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 الحوالات الغير مدفوعة 

  المستفيد المستفيد
 صدام حسين علي القرني سيف عبدالرحمن محمد ناصر

 احمد عبده احمد محمد الساللي محمد طاهر قايد احمد الدعبوش

 محمد سالم يحيى عبدالله ياسر سالم ابراهيم محمد

 عبدالله حسين محمد الورد عبدالروف سعيد صالح شماع

 محمد هادي ناصر عساج باسم يحيى حمود خريص

 احمد صالح احمد قادري احمد محمد طاهر المخالفي

 عبدالله احمد محمد قراضة عارف ناصر قايد عبادي

 عبدالفتاح اسماعيل احمد سنان جبران يحيى علي الحباري

 فهمي علي صالح مجلي حسن الجيشمحسن يحي 

 عبدالفتاح صالح محمد علي التالبي محمد احمد عبد الله االبيض

 ابراهيم علي العزي مالح  ماجد محمد محمد علي

 حمزه محمد مطهر الوشلي محمد احمد عبد الله االبيض

 وضاح ابراهيم سعيد القباطي سحر بدر العبسي 

 منير علي علي محمد صالح  عبدالله سعيد صالح رسام

 عمار ابراهيم طاهر عبدالجليل علي يحيى محمد الغنيي

 خليل هادي زين هيج احمد يحي محسن الموسمي

 ماجد محمد مهدي محسن عبدالله  عبده محمد الرزاقي

 محمد عبدالله محمد المترب مختار مقبول مساوي عبدالرحمن

 اسماعيل عماربلقيس محمد  احمد عبدالرحمن احمد بوبهل

 ناصر حمود غالب االنسي عبدالله حسين حسين سراج

 ريدان محمد محمد العيني عبدالله صالح علوي المظفري

 حازم علي محمد قايد العليبي عبدالخالق محمد جبران علي شاره

 حماديه محمد هادي الحكمي هارون محمد ابكر مسنن

 احمد يحي محمود زيد عبدالله عبدالله منصور منصر معروف

 مؤيد حسام عبده راجح حلبوب خالد محمود محمد البعوم

 علي عبدالله محمد احمد القاضي وليد علي صالح العزاني
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 عبدالكريم محمد علي اليمني احمد عبده البساره

 حسين يحي احمد الفرح باسم عبدالرحمن مسعد الحوشي

 سوادي اريج صالح علي محمد شاهر ناجي صالح فاضل

 محمد اسماعيل احمد حلبوب محمود محمد البعوم خالد

 عمرو محمد احمد االعجم عمار محمد طاهر بادي

 شايع عبدالله علي قاسم خالد محمود محمد البعوم

 حفظ الله صالح سعد الجرادي حميد صالح محمد اليعري

 ابراهيم علي محمد علي الوسماني عروه عبده احمد الورد

 الح علي صالح روكانص منذر احمد مصلح سرحان

 محمد احمد عباس الحوري طاهر محمد هادي بحيري

 ابراهيم عبدالله علي منصر محمد حسين ناصر صالح

 عبدالولي محمد صالح علي مثنى حارث جمال مسعد الزراري

 محمد حسين حسن هندي محمد حسن يحىي دومي

 محمد احمد صالح المنتصر محمد يحي محمد علي

 محمد يحيئ علي مطهر علي انيس صالح زيد

 فاطمه ناصر ناجي النهاري عبدة علي حسين العرافي

 عفيف محمد علي حسين احمد يحى بلغيث البحر

 اميره منصور عبدالله الغيثي احمد شوعي  ناصر غوث

 احمد علي محمد الحرازي زينب شوعي حسن عبدالله الحكمي

 عزي عبده مرشد الجابري عبدالله حسين علي غالب

 عبدالله عبداللطيف ناجي دوام خالد احمد عبدالله الزوم

 احمد محمد عبداللطيف .. عبدالله احسين احمد زباع

 خالد  عاطف محمد ابو شعيب عصام محمد علي الشطبي

 احمد عباد احمد سعداء صفوان علي محمد الصباحي

 جمال محمد علي فرحان عبدالله علي قايد علي الكدح

 ايوب يحيى التويتي تجريبي قايد ثوابةياسين محسن 

 هيثم عبده عبادي الصغير ذياب محمد زاهر دحان،

 ايوب يحيى التويتي تجريبي محمد احمد محمد الحبيشي

 حسين احمد صالح الضياني احمد حسين ناصر سدله

 عبدالله محمد علي الزاهري رياض عبد السالم حسين العميسي
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 انس ياسر مهيوب راجح  جميل عبدالله حمود العريقي

