10

العدد ()806اخلميس (  )9تشرين الثاني 2006

اسماء احلجاج

No. (806)Ths. (9) November

األنبــــــــــار
أنبار
اب ــراهـيـم ب ــرع ش ــاووش العـبـي ــدي،
احالم ع ـبـ ـ ــد امللـك ع ـب ـ ــد اجل ـب ـ ــار،
اح ـم ـ ـ ــد عـلــي اب ـ ـ ــراه ـيــم ،اح ـم ـ ـ ــد
اسـمـ ــاعــيل ظـ ــاهـ ــر ،احـمـ ــد خـلف
ح ـمـ ـ ــد الف ـ ــراجــي ،اح ـم ـ ــد كـ ـ ــامل
محمـد العبيـدي ،اسماء اسـماعيل
جلــوب الــشم ــري ،اسمــاعـيل فـتنــة
صـالـح املعضـادي ،اسمـاعيـل عبيـد
صالح احللبوصـي ،اسماعيل كرمي
عـب ــد العــامــري ،اسـمــاعـيل مجـبل
حـ ـســني احللـبـ ــوسـي ،افـنـ ــدي داود
نومـان ،اقبال عـبد اللطـيف جاسم
اجلـمـيلـي ،امل فالح عـبــد ،امــونــة
عـبـ ــد اله ــادي ع ــاشـ ــور الكـبـي ـسـي،
امـيـن ــة ح ـسـني علـي هـيـتـي ،امـيـنه
مـحمــد غــزال الـقيــسي ،انــور دلف
مه ــاوش ،اوس طه ج ــاب ــر الع ــانـي،
بـ ــاسـم نـ ــاجـي عـبـيـ ــد الـفهـ ــداوي،
بح ــريه خلف عـطــا اهلل ال ــدليـمي،
بـ ــداع سـ ــايـ ــر حـم ـ ــد اخللــيفـ ــاوي،
ب ــدري ــة خـضـي ــر عـب ــاس اجلـب ــوري،
بــدريــة عـالوي عبــد اهلل اجلـميـلي،
بـشرى جـاسم خضـر ،بلقيـس ياس
خـضـيــر احلــديـثـي ،بهـبه عـبــد اهلل
ح ـ ـســني ،به ـي ـ ــة ح ـم ـ ــود غـ ـض ـب ـ ــان
اجلميلي ،بهيـة عبيد تـاية ،بهيجه
محمـد سويط ،بـهيه عزيـز جاسم،
بهـيه صــالح شــوكــة الهـيـتـي ،بهـيه
مـحمــد عبـطــان الفالحـي ،بيـجيـة
مح ـمـ ـ ــد هـ ـ ــزاع اجل ـم ــيل ،ب ــيج ــيه
حـم ــود فـي ــاض اجلـمـيلـي ،ت ــاضـي
خلف فـرحـان ،تـرفـة عـطيـة حـسن
العـبـي ـ ــدي ،تقـيـه عل ـ ــوان محـم ـ ــد
ال ـكـ ـبـ ـي ـ ـ ـس ــي ،ثـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــر طـه جـ ـمـعـه
اجلـنـ ــابـي ،ثـ ــامـ ــر حـ ــامـ ــد روضـ ــان
الـعلـيـ ــاوي ،ثـنـ ــوه حـمـ ــادي احـمـ ــد
اجلمـيلي ،جـاسـم محمـد عـبطـان،
جــاسم مـحمــد مـطــرود الــزوبعـيم،
ج ــاســم مخـلف حـم ــاد ال ــدلـيـمـي،
جسـام محـمد حـسن ،جـمال عـايد
مـظه ــور احملم ــدي ،جمـيل حجــاب
ف ــواز الكـبـي ـسـي ،جـمـيلــة اخـمـيــس
عـب ــد احملـم ــدي ،جـمــيلـ ــة محـم ــد

ح ـم ـ ـ ــد اله ،ج ـنـ ـ ــان ص ـ ـ ــالح ع ـبـ ـ ــد
العل ــواني ،جــواهــر حــسني مـطـلب،
حـ ــده فـ ــرحـ ــان حـ ـسـني اجلـمــيلـي،
حدود عبد عبـد اهلل العبيدي ،حرة
اح ـم ـ ــد اس ـ ــود الـفه ـ ــداوي ،حـ ـ ــرفه
خـلـف عـ ــب ـ ـ ـ ـ ــد اهلل ،حـ ـ ـ ـ ـسـ ــن عـلـ ــي
سـل ـي ـم ـ ـ ــان ،حـ ـ ـس ـن ـ ـ ــة عـلــي سـع ـ ـ ــد
الـفه ــداوي ،ح ـســنه حـمـي ــد عـب ــود
الع ــانـي ،حـ ـسـنــيه فـي ــاض صـ ــالح،
ح ـسـني بــري ـسـم عـبــاس احملـمــدي،
حـ ـســني علـي حـمـ ــود الـ ــشجـيـ ــري،
حسـني ذعبداهلل عشـيش االعرجي،
حـ ـ ـس ــني علــي ص ـ ـ ــالح احل ـيـ ـ ــانــي،
حـسـين ــة اسمــاعـيل عـلي ،حـسـينــة
عـبـ ــد الـ ــرحـيـم جـ ــويـ ــر ،حـكـيـمـ ــة
شــيحـ ــان ن ـ ــايل احملـمـ ــدي ،حـمـ ــاد
حسني علي الـذيابي ،حـماد خليف
مح ـ ـســن ،ح ـم ـ ــاد ف ـ ــرح ـ ــان ع ـ ــاب ـ ــر
الكـبـي ـسـي ،حـم ــادي ع ــوي ــد صــبح
العـسـايف ،حمـد اهلل جـاسـم محمـد
العبـدلي ،حمدة اسمـاعيل ابراهيم
االع ــرجـي ،حـم ــدة سعـي ــد ج ــاسـم،
حـمــدة حــديــد ب ــدوي الكــرعــولـي،
حمـدة عبد اهلل حمـادي الفهداوي،
حمــدة عبـد اهلل صــالح الفهـداوي،
حمــدة علـي حمــادي ،حـمي ــد عبــد
الع ــزي ــز احـم ــد الـنعـيـمـي ،ح ــوري ــة
طالب صـ ـ ــايل امل ـ ــرع ـ ــاوي ،حـ ـ ــوريه
هـن ــدي ظ ــاه ــره الع ــام ــري ،حـي ــدر
عدنـان تركي الـنعيمي ،خـالد دويل
ح ـم ـ ـ ــد ،خ ـ ـ ــال ـ ـ ــده مـح ـم ـ ـ ــد ع ـ ـ ــواد
الـفهـ ــداوي ،خـ ــدهـن بـكـ ــر فـيـ ــاض،
خ ـ ــديجـ ــة دراع حـمـيـ ــد ،خ ـ ــديجـ ــة
طـ ــالـب عـب ـ ــدالعـ ــزيـ ــز احلـ ــديـثـي،
خضـرة رحيم ذياب الـراوي ،خضير
فــاضل مـحمـد اخلـابـوري ،خـضيـر
محمـد هـجيع ،خـضيـر طلـب علي
اجلميلـي ،خلف سعيـد علي ،خلف
محـمــد غــريـب ،خـلف سعـي ــد علـي
الفه ــداوي ،خلف لـطـيف فــرحــان،
خـلفـ ــة عـبـ ــد ال ـص ـ ــالح اجلـمــيلـي،
خلفــة محمـد فـرحــان العيـسـاوي،
خلـ ـ ــودة ع ـب ـ ـ ــد اللـ ـط ــيف جـ ـ ــاســم
العمـري ،خلودة عيـادة رثيع ،خليل

