 9

 حسام سعد جواد 6> علً حسٌن عبد :

 عبدهللا تركً صلٌبً 7> علً دمحم طارش ;

 ٌونس تركً صلٌبً 8> حسنٌن علً حسٌن >

 كرار سعد داود 9> باسم ملك لفتة 1

 حٌدر جبار حسٌن :> كامل راهً عاصً 1

 بشار محسن دمحم ;> نور أكرم قاسم 9

 سٌف لفتة حزٌم >> علً عبد حسونً 76

 معتز حٌدر حسن 1> دمحم حسن جابر 77

 طارق جعفر خلف 1> مهند رؤوف جاسم 78

 سجاد كاظم معن 9> اركان فاضل عباس 79

 عامر فاضل سوادي 16 عمار صبري ناهً :7

 علً عٌال غالً 17 فراس صالح حسن ;7

 محً خلٌل سعٌد 18 علً طالب علً >7

 احمد حسٌن علً عبٌس 19 باقر رعد حسن 71

 منٌر علً منعم :1 حسٌن رٌسان حمج 71

 احمد رزاق داود ;1 مرٌم كامل شغاتً 79

 حٌدر دمحم جواد >1 مصطفى عبد محٌل 86

 بهاء حسن جبار 11 علً حمد هللا سكر 87
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 مصطفى جبٌر عكلة 11 منتظر شاكر حمٌد 88

 سلمان عبد المحسن سلمان 19 مالك لطٌف جواد 89

 حسام كاظم عبدهللا 16 سجاد رشٌد حمود :8

 دمحم تعبان خلف 17 احمد صالح وهٌب ;8

 فالح حسن هاشم حٌدر 18 سالم علٌوي عنصٌل >8

 حبٌب داود مهر 19 صباح فاضل طنش 81

 جالل كاظم جودة :1 حمزة جبار علً 81

 علً خالد عمران ;1 عقٌل عبد الرسول نصٌف 89

 باسم شاكر سكر >1 انور حسن جلٌب 96

 دمحم عوٌد سلمان 11 علً حسب هللا حسن 97

 سٌف قاسم حسٌن 11 دمحم ناصر منعم 98

 علً مجٌد وحٌد 19 مصطفى جاسم هودان 99

 ٌوسف نسٌم عبد الحسن 96 عذاب حسٌن سلمان :9

 دمحم رحٌم عٌدان 97 مؤمل اٌاد صبٌح ;9

 ضرغام غازي راهً 98 مصطفى دمحم لطٌف >9

 علً ناظم حوكان 99 ساره اسامه عبد النبً 91

 لؤي عامر هادي :9 دمحم عباس عٌسى 91

 مرتضى عامر هادي ;9 كشاش جرٌان لفتة 99

 رائد موسى دمحم >9 زٌن العابدٌن فاضل شوقً 6:

 كاظم حسن حمدي 91 سٌف سعد فرحان 7:

 هاشمٌة عبٌد حمزة 91 منتظر كاظم سلمان 8:

 حسبن دمحم حاتم 99 سالم حسن هوٌدي 9:

 احمد حمٌد فرحان 766 علً زٌدان بازل ::
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 مرتضى جاسم عبٌد 767 محسن حسن زٌدان ;:

 علً نذٌر علً 768 صالح فرج علً >:

 علً عبد السادة فرج 769 جعفر حسٌن علً 1:

 علً باسم نوري :76 اسامة خضٌر فرحان 1:

 عبد كاظم حمزة ;76 منتظر سلٌم لطٌف 9:

 سعد جبار عناد >76 سٌف كرٌم قاسم 6;

 وحٌد حنون عداي 761 دمحم رافد رؤوف 7;

 رٌاض مخٌط لطٌف 761 علً حسٌن بدن 8;

 اٌهاب مزهر طاهر 769 منتظر عبد الهادي علً 9;

 عباس خلف حنتوش 776 علً خضٌر فرحان راشد :;

 حربً موازي عذاب 777 ناجً جحٌل علك ;;

 مالك حطاب هادي 778 حسٌن جاسم دمحم >;