 علي محمد سعد الرخمي احمد قاسم يحيى شرفي

 رامي عبدالرحمن فرحان قاسم سامي يحيى يحيى الغباري

 بسام محمد مجاهد وو سليم ناشر حسين الصيفي

 محمد علي محمد العرجاء هالل علي محسن المثنى

 احمد بكيل احمد شمسان محمد فواد محمد حسين الظراسي

 علي علي صالح العلواني محمد احمد عبده محمد عبدالله

 عبده محمد قاسم المدادي عبد الحكيم قاسم احمد عبدالله شبيل

 عبد صادق ملهي النهمي  عبدالقوي محمد ناجي صالح

 محمد شوعي شعبان عسير عبدالكريم عبادي علي المهرس

 حواء محمد امين الشعيبي حمزه عسكر محمد عسكر

 ابراهيم محمد صالح االسد ناجي صالحعبدالقوي محمد 

 اكرم عبدالقادر عبدالرب اسماعيل عبدالمجيد فواز علي القطامي

 احمد علي محمد راشد محمد سلطان حزام الزبيري

 خالد احمد حسين منصر عبدالسالم محمد صالح الجاهلي

 يوسف احمد عبد الله محمد نظيرة محمد حسين احمد علي

 انيسه صالح احمد الخلقي  محمد لطف محمد بولص

 عبدالعليم عبدالسالم سعيد عبده علي عبده صادق سعيد

 رشاد احمد عبد قاسم ياسر علي علي القرضي

 صادق عبده عبدالله الزمزمي محسن مسعد عبد الله الصناعي

 عبدالغني ناجي عبده الحالمي سامي محمد محمد علي الشامي

 سيف المقطريخالد محمد  سنان عبدالله صالح عياش

 عزيه علي ثابت حميد علي احمد سعد الوصابي

ABDULLAH SAEED MOHAMED ALJABRI  فاهم محمد عبد الولي هزاع 

 فوزي محمد حسن مظفر فادي رضوان محمد فارع

 سيف محمد سعد مصلح هاني علي عبدالله العليمي

 اسامه سعيد احمد راشد بجاش امين محمد ثابت المولد

 محمد صالح صالح عرج محمد حسين السالمي عبدالكريم

 عبدالرحمن علي ناصر الغرباني محمد. محمد. السواري.

 طالل يحيى فاشع مانع جحاء سيف محمود عبدة الجلة
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 محمد مصلح محمد الحنشلي عمار محمد محمد احمد الوشلي

 ابراهيم محمد احمد حباء   يوسف يحي صالح الشعري

 احمد عبده عبدالله الزمر الشيخ.عبد الغني محمد احمد 

 كمال حمود ناصر حيدان هارون امين محمد نصر

 علي يحيى احمد اهدل حسين منصور محمد عقالن

 صالح محمد علي سالم هاشم عباس محمد الشهراني

 طارق محمد العزي مسعود عثمان محمد سعيد الذبحاني

 وليد توفيق علي عبده فرج احمد فرج الوعري

 عبدالغني محمد علي قاسم الجرافي  صالح مسعد هداشيحيى 

 أحمد محمد عبد الله مبارز صادق علي سعيد سعيد

 زيد علي يحيى الفقي سماح محمد علي ناجي الشاوش

 يوسف باسم فاروق بلوز عبدالله محمد عبده وابل

 عبدالملك عبدالكريم ناجي الشايف حميد احمد مهيوب عايض العزب

 محمد ابراهيم محمد صغير الخضمي يحي القهالي عبدالطيف صالح

 يوسف علي حزام عبيد قاسم يحيى محمد التركي

 عمر ظيف الله محمد عسكر محمد ناجي غانم محمد

 حزام علي يحيى الشدادي يحيى محمد علي الجملولي

 شرف محمد حسن الروسي وفاء علي مثنى المخالفي

 عبدالرحمن احمد محمد سعيدشمس الدين  محمد حسن عبدالله الشرفي

 محمد عبده عبده القاضي بسام احمد محمد عيضه

 توفيق محمد صالح نعمان حمدي خليل سيف علي

 مروان محمد احمد مهدي ارف حمود عبده علي النقيبع

 جميل حمود سليمان الركبه محمد علي سعد  العباسي

 احمد صالح عبدالرحمن علي سليمان مسعد احمد رويد

 علي عبدالله علي محمد فارع ناجي احمد المضرحي صدام

 عبد الكريم عبد الله حسن القادري وصيفه سلمان حسن حابس

 مسلم محمد احمد حمود محمد عبدة زايد الرزاف

 علي علي الصغير محمد علي عبد الجبار محمد عبد الخالق الزبيري

 منصور عبدالله صالح العربي مقبل ناصر مقبل ءء

 ماجد علي أحمد الجرادي فايز يحي مبخوت الحباريوليد 
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 امل حسين عبده علي ياسر احمد احمد الراسني