ابــراهـيم حــسن ســويــدان ،خـميـس
محمـد شـرمـوط الـدليـمي ،خيـري
ص ــالح فـتحـي الكـبـي ـسـي ،خـيــريــة
ابـراهيم رزوقـي املشهـداني ،خيـرية
عطا عبد ،داود سلـيمان خلف البو
فهــد ،داود سلـيمــان ســاجــر ،دحــام
احمد طـرفة ،دحـام كريكـش احمد
اله ـي ـتــي ،دخ ــنه ع ـب ـ ــود ع ـب ـ ــد ،درع
ص ـ ـ ــالح ح ـم ـيـ ـ ــد اجل ـم ــيلــي ،دلـ ـ ــة
فـرحــان رمضــان العيـسـاوي ،ذكـرى
ناجي مطلـوب ،رابعة مصلح خلف
الـعـلـ ـيـ ـ ـ ــاوي ،رازقـ ـيـ ـ ـ ــة عـل ــي فـلـ ـيـح
احلــديـثي ،رحـيل مخلـف حمــادي،
رحـيلــة ع ـس ــاف خلف ،ردســة عـبــد
العـزيز حـمود ،رزيـقة مـطر سـريح،
رسـميـة فــزع شنـيتــر ،رشيـد صـالح
خـلف الـعل ـيـ ـ ــاوي ،رش ـيـ ـ ــد مخـلف
جلع ــوط الفهــداوي ،رشـي ــده شكــر
مح ـمـ ـ ــود اللـك ـيــي ،رفع ـ ــة ح ـنـ ــشل
محـم ــد العـبـي ــدي ،رفع ــة ه ــوي ــدي
اجل ـ ـ ــديع ،زع ــيلــي ح ـم ـيـ ـ ــد ع ـمـ ـ ــر
املـرسومـي ،زكية رائف حـسني ،زكية
ج ــاسـم حـمـ ــادي الفه ــداوي ،زكـي ــة
مخلف صالح الدليمي ،زهرة عواد
شـلـ ـ ــش ،زه ـ ـ ــرة عـ ـيـف ـ ـ ــان م ـ ـ ـش ـ ـ ــوح
اجلـمـيلـي ،زهـ ــرة محـم ــد ف ــرح ــان
اجل ـمــيلــي ،زيـ ـ ــدان خلـف مح ـم ـ ــد
الك ــرب ــولـي ،زيـ ــدان خلف حـم ــادي
ال ـ ـ ـشـ ـمـالوي ،زيـ ـن ــب رحـ ـي ــم عـل ــي،
سـاجده عبـدالواحـد محمـد ،سالم
شـ ـ ــريف ج ـمـعه ،س ـ ــام ــي مح ـبـ ــس
سـمـيـ ــر ،سـ ــامــي محـيـمـ ــد عفـتـ ــان
احملـمـ ــدي ،سـ ــامــي محـمـ ــد خـلف
الفه ــداوي ،س ــامـي ــة فـيـ ــاض شك ــر
الـ ــدهـ ــان ،سـ ــاهـ ــرة رشـي ـ ــد شهـ ــاب
الع ــانـي ،س ــاه ــرة شعـب ــان محـم ــد،
ســرحه حمـود عـبيـد ،سعــاد مجيـد
حـمـي ــد احملـم ــدي ،سع ــدة ف ــرح ــان
جـ ــراد العـيـ ـسـ ــاوي ،سعـ ــدة هـ ــاشـم
ص ــالح اجلـمـيلـي ،سع ــده مخـتلف
محـ ــادي ،سعـ ــديـ ــة احـمـ ــد صـ ــالح
ال ــراوي ،سعــديــة عـصف ــور محـمــد
العـبيـدي ،سعـديـة جنـم عبـد اللـة،
سعــديـه عمــر ربـيع ،سـعيــد عــربــان

ابــتهـ ــال شـ ــاكـ ــر عـبـ ــد احلـ ـسـني
ال ـب ـيـ ـ ــديـ ـ ــري ،اح ـمـ ـ ــد جـ ـ ــاســم
محمـد املـوسـوي ،احمـد سلمـان
جـابر رزوقـي ،احمد عـلي حسني،
ارك ــان ش ــده ــان حـمـي ــدي ،امل ــازه
ح ـب ـيــب ع ـب ـ ــداهلل ،ام ـ ــال ت ـ ــركــي
سع ـ ــدون ال ـب ـ ــوص ـ ــاح ،ام ـ ــريـك ـ ــة
حياوي بـاوي الهاللي ،امل شاكر
نعمة املوسـوي ،امل كرمي يوسف
الـعفل ــوكـي ،امـي ــره جنـم ال ــديـن
رؤوف الـبــرزجنـي ،انـيــسه غــالـب
احـ ـم ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاحل ــي ،امي ـ ـ ـ ــان
ابـ ـ ــراه ـي ــم عل ــي الع ـ ـ ــوادي ،ايه
صـالح عسكـر الكرد ،بـادي مهلي
ح ــاجم الــشب ــاني ،ب ــاسمــة غــامن
محـمـ ــد الغ ــامن ،بـثـيـن ــة عـب ــاس
ح ـسـني ،ب ــدري ــة عـبـ ــد الك ــاظـم
حـ ـ ـ ـس ــني ،ب ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــة عـ ـب ـ ـ ـ ــد اهلل
مــضه ـضــب الفـ ــريجـي ،بـ ــدريـ ــة
حمد ليهوب ،بـدريه صالح هاني
املزراكـي ،بشيـرة اسمـاعيل خليل
ال سليمـان ،بلوة نهات رمضان،
بلـ ــوة نه ــات رم ـض ــان اجلـب ــوري،
به ــرة ه ــادي كـ ــاطع ال ـشـبالوي،
تــديــارة رشيــد حـسـن ميــاحي،
تسواهن كاظم شمر السعيدي،
ثجيل علي محمد الشناوة ،ثريا
عطيه طعمه العنكي ،جاسمية
مــرزة عـبــد اجلـب ــار اخلفــاجـي،
جـاسـميـه محمــد ستـار ،جـامل
شلـب بشـارة حمـزة ،جبـار عبـد
راشـد اجلنـابـي ،جبـار عبـد علي
عبـاس الفرحـاني ،جبـرة شبيب
ظف ـي ـ ــر الع ـ ــابــي ،ج ـب ـ ــره ون ـ ــان
حسن سلطـان ،جليل عبد علي
سلـم ــان ،جـم ــرة شـن ــاوة ج ــودة،

