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أأابتسام حميد محيسن جابر1

29بذابراهيم محسن عيسى عبود2
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38بذاحمد جدعان عبد السادة حسون5

34بذاحمد حسن ادريس لفته6

36بذاحمد حسين عبد هللا وناي7

34بذاحمد راتب كتاب مجبل8

42بذاحمد عامر حمزة صبيح9

34بذاحمد عباس فرحان كريم10

36بذاحمد علي كون حميدي11

23بذاحمد علي مطشر عزوز12

33بذاحمد كريم ميري عيدان13

40بذاحمد هاتف عويد عالوي14

37بذازهر شوقي عبد االله معارج15

أأافنان عبد الكريم زبين مونس 16

أأاقبال حسين لفته خشان 17

هـذالعباس وسام كريم كشاش18

41بذامجد جواد عبد ساير19

18بذامير اياد صاحب مهدي20

19بذامير حسوني راضي رميح21

21بذامير سالم سعيد22

29بذامير عباس مهنه جبر23

21بذامير عمار كريم محمد24

28بذامير فيصل تومان كاظم25

39بذامير فيصل كريم حاجم26

35بذبارق حميد كاظم حسين27
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