 عبداالله عبدالرب الديدي ءء يوسف محمد علي صوال

 محمد عبدالله صالح الحضوري محمد محمود حمود العليي

 يحي محمد حسين عنتوش حسن احمد يحي العنسي

 احمد علي قاسم المحدنيخالد  جال ل عبده احمد الجنيد

 محمد علي مهدي القاضي جالل فتحي احمد صالح الحضوري

 عبدالله محمد علي االهمي  احمد علي عبدالله غاالب

 ابراهيم علي ابوبكر بلفقيه علي صالح محمد زحيط

 محمد علي محمد مبخوت الروسي احمد احمد قاسم الصباحي

 ناجي صالح علي عبده عبدالله عبدالرزاق عبدالله علي المنقذي

 عبدالله احمد سعد عثمان هيثم احمد عبدالله علي قايد

 علي علي محمد العجي محمد ناجي صالح

 نجيب علي محمد شهبين حسين علي علي احمد سيالن

 علي احمدد محمد الهردي عيسى مقبل ناصر الظبياني

 علي صالح عبدالله العماد بسام عبده محمد النهمي

 علي مصطفى محمد احمد صالح طعيمانمحمد علي 

 يحيى علي سامر ءء عاصم هائل حسن الوديدي

 رائد علي صالح العرومي ادهم علي ناجي جعوال

 امجد عبد سعد الوصابي جميل ناجي محمد الضحياني

 وسيم مطهر احمد طاهر عمار عبد قايد العديني

 سالم عبدالله الحميقاني عبدالله ابراهيم احمد محمد الغيثي

 معاذ عثمان قاسم نعمان صالح ناجي صالح المنتصر

 جالل محمد حسين دعمش علياء جمال حسين القدمي

 احمد علي ملهي عبده سليمان صالح كيوان

 محمد يحيى صالح العزي افراح مهدي محمد الريمي

 محمد يحيى صالح العزي أسامه حسن محمد الحملي

 عدنان حمود ناصر عباد غيالنعلي احمد مرشد 

 00رقيه مطهر علوي  ساميه حسين حسين جمعان

 محمد صالح الحيدري ااااا مشتاق داوود مكرد القاضي 

 غيث جمال احمد سند محمد عبده علي منصر
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 احمد احمد الدفيني ءءء هشام محمد احمد صالح الكوماني

 العقيليعبده شوعي احمد  محمد عبدالرحمن احمد مثنى 

 طه حسن مقبول االهدل عبدالسالم عبده احمد برديني

 غادة احمد حسن انجوني بسام صالح محمد الغباسي

 يحي علي محمد حسين زيد عبدة محسن القادري

 صالح محمد علي الحنضي مصطفى محمد مصلح سرحان

 علي محمد حسين عثمان ياسر محمد يحيى شايع

 علي الحاشديمعين يحي  مختار احمد المختار

 عبدالرحمن احمد عبدالمجيد المجيدي صدام احمد علي الزمزمي

 نبيل محمد صالح البيلي صباح علي يحيى شديوه

 خالد احمد احمد فيصل ماجد مصلح صالح جعموم

 صالح هادي صالح البشيري فهد قاسم محمد عبدالله منصر

 علي عبدالله محمد الغشمي خالد محمد الفضلي

 حسن علي علي حزام السياغي عبدالله محمد الدمة علي

 محمد عبدالله احمد القزعي صادق محمد احمد الهردي

 محمد صغير سود عبده قاسم عبدالله صديق

 منصور علي احمد النزيلي ابراهيم محمد صغير مشرفي

 عبدالله ادريس عبدالله صعتر محمد بشير  احمد سعيد

 احمد محمد البكريشريف  سمير علي احمد الهاملي

 حلمي ناصر محسن المرهبي عمرو عبد الرقيب محمد ثابت

 صادق علي محمد غليس ءء محي الدين محمد صالح الماس

 منير احمد احمد الحبيشي عبدالباسط احمد طالب الحسني

 ابراهيم محمد احمد الضبعي  لطف غالب محمد الغرباني

 حمود الداوديرايد عبده صالح  شتوي محمد ناجي سعيد

 احمدغالب علي العقار اكرم محمد يحيى حجر

 عبدالله صالح علي سابحه صدام حسين حسين قاسم الفقيه

 احمد محمد عبدالله كوز محمد أحمد عباس الحوري

 علي عبدالكريم صالح محمد طارق علي محمد السياغي

 احمد زياد رشيد حلبوب يوسف عبدالغني هزاع القوبعي

 عبدالواحد كمال عبدالرزاق حلبوب ناصر الكوليزيد درهم 
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 فؤاد قايد محمد قايد سماح انور الساده

 حمود محمدعلي صالح حمود ريدان محمد محمد الزهيري

 عبده مانع صالح حلبوبب حمزه محمدحيدرقاسم

 معين محمد علي صالح شرف الدين محمد يحي علي الفقيه

 طاهر قاسم قاسم يحيى نبيل علي احمد الصولي

 معين محمد علي صالح شرف الدين اصيل محمد علي قحطان

 مبارك احمد يحيى صالح روكان مشتاق محمد عبده علي

 هالل احمد احمد جراده فكري محمد قاسم

 احمد محمد حسين جابر وضاح ناجي مثنى قاسم

 عبد ارحيم علي محسن صالح فارس محمد سعيد قاسم

 عبدالله محمد عبدالله علي سعيد عبدالله محمد ناجي الصبيحي

 عبدالرحمن عبدالفتاح علي عبدالله عشيش احمد محمد عبدالله زاهر

 محمد علي عبدالوحد االغبري محمد خليل حفظ الله قاسم النظاري

 حمود احمد علي صالح رضوان عبده علي القدسي

 فواز مطهر علي غالب الهادي رمزي عبدالله صالح ناجي

 لينا علي نصر الشميري عبده مثنىهيثم صادق 

 جمال يحيى علي الشبث رئيسة على محمد دواس

 رمزي محمدمحمدمحسن صالح وديع عبدالملك حمود نعمان العواضي

 علي قايد محمد شاوش ناصر طاهر محمد أحمد السقاف

 عمار ياسر علي قاسم الزيادي صدام محمد طاهر النمراني

 محمد عبدالله علي القاسمي صدام عبدالحفيظ حسن القدسي

 عبدالحميد جمال حسين المذيرة صدام عبدالحفيظ حسن القدسي

 جمال صالح حسين  الجشاري وليد علي مهيوب الخليدي

 عبد المجيد عبدالله حمود كثير صالح يحي الحلحلي

 جبريل حسن علي جهالن عبدالله محمد صالح عمران

 بدة حسنحسان احمد ع كهالن مجاهد يحيى الشعبي

 فهد عبدالواسع محمد سعيد عبدالله ناصر الشعره

 نوال دحان عبده حسن العابسي بازل علي علي التبان

 عبدالرحمن محمد مرشد عدي علي احمد الرياشي

 مبارك امين عبدالله عبده ياسين عبدالرزاق محمد الحكيمي
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 فيصل عبدالله فرحان محمد احمد علي عبدالرحمن مرشد