جـمـيلــة عـبــد مــذبــوب املــرمـض،
ج ـ ــواد ك ـ ــاظــم سل ـم ـ ــان ،ج ـ ــواد
عبــدالكــاظـم عبــدعلـي الهـاللي،
جــواهــر راضي زبــار ال جــويبـس،
جـ ـ ـ ـ ـ ــودة عـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـبـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ــار اهلل
اخلليفـاوي ،جـودي كــاظم عبـد
احلـسن ،جـوريـة قحـيطـة مـزعل
الــركــابـي ،حــاكـم كــاظـم راضـي،
حـ ـ ـ ـ ــاك ــم مـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــان عـ ـبـ ـي ـ ـ ــس
اليــاســري ،حبـيبــة عبــد الــرضــا
فــضل الـ ـشـمـ ــري ،حـ ـسـن عـبـ ــد
حـسني ،حسـن عبد هـادي حمد
الغرابي ،حـسن فرمان ابراهيم،
حسن حـسيب عـبد ،حـسن عبـيد
عـالوي ،ح ـ ـ ـس ــن كـ ـ ـ ــاظ ــم عـ ـبـ ـ ـ ــد
البــديــري ،حــسنــة كــاظـم جبــار
فـ ـ ـ ــرج ،ح ـ ـ ـسـ ـنـه جـ ـبـ ـ ـ ــار ح ـ ـ ـس ــني
الغ ــرابي ،حـسـيبــة حـســون عـلي،
حـسـني شنــاوة مـحمــد ،حــسني
صـي ــوان ح ـسـني ،ح ـسـني عـب ــد
رياح عـودة ،حسني عـلي حسني
شـبـيـب ،ح ـسـني كــاظـم معـيــوب
الــسعـيــدي ،ح ـسـني علـي كـطــش
البـو حسـن ،حسني كـاظم جـاسم
الـزرعــاوي ،حكـمت شـاكــر عبـاس
اخلف ـ ــاجــي ،حـك ـي ـم ـ ــة خ ـن ـي ــطل
عـطيـة الـزبيـدي ،حـليم صـاحب
طاهـر الشيبـاني ،حمـزة سبهان
صف ــوك ،حـم ــزة ي ــوسف ك ــرمي،
حمـزة جواد كاظـم ،حمزة حسني
حـ ـسـني الـكـ ــردي ،حـمـ ــزة عـبـيـ ــد
ادعـيـج الع ــاب ــدي ،حـم ــزة م ـط ــر
زغ ـي ـ ــر ال ـب ـ ــدي ـ ــري ،ح ـم ـ ــزه زاي ـ ــر
حـمـيـ ــدي احلـ ـسـيـنـ ــات ،حـمـ ــود
ك ــاظم تــوم ــان اجلبــوري ،حـميــد
خـي ـ ــري سلـمـ ــان ال ـ ــزريجـ ــاوي،

حـمـي ــدة ك ــرمي عـب ــد علـي الـب ــو
ص ــالح ،حـنـت ــاوه ظ ــاه ــر ه ــزاع،
حـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ش ـعــالن جـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
احلـمـيـ ــداوي ،خـيـ ــريـ ــة حـ ـسـني
ع ـ ــودة ط ـ ــاوة ،خـي ـ ــري ـ ــة ك ـ ــاظـم
ح ـ ـمـ ـ ـ ـ ــادي اخل ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــاوي  ،دالل
محمـد عبـد احلـسن ،ربـاب عبـد
االمـيـ ــر فـ ــارس  ،رج ـ ــاء محـ ـسـن
علــي مه ــاوش ،رحـيـم ــة حـ ـسـني
مـح ــي  ،رزاق بـعـ ـي ـ ـ ــوي ح ـ ـ ـس ــن
مج ــي  ،رزيقـ ـ ــة مح ـم ـ ــد ع ـب ـ ــد
الـ ــوالــي  ،رزيقـ ــة حـمـ ــزة نـ ــاجـي
الفتـالوي ،رضية عيـدان لفتة ،
رفـيعـه شتــان نــاصــر الــواجــد ،
ريــاك جـي ــار هلــوس ال ـشـيـبــانـي،
زكـي ــة صـ ــالح حـمـي ــدي  ،زكـي ــة
محمد جـواد  ،زهرة جبـر مروك
 ،زهـ ـ ــرة جه ـ ــاد ج ـ ــودة  ،زه ـ ــرة
حـ ـســن حلـيـم  ،زهـ ــرة حـمـ ــدان
عبــاس الـعيـســاوي ،زهــرة خـطــار
راض ــي االوس ــي ،زه ـ ـ ـ ــرة نـعـ ـم ـ ـ ـ ــة
سلـمــان  ،زهــوري ح ـسـن عـبــاس
الـشمــري ،زهيـر حــربي زمـال ،
زهيـه شنــاوة مــشكــور اخلــزرجي،
سـالم ابـراهيـم جواد الـزاملي ،
سعــاد احـمــد فـيـصل الــسعــدون،
سعـدون جمـني داغر الـزيادي ،
سـعديـة امني محمـد  ،سعـدية
مهــدي عبــاس  ،سلهــابـه عبــاس
وحـي ــد  ،سلـيـمــة بــري ـسـم زامل
ال ــبهـ ـ ــادل ــي  ،سل ـي ـم ـ ـ ــة ثع ـبـ ـ ــان
شـيـم ــان العـمــري  ،سـنـيــة عـبــد
علـوان الهـاشمي ،سهـامـة مجيـد
مخيض الكـروي ،سهامـة محمد
علــي اخلف ــاجــي ،سهــيل ــة عـب ــد
اجلـبار جـاسم  ،شكـرية جـاسم

