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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 علً عباس ثجٌل 1: جًٍم دسٍٍ سرداٌ 7

 باقر كاظم صالح 1: َعٍى رزاق عبٕد 8

 حسن قاسم لفتة 9: سعد دًادي سٍاب 9

 قاسم علوان هادي 5; فانخ عبد عهً سرداٌ :

 كرار علً المً 7; عهً يٓدي داجى ;

 عادل خشان عزٌبً 8; دسٍٍ فاخر دسٍٍ >

 دمحم فرحان حرش 9; فرح عهً كطٕف 1

 دمحم حمزه عبد علً :; دايد ياجد عًراٌ 1

 كرٌم عذٌب جبل ;; عباش ظافر دمحم 9

 فراس عبد علً حنش >; يُتظر ٌذٍى دًسة 75

 دمحم علً حسٌن علوان 1; دمحم عايردسٌٕ 77

 غضبان بنٌة الزم 1; عهً دسٍٍ عبد 78

 هشام صبٌح زاٌر 9; صانخ جٕباٌ كاظى 79

 زهرة جبر كرٌدي 5> رعد دسٍ عصفٕر :7

 نبٌل جلٌل طعمة 7> ادًد دمحم دسٍ باقر ;7

 عطا ٌونس ٌدام 8> فالح دسٍ عبد انسٍد >7

 حسٌن زاٌر رخٌص 9> رزاق فرداٌ عبٕد 71

 دمحم حمزة بشٌش :> باسم كرٌى دمحم 71

 عادل موسى طلفاح ;> يصطفى كاظى سٍد جٕدِ 79

ٍ عهً كاظىدس 85  أدٌان رٌحان فراك >> 

 صبٌحة علٌوي عرار 1> عالء جبار َعًّ 87
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 مصطفى داخل عبد 1> رٔاء قاسى كاظى 88

 دمحم عبد هللا خضٌر 9> إَر كاظى فرداٌ 89

 نبراس حسن عٌدان 15 َاجخ شهش عٍداٌ :8

 احمد كاظم حاجم 17 عهً قاسى راشد ;8

 كرم تمام دمحم سٌف الدٌن 18 ادًد غُتاب يعٍٍ >8

 حٌدر شرٌف علٌج 19 عهً باسى دمحم دسٍٍ 81

 جعفر خلٌل معٌلو :1 أدًد ْاشى دًٍد 81

 سجاد صالح حسن حلو ;1 كرار سالو عهً 89

 احمد عبد الرزاق رحٌم >1 عبد االيٍر اردًٍّ دأد 95

 نوار طالب صالل 11 رائد شاكر شٍٍُ 97

 احمد عبد جبر 11 ادًد عبد انرزاق عبد عهً 98

 حمزة حسٌن مكطوف 19 ابراٍْى عبدهللا عباش 99

 علً كاظم غالب 15 دمحم عبد االيٍر َاصر :9

 سلٌم سفاح حسن 17 جارهللا دٍأي عهٕاٌ ;9

 احمد حمزة دمحم حمدي 18 فراش فاضم كاظى >9

 مسلم جاسم عباس 19 صفاء اسًر عبد 91

 حٌدر مهند حامد :1 دمحم سهٍى يذسٍ 91

 مصطفى صبحً حسٌن ;1 ْشاو سًٍر شاكر 99

 علً عزٌز سلمان >1 عقٍم َعًت نطٍف 5:

 محمود كردي ناصر 11 عدَاٌ كرٌى عهً 7:

 باسم حاتم جبار 11 َجى عبد عبد انذسٍ 8:

 أحمد كردي ناصر 19 َٕر يُصٕر دٕار 9:
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 حسٌن حمٌد مجٌد 95 جٕاد كاظى عسٔز ::

 رسل مهدي جابر 97 سجاد عٍال فهذً ;:

 عهً شُأِ جاسى >:
 احمد صبر حسٌن 98

 ذكرٌات عباس حسن 99