 محمد مرشد علي عبدالله سالم عبده القادريزيد حسن 

 عالءالدين فتيني يحي ابراهيم ديين علي علي صالح خموسي

 عبدالرحمن علي مرشد واربي عبدالله احمد فايد الدوحمي

 عصام هائل عبدالله المقطري علي علي صالح ذياب

 فيصل عبدالله محمد البصير ماهر عبده عبده مكين

 عبدالرحمن احمد علي الخزان علي جابر يحيى حداد

 عبدالغني محمدعبدالرحمن السواري  محمد محمد احمد اشرف

 انور حسين علي محمد مكتبة االحمدي باب السالم

 عبداالله بلغيث محمد قاسم مؤسسة فلورا للصناعه والتجاره ابوبكر الشيباني

 عصام محمد علي هادي  علي محمد السالمي علي

 علي علي حسن صالح غنيم عالم محمود ابراهيم

 سعيد علي حسن الريمي خالد عبدالقادر عبدالرزاق النزيلي

 امجد علي مهيوب محمد محمد يحي احمد

 حيدر محمد محمد علي القحم فتحي فيصل يحي القرحي

 امجد علي مهيوب احمد علي محمد حسين

 امين محمد نعمان علي مختار احمد محمد قاسم

 محمد علي سعد يحيى الظراسي امين محدم علي

 محمد احمد حسين السالمي هيام محمد علي ياسين

 عبدالجليل محمد صالح الشويه سميره حسن محمد علي

 زياد محمد علي عبده عمار عبدالكريم الصبري الخياط

 محي الدين ناجي عبدالله دحان االهدل انس حسان ناجي عزيز

 صالح الضاويجمال صالح  عبدالغني علي فارع سعيد

 بديع محمد علي الشهاري عصام علي محسن الخالدي

 مهيب ناجي يحيى المقبلي محمد عبدالله حمود محمد حسن صورة هويه

 خظيره علي علي القادري طارق عبدالله سعيد فارع

 جميل حسين احمد مسلم زيد علي مصلح عمران 

 يحيى احمد يحيى الزبيدي امين شرف علي مقبل

 ايوب علي محمد احمد عبدالله علي عبدالله  االثوري

 انور علي صالح النصيري احمد قايد صالح محمد
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 عبد الكريم محمد محمد الزنيم  علي عبدالقوى علي عبدالخالق البدوي

 حمود ناجي عبده محمد  فارس علي احمد محمد

 محليه علي علي الشجاع محمد عبده محمد عوبل

 احمد عبد االله احمد محسن مشرح احمد عبدالله عبدالباسط

 محمد حميد قروش الحسام مختار عبدالله احمد الطيب

 صدام صالح محمد يحيى رووف محسن فضل علي

 بدريه محمد احمد الشيخ رفيق احمد جميل الصوي

 امجد امين نعمان احمد شمسان توفيق احمد عبده الجبري

 سياف امين حسن عبدالرحمن محمد ناجي احمد الخضر

 عبدالله احمد محمد عبدالرحمن الفقيه محمد قاسم علي حنين

 هاشم عباس احمد عثمان عبده حميد احمد الموسمي

 عبدالله احمد ردمان الحاج بديل عموله حواله بالغلط

 حمود عبده قائد ءءء رشاد نعمان عبدالله الدعيس

 عبدالله محمد الطيب عبدالغني محمد صفوان رشاد الغزالي

 ادريس عبده احمد الحيدري محمد علي عبدالله حمود

 عمر نعمان علي عمران حسين عابد عبدالله القاسمي

 عصام علي مسعد الصيادي محمد شرف عبدالله الوجيه

 سامي حسن علي حسن حمزه  كريتر للتجاره واال ستيراد

 المنصريشهاب عبدالله علي  عبدالله صالح قاسم الخوالني

 صالح أحمد علي المعالمه خالد صالح حسن مشعوف

 مصلح عزام مصلح الزبيري حمود احمد عبيد الخوالني

 فاطمه محمدفروان ابراهيم علي صالح البحري

 بكيل احمد محمد غليس حمدان ناجي محمد عوفان

 علي عبدة علي الريمي أحمد عبدالله محسن البياض

 قاسم مهيوب عايده سامح السروري

 عبدالباقي سعيد محمد الزعيمي عبدالرحمن ضيف الله حماص

 شعيب عبدالواسع عبدالله عبده ابراهيم احمد قائد محمد

 بكيل يحيى علي الضياني ياسر علي صالح الحملي

 وضاح حمود ناجي الشدادي كيان ارات لدعاية والتسويق

 الشاحذي مشتاق حميد راجح عبدالجليل.محمدمحسن علي عصطان
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 الحسين عبدالرحمن ناصر عيشان عبدالرحمن عبده محمد الربيه