ص ـ ــايـل ،سل ـمـ ـ ــان مه ـ ــدي صـ ـ ــالح،
سلــوم احمــد خلف ،سلـيمــان عبـد
الرحمـن سليمان العقـيلي ،سليمة
احمـد مكـيطف احلــديثي ،سـليمـة
نايف عبـاس اجلميلي ،سمـية عمر
ع ـبـ ـ ــد اجمل ـيـ ـ ــد ،س ـم ــيعـ ـ ــة جـ ـ ــاســم
حـمــادي اجلـمـيلـي ،سـمـيع ــة خلف
سليـم ،سميعـة عبـدالوهـاب خليل،
سـمـيع ــة جـمع ــة محـم ــد ،سـمـيع ــة
س ــرح ــان ع ــواد ،سـمـيـعه اب ــراهـيـم
دهـ ــش الـعل ـيـ ـ ــاوي ،س ـم ــيعـه هالل
مـطـلك ،سـنــدس ابــراهـيـم ح ـسـني
العـبـي ــدي ،سـنـيـ ــة مه ــدي صـ ــالح،
سهـوره ابـراهـيم حـسـني ال جعفـر،
سه ــيلـه فجـ ـ ــر ع ـبـ ـ ــد اهلل الـ ـ ــراوي،
ســوري ــة عب ــد احمــد ،ســوري ــة عبــد
عــوض اجلــوع ــاني ،شــامــان عــوض
حـسـني العيـسـاوي ،شــاميــة كتـامل
صــالح ،شـاهـة رحـال شــايف ،شتـات
حـربي ابــراهيم الـسلمـاني ،شـريف
علـيـ ــوي نـ ــاصـ ــر ،ش ـ ــريفـ ــة رشـيـ ــد
عـب ـطـ ــان ،شـ ــريفـ ــة عـبـ ــود مهـ ــدي،
شعـاع حـسـني حمــادي احللبــوسي،
شــكح ـ ــة فـ ـ ــاضل ج ـ ــاســم ،شــكح ـ ــة
جـ ـ ــاســم س ـم ـي ـ ـ ــران احلل ـبـ ـ ــوصــي،
شكـحة فـرحان احلـسني اجلـميلي،
شـكـ ـ ــر مح ـم ـ ــود زي ـ ــد الـفه ـ ــداوي،
شك ــري ــة ج ــاســم صلـبــي ،شك ــري ــة
حمـود حسن الطائـي ،شمسة مانع
ه ــاشم الـعيـس ــاوي ،شمـسـه عبــاس
ظـاهـر الـربـيعي ،شـوجـه محيـميـد
حـنـ ــوش ،صـ ــافـيـ ــة خلــيفـ ــة تـ ــركـي
السلمـاني ،صالح ابـراهيم الـدولة،
صالح طوكان حـسو ،صالح فياض
ح ـم ـ ــد ،ص ــبح ـ ــة ش ـ ــرابــي ح ـ ـســني
احل ـ ـ ــردانــي ،ص ـب ـ ـ ــرة حـ ـ ـســني داود
احملـمدي ،صـبريـة احمـد سليـمان،
ص ـب ــيحـه داود سل ـمـ ـ ــان ،ص ـب ـيـحه
شـامـان صــالح الكـبيـسـي ،صبـيحه
شالل شح ــاذة الكـبيـسـي ،صبـيحه
عبــد العــزي ــز عبــد القــادر الــراوي،
صداع اسـود عبد الفهداوي ،ضيف
زغ ـيـ ـ ــر م ـنـ ـ ــوخ احلـ ـ ــردانــي ،طـ ـ ــارق
صالح طعمة ،طلبـة حيدر فرحان،

طلـيعــة خلـف عبــد ،طلـيع ــة خلف
عـبـيـ ــد العـبـيـ ــدي ،طلـيع ــة احـم ــد
عـ ـ ـ ـ ــذاب ،طـل ـ ـيـعـ ـ ـ ـ ــة خـلـف سـل ـ ـيـ ــم
اجللـي ــاوي ،طلـيعــة عـب ــداللـطـيف
شعـيـب املع ــاضـي ــدي ،ع ــادل ج ــاب ــر
احمـد الـصعب ،عـالـيه عبـدالعـزيـز
محـ ـسـن الـ ـشـمـ ــري ،عـ ــايـ ــد خلــيل
عـبـيـ ــد احلـيـ ــالـي ،عـ ــايـ ــش عفـ ــات
خـلف ،عايـشة عـبدالـكرمي محـمود
الهـيـتـي ،عـ ــايـ ـش ـ ــة محـمـ ــد عـبـ ــد
الك ـس ــر ،عـب ــاس احـم ــد ع ــرس ــان ــة،
عبــاس خلف رجـب ،عبــاس محمـد
حـسني ،عبــد حميـد شهـاب احمـد،
عبـد دخـيل حميـد متـر ،عبـد عـايـز
محـل العـيـ ـسـ ــاوي ،عـبـ ــداحلـمـيـ ــد
سـ ـ ـم ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــر زي ـ ـ ـ ـ ـ ــدان اجلـ ـ ـمـ ـ ـيـل ـ ــي،
عبدالـرحمن عبدالغفـور احمد ابو
الـسعــد ،عبـدالـرســول عبـد الـرزاق
ج ــراد ،عـب ــدال ـسـت ــار ف ــرح ــان عـب ــد
جــراد ،عبـدالعـزيـز عـزيـز خـشمـان
احلــربـي ،عبــداهلل حــسني مـحمــد،
ع ـب ـ ـ ــداهلل ح ـم ـ ـ ــد غ ـنــي ،ع ـب ـ ـ ــداهلل
شيملن خـلف ،عبداهلل فـاضل عبد
امل ـ ــرع ـ ــاوي ،ع ـب ـ ــداهلل م ـ ــدب ه ـ ــزاع
اجلميلي ،عبدالهـادي كسار فياض
العـيـ ـسـ ــاوي ،عـبـ ــدالهـ ــادي مــتعـب
عـب ــودي ــة ،عـب ــدال ــوه ــاب عـط ــا اهلل
كـاظم ،عبـدة اثيع جيـاد املـدعـاوي،
عبده جـدي سطـام املرعـاوي ،عبود
جـاسـم حمــادي احملمـدي ،عجـيبـة
هـ ــادي فهـ ــد العـيـ ـسـ ــاوي ،عـ ــدنـ ــان
محمد صويف ،عدنان خلف يوسف
الفهـداوي ،عـدنـان محـارب مـشلح
الـعيـســاوي ،عــذيــة عــدوان مـشــوح
احلـل ــب ـ ـ ـ ــوس ــي ،ع ـ ـ ـ ــذيـه داه ــي ريـع
ال ـ ــزوبعـي ،عـ ــزي ـ ــز سلـيـمـ ــان عـبـ ــد
الغـ ــامنــي ،علـي ل ـطــيف م ـصـيـ ــرع
اجل ـم ــيل ــي ،علــي يـ ـ ــاس ـيــنب عـ ـ ــودة
الكـبيــسي ،عـلي ــة حم ــدي االحمــد
احملـم ــدي ،علـي ــة سعـي ــد مح ـسـن،
علية شمسي عبد اللطيف العاني،
عـلي ــة عبــد عــودة اجلـميـلي ،عـليــة
اليف حـبيـب العــاني ،عـليــة مـحمــد
ال ـطــيف الـكـبـيـ ـســي ،علــيه ديـ ــوان

ح ـم ـ ـ ــد العـكـ ـ ــاش ــي ،عل ــيه مـ ـصـلح
محـمود الـغريـري ،عمـر محـمداهلل
كـرمي اجلـوعــاني ،عمـر مـوفق جبـر
الـك ـب ـيـ ـســي ،ع ـم ـ ــرة ع ـب ـ ــاس رج ـ ــز،
عمـشــة حـسـني علـي ،عنــاد ج ــاسم
حـمــادي اجلـمـيلـي ،عــوفــة جــاسـم
حـمادي ،عيدة محمـد عبد اجلبار،
غـبـت ــة اسـم ــاعـيل احـم ــد ،غ ــريـب ــة
محـمـ ــد خلــيل ،فـ ــؤاد شفـيـق علـي
الع ـب ـيـ ـ ــدي ،ف ـ ـ ــائق قـ ـ ــدوري ع ـبـ ـ ــد
احلافظ العـاني ،فايقه تـالي بندر،
فـتحـيه م ــشع ــان نـ ــواف الع ـس ــاف،
فخـريـة مـصطفـى اخضـر ،فخـريـة
ريــزان حـم ــد العـي ـس ــاوي ،فخــريــة
عـزيـز نـاصـر ،فخـريـة مهـدي بـردي
الع ـس ــاوي ،ف ــرج ح ـسـنـي محـم ــد،
فـ ــرجـ ــة عـبـ ــاس جـ ــاسـم ،فـ ــرحـ ــان
حبـيب ضــاحـي احملمــدي ،فــرحــان
ي ــوسف عـالوي الكـبـي ـسـي ،ف ــرح ــة
ف ـي ـ ــاض ج ـ ــاســم ،ف ـ ــرح ـ ــة ف ـي ـ ــاض
جــاسـم اجلم ــالي ،فــرحــة كــرميــان
عـ ــودة ،ف ـضــيلـ ــة ابـ ــراهـيـم كــنعـ ــان
الـكــنع ـ ــان ،ف ـضــيل ـ ــة حـ ـســن ع ـ ــواد
احللـبــوسـي ،فـضـيله عـب ــد الغفــور
شـ ــاهـ ــر ،ف ـضـيـله فـ ــرحـ ــان سـبـتـي
اجلـميـلي ،فـطيـم اسمــاعـيل مـطــر
احلـلب ــوسي ،فــطيـم في ــاض احمــد
الفهـداوي ،فـطـيم فـيحـان مـحمـد
العل ــوانـي ،فـطـيـم محـم ــد ح ـسـن،
ف ـنـ ـ ــديـه عفـ ـ ــات شـ ـ ــرق ــي ،فه ـي ــمه
خلـيـفه عـب ـطـ ــان ،فـ ــوزي بـ ــرج ــس
يـعق ـ ـ ــوب ،ف ـ ـ ــوزي ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر اح ـم ـ ـ ــد
الـ ـ ـصـع ــب ،ف ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــة خـلـف نـه ـ ـ ـ ــار
الـنـ ــراوي ،فـ ــوزيـ ــة ص ـ ــالح جـ ــاسـم
احملـم ــدي ،ف ــوزي ــة عـب ــد احلـمـي ــد
محـمـ ــد العـ ــانـي ،فـ ــوزيـ ــة محـمـ ــد
احـ ـمـ ـ ـ ــد ال ـ ـصـع ــب ،فـ ـي ـ ـصـل جن ــم
عـب ــداهلل محـم ــد الع ـس ــايف ،ق ــاسـم
حــسن حــسني ،كـايف فـرحــان حمـد
احللـب ــوسـي ،ك ــامل جنـم عـب ــد اهلل
اجلـ ـنـ ـ ـ ــاب ــي ،كـ ـ ـ ــدرة كـ ـمـ ـ ـ ــر حـ ـمـ ـ ـ ــد
الـنـم ــراوي ،ك ــدريه جـي ــاد مح ـسـن
الـ ــشعـيـبـي ،كـ ــرجـيـه علـي ص ـ ــالح،
ك ــرمي مهـي ــدي سع ــود العـي ـس ــاوي،