 فارس محمد علي القرني يحيى محمد يحيى سراج

 نبيل شايف عبدالملك العريقي حسان عبد ارزاق حسين علي القديمي /

 عمر علي حسن معافاء قصي احمد صالح بادر

 بنتي حبيب حسن طه مصلح صالح معزب

 مراد علي عبدالرحمن الفضلي ناصر الرازي ناصر عبدالله

 شمسان علي مصلح علي المقص عبدالجليل عبده محمد الجرادي

 اسامه مكين محمد غالب مصلح طارق بعثر صالح الرهمي

 حسن علي عبدالجليل محمد راجح يوسف عبدالرحمن الغشم

 جبران محمد احمد علي الجهراني عبدالرحمن محمد عبدالله القهدي

 نصر الدين احمد عبدالله الدعيس ياسر محمد محمد جبارة

 زكريا حمود احمد مبارز نايف محمد حسن علي عسكر

 جميل محمد جميل. صالح جميل   عمر عبدالله محمد الخالدي

 رمزي محمود احمد المحيا طه مصلح صالح معزب

 صالح محمد سعيد الحبشي عبده علي احمد بادي

 حسام احمد عبده فارع حسين محمد حسن الشيبه

 احمد علي عبده علي الخوالني سامي علي احمد محمد

 هادي طالب هادي حرمل موسى احمد عبده حسن الشرعبي

 مرتضى زيد احمد الصوملي موسى احمد عبده حسن الشرعبي

 خالد حسين صالح السلطان عواد نعمان محمد مهدي

 عبده ناجي الحطامي عبدالباسط رشيد مطهر عبدالله المطحني

 احمد علي محمد مفلح  سعيد ابراهيم عطيه

 جمال  ناصر  عبده محمد عمر حسن واصل

 انتصار عبده عمر سالم ماجد حسن حسن نوفل

 اسامه عبده محمد فداوي وليد محمد احمد سعيد الهجامي

 محمد علي علي الحيي علي شاهر ناشر علي

 سعيد سعيد عامر صالح عبده مسعد مصلح السورقي

 احمد حسن العزي محمد عبدالجليل السالمي محمد السالمي

 فايزه عياش عمر محمد غيثي محمد عبده صالح الملحاني

 عبد الرحمن محمد أحمد دخنه عبدالرحمن محسن عباس احمد النهاري
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 صادق ابوالفضل منصور حسن انس امين علي قايد

 عبدالله ابراهيمسلطان اسماعيل   عبدالله صالح حسين العزي

 محمد حميد قروش الحسام أفراح محمد علي صرقح

 محمد محمد حمود الجراش محمد شمسان محمد المساح

 جالل علي علي ناصر عبدالله عايض مرعي الجابري

 عبدالحكيم جميل عزي العياني يوسف مصلح حسن عازب

 رايد احمد حمادي محمد عيسى عبد ثابت فاضل

 عبداالله عبدالله علي زيد النصيري العماريفرحان صالح 

 يونس أحمد عبد الله العاثيني عبدالخالق محمد محي الدين ابراهيم

 حسين عبدالخالق عبدالقادر الشرعي ماجد محمد محمود ياسين

 عبدالكريم محمد محمد فاضل جميل على ناجى مرجان

 عبدالحميد غنيمه عبدالحميد عصام احمد، حمود، عبد،الحميد ،،احمد،الحداد

 يحيى عبدالله عبدالرحمن ماطر اكرم ناصر ناصر االشوال

 محمد صالح علي حزام عبده محمد محمد احمد

 نبيل محمد عبدالرحمن اسـعد محمد فيصل محمد الحريبي

 فائز حسن غالب  االصبحي فهمي شرف علي مقبل

 عيشاء قاسم احمد يحي بكر عبد الكريم نعمان ملهي

 رمزي محمدمحمدمحسن صالح امين محمد سالمزكرياء 

 ماهر محمد صالح شمالن هارون قحطان محمدمرشد

 نايله عبده مرزوق محمد تميم فضل شمسان

 عبدالله علي عبدالله حسن الكزمي مصطفى عبدالخالق سيف عقالن

 عبدالعزيز عبدالرزاق حسين الحشحوش طه احمد قاسم

 جبران صالح دعيبلمنصور احمد  بدر امين قايد الزمر

 عبدالفتاح احمد يحي الحمزي طه احمد علي الكتيت

 يحي محسن علي جران احمد محمد حمود اليماني

 جمال هادي صالح مبخوت صياد العرشاني عبدالملك محمد صالح جروش

 امين ناجي مشكل دعقان شبير علي محمد الحرازي

 احمد محسن خلف البكري فارس عبده الحاج مقبل

 عبدالله سالم علي مقبول محمد علي احمد االمير

 عالء احمد علي االفندي عبدالكريم أحمد محمد جعمان
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 منير محمد مهدي الرباحي نبيل علي محمد ديخه لوالي