كــرين درج ســالم اجلـلبـاوي ،كـطـنه
حماد سـردي الذيابي ،كفـاية كردي
صـالح ،كمـيلة دلف ضـاحي ،كمـيلة
ع ـب ـ ــود ط ـ ــراد الـفه ـ ــداوي ،ك ـ ــواكــب
اشـرف اسماعيل ،كودة حماد حسن
الـفه ـ ــداوي ،ل ـ ــؤي ح ـ ــام ـ ــد ت ـ ــركــي
اجلغـيفـي ،لــؤي مـتعـب مـصـطفــى
الـراوي ،اليقـة شحـاذة نـايف ،ليلـى
عـبــد اجلـبــار حـم ــدان العـي ـســاوي،
ليلـى عالوي شاووش ،ليلـى عليوي
ع ـبـ ـ ــد ،مـ ـ ــاجـ ـ ــد ح ـم ـيـ ـ ــد ك ـنـ ـ ــوش
اجلميلي ،مالـك عبد القهار سبتي
الع ـ ــانــي ،م ـ ــال ـي ـ ــة سـ ـطــم ح ـ ـســني
امل ـصـلحـي ،مـ ــالـيـ ــة عـ ــايـ ــد مخـلف
الع ــانـي ،م ــاهـي ــة عـب ــدال ــرزاق ق ــادر
الـ ــدراجــي ،مجـيـ ــد رشـيـ ــد شـعالن
الكــربــولـي ،محــاسن ذاكــر هــويــدي
الـ ــراوي ،محـمـ ــد فـ ــريح عـبـ ــد اهلل،
محمــد حسـن مشـوح ،محمـد علي
مخـيلـف الفه ــداوي ،محـم ــد ف ــواز
ص ـب ـ ـ ــاح ،مح ـم ـ ـ ــد مح ـمـ ـ ــود ع ـبـ ـ ــد
اللطيف الكرطاني ،محمد مرزوك
حـمـ ــد اجلـنـ ــابــي ،محـمـ ــد نـ ــاجـي
ابــراهيـم احلمـدانـي ،محمــود عبـد
احلـمـي ــد عـيف ــان ،محـن ــة محـم ــود
ع ـب ـ ــد الـفهـ ـ ــداوي ،مح ــيل ـ ــة خـلف
ف ــارس الفهــداوي ،محـيلــة مــطلك
شــرقـي ع ،مخلـص مـحم ــد رميـض
احلمــداني ،مـدحـة عـليـوي رحـيم،
مــديحه عبـد ابـراهـيم الـشـورتــاني،
مديحه عسل عساف ،مراتب حماد
س ـطـ ــاي الـعلـ ــوانـي ،مـ ــرمي مجـيـ ــد
مـحمــد ه ،مـصلـح عبــداهلل مـحمــد
احلـلبــوسي ،مـطــرة مخلف نـاصـر،
مـ ـط ـيـعه ع ـبـ ـ ــد الف ـتـ ـ ــاح مح ـ ــارب،
مفـيــدة ص ــادق محـمــد الــدامــوك،
مقـب ــول ــة ذي ــاب ح ـسـن العـبـي ــدي،
مـكــيعـ ــة عـبـ ــاس خـلف الـكـبـيـ ـسـي،
ملكيـة حـامـد شكـر العـانـي ،ملكيـة
علــي محـمـ ــد الـفهـ ــداوي ،مــنفـيـ ــة
مخلف جزاع الدلـيمي ،منيره علي
طه ،مهـديــة مجيـد نعـيمــة ،ميـشـة
مخـلف صـ ــايـع العـكـ ــاشـي ،ن ـ ــاجح
فلـيح ح ـسـن الهـيـتـي ،ن ــاذر م ــوك ــز

اس ـم ـ ــاع ــيل ،نـ ـ ــافع مـحل ش ـ ــاهــني
اخلفـ ــاجـي ،ن ـ ــافع نـ ــوري ن ـصــيف،
نـاهدة عـبود حنتـوش الوريـدي ،نبا
عـ ــاصـم ن ـصـ ــرت الـ ــربــيعـي ،جنـ ــاة
خـض ــر اب ــراهـيـم ،جنـم ــة عـب ــد اهلل
مح ـمـ ـ ــد ،جن ـم ـ ـ ــة مح ـمـ ـ ــد ف ـت ــيح
احل ــيلــي ،جن ـم ـيـ ـ ــة ح ـ ـســن خـلف،
جن ــود خـلف ج ــدوع ال ـس ــوي ــداوي،
جنـيه سلـيم ــان فيــاض الهـيتــاوي،
ن ـشـمــة ع ــواد محـم ــد احللـبــوسـي،
نشميـة عبد احلليم حمـيد ،نعيمة
ذنـون نايف اجلـوعاني ،نعـيمه عبد
اهلل احـ ـمـ ـ ـ ــد ،نـفـ ـ ـ ــود خـلـف عـ ـبـ ـ ـ ــد
الـفـالحــي ،نـف ـ ـ ــود خـلـف مـح ـم ـ ـ ــد
العـيـ ـسـ ــاوي ،نفـ ــود نـ ــايف حـمـيـ ــد
اله ـي ـتــي ،نـهلـ ـ ــة ع ـبـ ـ ــد الـ ـ ــرح ـيــم
اسماعيل العـاني ،نهلة عبد الرزاق
رحيم اجلبوري ،نهلة هاشم نعمان
العـ ــانــي ،نهـي ـضـ ــة احـم ـ ــد سعـيـ ــد
الع ــاني ،نــوال عــوي ــد احمــد ،نــوال
مشعـان نواف الزعيلي ،نورة صالح
درج العيـدان ،نـوريــة لطـيف احمـد
الكــرب ــولي ،نــوري ــة احمــد الـطـيف،
نوريـة حسني علي احملمـدي ،نورية
ســودان عـب ــاس العـي ـســاوي ،نــوريــة
مـخـلـف دايـخ الـفـه ـ ـ ــداوي ،ن ـ ـ ــوريـه
عـبيـد عبـاده ،نـوفه سـرحـان حمـود
الـ ـ ـ ــدلـ ـيـ ـم ــي ،هـ ـ ـ ــاش ــم ام ــني ك ـ ـطـه
املـشه ــداني ،هــاشـمي ــة رحيـم سعــد
املعــاضيــدي ،هجه عـليــوي حمـود،
هـديـة صـالح سعـود ،هـظيمـة ربيع
محل ال ــزويـنـي ،هـظـيـم ــة مل ــوكـي
عـبـ ــد ال ـص ـ ــالح الـعلـ ــوانـي ،هــيلـ ــة
مـ ـضـعف يـ ـ ــاس ،وجـ ـ ــريه عـ ـ ــاشـ ـ ــور
ح ـسـني احللـب ــوسـي ،وجـيه صـب ــار
فـل ـيـح الـه ـي ـتــي ،وج ـيـهـه ت ـ ـ ــوف ـيـق
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالـح الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي ،وداد خـلـ ـ ـيـل
اسمـاعيل ،وضحـة حمـادي مضعن
العـيـ ـسـ ــاوي ،وضحـ ــة علـي سـ ــراج،
وطفــة بــديــوي ح ـسـن ،وفـي ــة علـي
نــاصــر العجــراوي ،وفـيق ــة خمــاس
مـحـ ـمـ ـ ـ ــد ،يـ ـ ـ ــازي احـ ـمـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــراد
العـي ـس ــاوي ،ي ــوسـف يعقـ ــوب علـي
الهيتي.