 هشام منصور احمد سيف فيصل حمود مقبل عاطف

 حميد علي حسين العلفي نجيب خالد عبدالله  الشيباني

 عبد الرحمن محمد قاسم مقبولي احمد امين محمد عبدالله

 عباس محمدعباس الحطامي عبد سيف اسماعيل شعالن

 عالء احمد علي االفندي زيد امين مهيوب الكامل

 لؤي محمد علي بن علي ياسر علي علي المرنعي

 ماجد احمد ابراهيم دن علي احمد مثنى الجرادي

 عبدالملك محمد يوسف غالب هشام عبده سعيد احمد

 عمرو محمد علي الوصابي احمد محسن الحدادمعين 

 هزاع عبدالله الطالب وهيب امين قاسم الشجاع

 احمد لطف مرشد النظامي حمدي سلطان سعيد عبدالعزيز

 عادل ناصر علي شرهان بكيل عبدالله علي الجماعي

 بسام طالل محمد السيد محمد طاهر علي صالح

 عبدالمجيد اليوسفيشيماء نبيل  يونس عبدالله حزام الجثام

 عبد. الله فارع محمدجابر العدوي علي محمد عبده الحبيشي

 محمد يحيئ محمد العنسي مويد توفيق نعمان ناصر

 وليد محسن احمد احمد المذابي عبدالرحمن صالح محمد الفقيه

 محمد عبدالرحمن قاسم مهيوب الحسن خالد محمد االسلمي

 علي صالح االشولطارق  داوود اسكندر سيف الوجيه

 سعيد ناجع حسين ءء متوكل قايد حسن الزيادي

 عبد الكريم محمد عبد محمد الراجحي  فواز صالح علي النديش

 يوسف صالح داحش االبرقي ساره  عبدالقوي مقبل احمد الغزالي 

 مطيع علي كرام اسعدي محمد احمد العربي

 امل علي احمد بعداني محمد محمود علي الزبيري

 أسماء أحمد علي جندب  00فكري سلطان  علي 

 خالد حسن سالمين الهميمي حمدي عبدالملك هاشم

 رضوان احمد محمد الروضي 00فكري سلطان علي 

 سمر حسن حسن الغويدي عبدالملك هاشم محمد الحسني

 خالد حسين ناشر محيى الدين عبدالله عبدالسالم عبدالله عيون
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 فهد حنش عبد الله دد دد عبدالرحمن علي حسن الوشلي

 بشار ماجد احمد القمطي العاقل للصرافه والتحويالت

 بشير علي احمد الجهوش محمد احمد علي علوان

 جعفر علي احمد منيع منير ناجي احمد مثنى

 عبد الرزاق هاشم عبده االهدل محمد احمد عامر ءءء

 محمد علي محمد الشعيبي محمد قايد مهدي المنصوب

 عبدالكريم احمد عبدالله مهدي الملك محمود علي محمد صالحعبد 

 محمد حسين صالح العزي غنيه محمد صالح العودي

 العزي صالح محمد العزي حميد أحمد علي المصلحي

 محمد حسين صالح العزي معهد ستار نيورايز

 اسامه محمد علي حمادي محمد امين محمد الحزمي

 صالح علي النجار صدام معاذ عبده منصور عبدالله

 شركة ذمار بالس المركز الرئيسي تغطيات صدام حمود مقبل مسعد

 محمد ناصر علي بن علي رضوان محمد سعيد عبدالله

 امين علي ابراهيم حسن اكرم وجيه عبدالله محمد

 مزيايا التخفيظيه اا عبدالكريم عبدالله هادي دوام

 اسماعيل قاسم عبداالله محمد معاذ عبدالجليل عبدالله حسن

 اسامه عبد السالم ناجي شائف عبد الله عبد الغني منصور علي

 عبيرجميل حزام شماخ عبدالخالق عبدالله زيد ابراهيم

 اماني عبدالحميد صالح مريط محمد مسعد عبده المريسي

 صادق عبدالله ناصر الطفاف حمود صالح حيدره

 عبدالله علي القحطاني علي عبد الحميد حميد المضرحي

 لوال مصطفى هزاع عبده علي حميد سعد احمد الجزيفه

 ابرهيم ناصر محسن  صيفان امين احمد ناشر

 عبدالوهاب ناصر علي الشرعي محمد طه سيف قاسم

 شاكر محمد عبدالرحمن افراح محمد عبدالقادر الشرجبي

 طارق حمود محمد احمد ناصر عبدالله يحي شوالن

 محمد عبد الرحمان محمد ابراهيم فارع ابراهيم احمد الوصابيأبوبكر 

 محمد احمد محسن مقبل إبراهيم محمد علي الزرقة

 الياس عبدالرقيب عبدالرب عثمان فهد احمد قائد العباب
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 هناء جميل عبدالله المسقلي درهم حمود ناصر الطلي

 سمير عبدالله مقبؤل حسن صادق علي احمد علي حبيش

 محمد علي صالح العزب صالح عزيز احمدايمن 

 علي عبدالله احمد حسين المؤيد حسين احمد محمد الجفري

 صخر علي حزام المرامي يحيى احمد يحيى هيالن

 امته الرزاق  عبدالملك احمد ابوطالب محمد احمد احمد زغبر 

 سفيان علي معاذ العروشي سهيل حسين محمد الشريحي

 نبيل حسن عبدالله البعداني العقبيقايد علي محمد قايد 

 مقبل عبدالغني مقبل صالح صامد عبدالله ثابت العامري

 وفاء صالح صالح الرداعي عبدالرزاق سعيد صالح برقوق

 ماجد محمد محمد علي خالد علي يحي محمد

 محمود داؤود احمد سالم خالد علي حادر

 محمد ملهي احمد قايد محمد عبدربه االسد

 محمد نعمان عبدالله شايع احمد مصلح محمد عبدالله

 امير علي عبدالله احمد اكرم عبده مصلح الهجري

 فتح نبيل احمد محي الدين علي احمد قاسم حنتش

 سالل سعيد يحي الحجري حسن محمد حسن احمد عبدالله هند

 محمد حزام محمد فاضل زكرياء ضيف الله ناصر الرازحي  

 قاسم احمد حسين الدبيش ليمان عتوعبدالله ارواح س

 احمد احمد محمد حسن سليم احمد عبدالله علي الحديقي

 محمد عبدالرب محمد العولقي أحمد حمود محمد الشمج

 علي صالح الجيالني ماجد عبدالؤمن حميد عبدالرحمن

 حمود عزيز حمود العوه عبدالخالق هادي احمد الزبيري

 يحي قاسم شرف المغربي عادل صا لح على منصور قحطان

 صالح محمد حسين السلوي عبداالله حمود هادي االهجري

 طه ناجي صالح الصيادي توفيق الغراسي

 زيديه حمود امين محمد احمد يحيى علي شجاع الدين

 سلمان علي احمد الشدوفي احمد ابو حا جب

 ادهم محمد علي عبده سالم علي منصور راجح

 مكرم يوسف احمد شمعون كريم عادل احمد محمد
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 قيس محمد حمود شعالن رياض فيصل سعد علي محمد 