قــــــــادسيـــــة
ح ـ ـســني احلج ـ ــامــي  ،شـك ـ ــري ـ ــة
جــودة عـطـشــان  ،شكــريه عــوده
راضـي الكرعـاوي ،شكريه مـوسى
ثــامــر املـط ــراوي ،شالكــة عـبــاس
سلمـان املـوسـوي ،شمـامـة شـنيت
مـحمــد اجلنـابـي ،شنـونـة تــالي
عاشـور  ،شهيـة ابراهيـم جديع
 ،شه ـيـ ـ ــة بـ ـ ــدن عـ ـ ــويف مـ ـ ــدى ،
شهـيـ ــة عـمـ ــران عـبـ ــد الـ ـسـ ــادة
الـشبـاني  ،شهـية فـالح سلـمان ،
شهيـة متـيني منـاصر الـزيادي،
شهـي ــة مهــدي ح ـسـني  ،صــادق
جـعفر محمـد الفؤادي ،صـبيحة
حــسن تــايه الــزبيــدي ،صــديقــة
عـب ــد عـب ــود اخلـيك ــانـي ،ص ــوغ ــة
مـعيــد سيـاب الـطــويل ،طلـيعـة
مـ ــالـك شـعالن الـعجـمـي ،طـيـ ــار
مــردان شــاطـي  ،عبــاس حــسن
لــيه ــود كـت ــوب  ،عـب ــاس ق ــاسـم
علي  ،عبد الـسادة جبار عويد ،
عـبـ ــداالله اسـم ــاعــيل فـ ــاضل ،
ع ـب ـ ــداالم ـي ـ ــر ج ـ ــودة ح ـم ـي ـ ــدي
الغرابـي ،عبداالمـير عبـود كاظم
 ،ع ـبـ ـ ــداحل ـ ـســن هـ ـ ــدو ح ـ ـسـ ـ ــون
الع ــارضـي ،عـب ــداخل ـض ــر م ــوات
كـ ـس ـ ــار علــيجـي  ،عـبـ ــدالـ ــرضـ ــا
ح ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان جـ ـب ـ ـ ـ ــر احلـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــدان،
عـبـ ــدالـ ــزهـ ــرة فـيـ ــاض مـ ــوسـ ــى
ال ـشـبــانـي  ،عـب ــدالعـظـيـم عــزيــز
سلـوم العكيـلي ،عبـدالكـاظم نـور
حـسن الـسالمـي ،عبـداهلل مـسلم
حـسن الـشمــري ،عبـداهلل مــسلم
حــسني الــشمــري ،عبــداهلل نهـاب
مـطر الـصريح ،عبـدالواحـد عبد
اخلـض ــر سعـي ــد  ،عـب ــود ح ـسـني
سلمـان العابـدي ،عجة خـنيطل

عـطيـة دوغيــر  ،عجيبـة سلمـان
عـ ــويف  ،عـ ــزيـ ــرة م ـطـ ــر كـ ــاظـم ،
عـ ـس ــرة ط ــراد حـ ـسـني الـنـ ــائلـي،
عطـشان كلو ابو خـشة اخلالدي
 ،عقيل عـمران بـراك النـاصري
 ،عـلـ ـ ـ ــوان عـ ـبـ ـ ـ ــاس عـل ــي  ،عـل ــي
راض ـ ــي جــالل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزار  ،ع ـل ـ ــي
طخـ ـ ــاخ جـ ـ ــاســم ال ـب ـ ـ ــو  ،علــي
عبـداحلـسني عبـد  ،علي بـريهن
ج ــاســم الفـتـالوي ،علـي حـ ـسـني
محـمـ ــد الكـيـم  ،علـي ــة ح ـسـني
علــي  ،علـيـ ــة حـمـي ـ ــد محـمـ ــود
جـواد ،علـية فـالح علي الـربيعي،
علــيه عـبـي ــس شـن ـ ــون العـ ــادلـي،
عـلـ ـي ـ ـ ـ ــوي حـ ـ ـ ـس ــني حـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــدي
التـميـمي ،عـنيــدة راضي جــاسم
املـسعـودي ،عــواد محمــد سلمـان
جـنــابـي ،عـيــدان عـبــد احل ـسـني
مزهر  ،غائب شهد نور العامري،
غ ــازي ــة ح ــواس مفـنت احلـبـيـب
اهلل  ،غـافل فـرهـود جــذاب العبـد
اهلل ،غالب مجـيد خشـان  ،غبنة
حـسني كـشــوان محمـود  ،غـنيـة
عـب ــدال ــرضـ ــا علـي شـب ــر ،غـنـي ــة
يـاسني محـسن حـسني ،غـنيمـة
عـ ـ ــاجل ك ـ ــاظــم ع ـب ـ ــادة ،غ ـن ـيــمه
مه ــدي عـب ــاس الـكف ــاري ،غـنــيه
حمــزه حــسن الـعمــاري ،فــاطمــة
يحيـى راضي املوسـوي  ،فخرية
شمـران ساجت الـشباني ،فـخرية
علـي ح ـسـني  ،ف ــرح ــان عـطـي ــة
جـب ــر  ،ف ــرح ــان ن ــاص ــر حـم ــود
العبـد اهلل  ،فــريظـة عبـد حـسني
العلـي ،فـضـيـله علـ ــوخ ثجـيل ،
ف ـضـيـله جـ ــواد عـ ــزوز  ،ف ـضـيـله
يــوسف زيــاره الغ ــرامي ،فـطـيمــة

مـنهل خـشـاف الـزيــادي ،فطـيمه
ع ـبـ ـ ــداحل ـ ـســني رس ـ ـ ــول  ،فل ــيح
مح ـي ـ ـســن ي ـ ــاس ـ ــر املـ ـط ـ ــروحــي،
فهـيمــة طــاهــر خــربــوع  ،فــوزيــة
ظـاعـر محيـسن  ،فـوزيـة عـايـد
شمخي العـبيدي ،فـوزية ريـسان
خـي ــون ال ش ــدود  ،ف ــوزي ــة عـب ــد
احل ـ ـس ــني مح ـ ـس ــن احلج ـ ــامــي،
فـيــصل زغـي ــر ن ــاص ــر اجلـب ــوري،
قبلـة شرهـان حميـدي  ،قبيـلة
ســبع خ ـط ـ ــار االعـ ـسـم ،ق ـ ــدري ـ ــة
حسان حميدي ال صوير ،قسمة
ع ـب ـ ــد علــي الع ـ ــاب ـ ــدي ،قـ ـس ـم ـ ــة
مـطــرود ح ـســان  ،ق ـسـمه جالب
ص ـبـ ـ ــاح  ،ق ـنـ ـ ــده ع ـبـ ـ ــد مـكـ ـ ــاوي
اخلفــاجـي ،قيـس طــاهــر خلف ،
ك ــاظـم ح ـسـن مـلك ــة ال ــزي ــادي،
كــاظـم سـيــاب عــرزال الــزبـيــدي،
كـاظم نـاصـر حمـادي املـنصـوري،
كـاظميـة احمـد زويـر االسـدي،
كــامل محمـد عبـاس الـزوبعي،
ك ــامل صــاحـب ص ــالح الـص ــالح،
كـ ـ ــامـل معـ ـ ــارز س ـ ـ ــويف ه ،ك ـت ــبه
مح ـمـ ـ ــد عـ ـط ــيه ال ـبـ ـ ــو ن ـ ـ ــايل،
كــرمــولــة عـبــد زي ــد عفـطــوز ،
كــرمي عنــاد جــاسم الـعمــراني،
كـرمي حسن كسـار الغزاوي ،كرمي
ع ـطـي ــة جـب ــار جـعف ــر ،ك ـظـيـم ــة
رخيص عـويف  ،كظيمـة عبد اهلل
علـوان  ،كعيه غـالي حسـون البو
ن ــاشـي ،كلـث ــوم ــة ح ـسـن عـب ــاس
الغـ ــامنــي ،كلـيـثــم هلـ ــول عـبـ ــد ،
كـمــيلـ ــة دوهـ ــان عـبـيـ ــد  ،كـ ــواكـب
ك ـ ــامل زكـي ـ ــان العـبـ ــدلـي ،كـ ــونـ ــة
ش ـنـ ـ ــاوة ع ـبـ ـ ــاس املـ ـ ــرشـ ـ ــديـ ـ ــة ،
لقلـوقة حمـود نايل احلـركوصي،