 محمد عبد النبي العروي خالد يحيى احمد الروضي

 محمد خالد محمد عبدالواسع جالل احمدعلي نعمان حسن

 هايل محمود امين الزراف وائل خالد احمد علي االرحبي

 مفيد احمد عبدالله اسحاق اكرم عبدالكريم عبدالرحمن محمد عريج

 ياسر احمد صالح الكولي نوف عبدالله الغادر

 عباد احمد احمد البقال بندر منصور حسين الشقاقي

 منصور غالب محمد الضيائي انور محمد محسن الحرازي

 فواز فهد محمد نايل حمزه احمد حسن الحرازي

 عبدالرحمن حسين محمد دش مختار احمد يحي مسعد الحقل

 محمد يحي عبدالله علي عدنان علي محمد مجود

 SAFIA ABDULLAH ALI AWAD هيثم احمد احمد حميشان

 محمد حسين محمد علي حنان عبد الباري عبد القادر القاضي

 علي عيضه محمد المعروفي علي محمد مرشد غراد

 عبدالصمد محمد غالب سيف محمد علي محمد الولي

 اسامه جالل عبده عثمان القاضي  والتجاره ابو بكر الشيبانيمؤسسه فلورا لصناعه 

 سحر عبده محمد احمد خليفه مجيب علي محمد الصفاري

 فرحان عبده احمد يحيى الياس محمد يحيى عقبات 

 حسن محمد سالم حسن عبد محمد ياسين العمراني

 محمد يوسف عبدالله ااااا براءه محمد ءء ءءءء ءءءءءء ءءء

 احمد عبدالكريم عبده وجيه الدين علي الحالمي مصلح علي

 ادم محمد احمد الحريري وفاء مثنى عثمان عبدالرحمن علوي

 محمد قاسم عبده فارع نشمي عبدالله علي الغويدي

 عائشه ناجي سعيد البخيتي عادل علي وحيش القاضي

 مبخوت محمد سعيد العلواني احمد عبدالعزيز محمد نايف

 فرع جولة صوال شركة ذمار بالس تغطيات علي عبدالله جرشيب عبدالله

 صادق احسين يحي الشهاري راف مصلح صالح الكينعي

 يوسف علي احمد الحبري عبدالله علي عبدالله جرشب

 فيصل محمد علي مفتاح حسين صالح مقبل الفالحي

 لطف حسن علي العفيري ابرهيم صالح محمد الدباء
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 محمد صالح حسين العريجي عبده الوجيهمحمد امين محمد 

 سمر خالد محمد علي الحوصلي عبده يوسف مهدي الحارسي

 عيسى احمد مقبول عراج امين قاسم عبده الورثي

 راجحي بن راجحي محمد خضري شاجع حسين عيضه غراب

 محمد يحي حسين هطيف توفيق محمد حسن العتب

 عبدالله السراجيمحمد يحي  عبدالرحمن محمد احمد البتول

 سعيد ناجي عبدالعزيز قاسم علي داوود سعد عطر

 خالد محمد محمد عبده زيد ابراهيم محمد ابراهيم جباء

 علي محمد ناجي خالد طالل عبدالرب قائد

 محمد يحيئ محمد احمد إسماعيل ذياب محمد ابراهيم المنصوري

 محمد الخضر علي النوامي جمال علي قايد القديمي 

 نشون قايد علي هاشم  أبوبكر عبدالله سيف مهيوب

 رشاء عبدالله احمد اسماعيل العمدي يحي عباس علي القادري

 احمد محمد عبده عمر  علي علي صالح جار الله

 عثمان عبدالله عثمان سهل حمزه فيصل احمد سيله

 احمد هاملي حسن ابكر ايفت لالستشارات والتسويق

 محمد علي محمد الجابي بالل توفيق علي محمد

 مرام عايش محمد لطف الرزامي مهيب سعيد احمد ربيع راجح

 ايمن قايد محمد عبده طالل خالد علي الحمزي

 نجم الدين علي محمد ناصر خالد حسين مهدي

 علي احمد زنبع عبدالوهاب محمد عبدالرحمن حمادي

 حذيفه نبيل احمد احمد ناجي حفصه عبدالحكيم محمد الحرازي

 فضل محمد عبدالله شرهان عدنان محمد علي الفضلي

 رسام علي علي طه و ر ق ه عقد محمد عيظه محمدالعجي

 جوهرة احمد صالح القفيلي محمد عيظه محمد العجي

 طاهر مسعد عبدالله معاذ فارس يحيى عباس

 عرفان عبده حمود داجنه احمد حسن عمر خليل

 سيف العوني محمد غانم محمد محمود عبدالله جوبح

 فرح فهد عبدالعزيز الوزير محمد هايل احمد محمد اليافعي

 مصطفى علي محمد فارع عبد الله عبدالله محمد السيقل
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 سميح مصلح محمد الزبيري عبده صالح ثابت الجودي