ملـيعه عبـد العبـاس جابـر  ،ليله
مجيد حسن ال حمد ،ليلى عبد
اهلل ب ـ ــدر خـم ـ ــاس ،لــيل ـ ــى علـي
هـاتف لـبتـميـمي ،مـائــدة عبـاس
حـمـ ــزة االس ـ ــدي ،مجــبل امـني
عـب ـ ــد الـنـبـي الـك ـ ــروي ،مجـي ـ ــد
حــامت متـعب خـزعـلي  ،مـحمـد
حـسـني مهــدي الـعمــري ،مـحمــد
رف ــيق ع ـبـ ـ ــد اجلل ـيـل الع ـب ـ ــودي،
مـديحـة جــاسم شالش االسـدي،
مـ ــديحه رضـي ــو نه ــايه ال عـم ــر،
م ــسلـم ص ــاحـب ح ـسـن  ،م ــسلـم
عـطية صـالح شالش ،مشـتهايه
غـزاي طـوفــان احلمــزاوي ،ملكـة
عليـوي الناصر العـبدلي ،مليحة
زي ــدان عـ ـسـل اخلف ــاجـي ،مـنـي ــة
حـ ـسـن راضــي  ،مهـ ــدي ص ـ ــالح
حسن الـساعدي ،مـوسى عليوي
عبــد اخلفــاجـي  ،ميــري مــزهــر
عـبـ ــد احلـ ـسـن ع ،نـ ــازك ابـ ــا ذر
غـضـب ــان ،ن ــاص ــر حـمـي ــد فـت ــاح
اخلطيب ،ناظـم كاظم كطوف ،
ناهـده اسمـاعيل خلـيل  ،ناهـية
عـبيــد حـســون الـسـعيــدي ،جنــاة
عـبـي ــد ع ــواص ــة  ،جن ــاة ج ــاسـم
ركبـان احليـالي ،جنـاه عـويف جـار
اهلل اجل ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوري ،جنـ ـ ـ ـ ــوى عـلـ ــي
محـم ــد  ،جنـي ــة ك ــايف ض ــاحـي ،
جن ـ ـيـحـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـ ــاجـ ــي مـح ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد
بـليـلبــاش ،ن ــدى حم ــزة حمــدي
اجلبـوري  ،نـزيهـة صـادق كـاظم
مـ ـسـيـ ــر ،نـ ــشعـ ــة رضـ ــا نـ ــاصـ ــر
الـتـك ـ ــريـتـي  ،نـ ـشـمـي ـ ــة محـم ـ ــد
م ـص ـ ــاول الفـ ــرحـ ــانـي ،ن ـظـمـيـ ــة
محمـد غـازي  ،نعمـان شـمخي
عـباس  ،نعيمة خـضير عباس ،

نعيـمه خضيـر عبـاس ال لطيف،
نعـيــمه غـ ــازي ظـ ــاه ـ ــر  ،نهـ ــايـ ــة
حـم ــزة عـطـي ــة اجلـن ــابـي ،نهـي ــة
جـب ـ ــار حـ ـســني الغ ـ ــرابـي ،ن ـ ــوري
هــاشـم حـسـني العــاوادي ،نــوريــة
مهـ ـ ــدي سل ـم ـ ــان  ،ن ـ ــوري ـ ــةجنــم
مـوســى حمـادي  ،هــاشم حـسني
بـديـوي احلــزامي ،هــاشم حـميـد
نعـيـمــة احل ـسـيـنــاوي ،هــاشـمـيــة
عـبد محـمد ابـراهيم  ،هـاشمـية
جميـل عذاب املـطروحـي ،هتيـفة
مح ـسـن ه ــوان العـمــري ،هــديـب
مه ــدي ظ ــاه ــر  ،ه ــدي ــة ج ــودي
كــاظم  ،هـديـة عجـمي شـنتـة ،
هــديــة حــسن ج ــاسم الــشك ــالي،
ه ــديـ ــة شهـي ــد ج ــاب ــر ال ــزرفـي ــة،
هـ ــديـ ــة عـبـ ــد شــبلـي اخلـ ــزاعـي،
هـ ــديـ ــة مـن ــظل ونـ ــاس الـهاللـي،
هضيمـة جودة صـالح الطوال،
هاللة حـسن علي  ،هنـاء عبد
املـ ـنـع ــم حـ ـ ـ ــداوي اجلـ ـنـ ـ ـ ــاح ــي،
ه ـيـف ـ ـ ــاء ح ـب ـيــب مـح ـم ـ ـ ــد ال
حـبيـب  ،هيفـاء نــاجي امغـيض
 ،واثق هـ ـ ــاتف ص ـبـ ـ ــر الـعلـ ـ ــوش،
وحـيــد طــاه ــر علـي الفــرجــاوي،
وحيـدة سعيـد راضي املـشكـور ،
وداد عـ ـبـ ـ ـ ــداحل ـ ـ ـس ــني فـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــان
البــوصــالح ،وردة كــاظـم عبــاس
احلمـيدان  ،وسـيلة نـاهي تـوملي
 ،وفـيـ ــة زامـل محـمـ ــد  ،وفـيـ ــة
دايخ مـطــر احلـسـيـنــاوي ،ونــاس
ج ــاسـم حـم ــزة  ،وهـيـب حـم ــد
مـن ــاحـي ف ــرح ــان ،يحـي ــى عـب ــد
الـلـ ـ ـ ـطـ ـ ـيـف عـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ـ ـس ـ ــني
ال ـسـم ــاوي ،ي ــوسف ح ــام غ ــدي ــر
السعيدي.