 خالد عبده ناجي حسين حمزة حسين عبدالله البارده

 الحالميصدام نصر مثنى  ابراهيم صالح عبدالعزيز االحرق

 درهم مثنى محمد الحالمي علي ابراهيم محمد علي

 محمد عبده احمدالمضرحي مجدالدين عوضه القصاري

 هاني صالح منصور البجل محمد ابراهيم عباس الراجحي

 سلطان محمد حيدر الحميري محمد حسن محمد عمر

 صالح علي علي القحطاني عادل عبده سيف العليمي

 طارق عبدالله احمد غيالن علي يحيى محمد الغنيي

 محمد احمد مسعد الخوالني ايمن عباس يحيى المأخذي

 المنذر عبدالملك نصر سهيل عبد الكريم دبوان سعيد

 عبدالله شايف حسين المرشحي يونس جمال عبد الواحد المجاهد

 مثيل احمد بن احمد علي محمد حسين القانصي

 سعيدنسيم بجاش حسن  صخر حسين احمد السهمي

 عبدالله فواد محمد الضبي عماد يوسف علي الكرمدي

 سليم عبدالله احمد الهياشي عبده سيف حمود المخالفي

 ابراهيم احمد احمد عبدالله نجيب محمد مصلح جعران

 طاهر صالح احمد قاسم محرم علي زيد علي زيد 

 عصام إسكندر حاميم محمد ياسر احمد علي بروشه

 شمس الدين عبدالرحمن احمد الخليدي السيد فضل احمد احمد محسن

 احمد عثمان احمد المشرعي يوسف محمد احمد ملهي

 صالح سعيد عبدة احمد اسمهان عبده محمد الحاج القاضي

 احمد عبدالحكيم قابع_ برقم الحواله ابتسام احمد يحيى القاسمي

 مجاهدمحمد احمدالجوفي هشام عبدالعزيز عبدالله سالم

 محمدحميدمحمدعلي عناش الحوري نبيل عبده

 وسام احمد علي العزعزي متوكل محمد ناصر القيسي

 عبدالله ناجي محمد الوبري علي غالب سعد السري

 جمال علي محسن العودي ضيف الله غالب غالب بهرم

 جالل محمد عبده اليفرسي صقر عبد الحكيم قاسم علي

 عبدالله علي جالجلعالء الدين محمد  ياسين عبده قائد عبدالله
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 رشاد عبدالغني صالح العثماني أنور عبدالله درهم مرشد عاطف 

 محمد عبدالله صالح الصامت عجيب ناصر عبدالله الفريعي

 بشير عبدالله احمد سعيد صدام حسين علي حسين السباعي

 زكرياء احمد بجاش أشواق صالح يحيى علي شنطر

 عبدالرحيم غالببسام سيف  مختار  احمد  احمد حنضل

 عدنان محمد احمد محمد ناجي احمد محمد معيض

 علي سعيد حسن ءءء عاصم محمد محمد مقبول

 صهيب عبدالكريم عبدالله فرحان محمدصالح االنسي

 فواز محمد محمد عبدالباري سعيد علي محمود غيثان

 عبده حميد علي عبدالله صادق حسن هادي احمد عكران

 امة الرزاق محمد طامش الخوالني احمد القليصي احمد عبدالله

 عبدالملك يوسف علي الكحالني سليم محمد حمود القعود

 ماجد عبدالله محمد االسطى خالد محمد علي تقي  

 محمد مهدي صالح عبدالله النهاري علي يحي علي العسري

 احمد علي عبدالله النظامي مجيد أحمد عمر المكرمي

 احمد عبدالله يحيى عبدالله المتوكل هادي القعودهادي أحمد محمد 

 محمد مسعود هادي منصور علي احمد عبده هجامي

 عبدالله علي عبدالله مسوع عماد علي علي سالمه

 عبدالله حسين علي سنان مازن محمد هادي احمد عكران

 بكيز مبارك يحي عطاف منيف محمد علي تقي

 عبدالله عبدالله السفياني عبدالكريم سعد ابراهيم محمد حفيظ

 اديب حمود عبده عبدالله احمد بن احمد قاسم هيج

 عبدالغني علي صالح المطري غازي عبدالله عبده سليمان

 علي دحان حسين العمراني احمد يحي عبده شعيب 

 علي محمد احمد الخربي خالد محمد علي تقي

 عاطف حسين علي الخوالني علي عبدالله صالح عكران

 على فارع مجاهد االبيض عبدالعزيز عبدالرحمن غوث

 طاهر القاضي يحي وجيه يوسف احمد محمد شعبين

 شركة الفتح حمدي عبدالرزاق عياش دبوان  ايوب محمد مهدي الوجيه

 بسام قحري عمار جبلي رمزي حميد علي العصار
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 محمد امين عبدالمجيد الهتار عصام خالد علي الفقيه

 مشكاه عبدالجبار  ردمان محمد النمرنايف علي مسعد 

 يحيى علي علي عياش امجد علي عبدالله الشوكي

 نايف مجاهد علي النقيب حزام محمد احمد الورد

 نادر احمد محسن علي اسماعيل جميل حزام محمد فاضل

 فارس عبدالله حمود ملهي معاذ احمد محمد الرحبي

 فرحانعبد الحكيم مبخوت سعيد  محمد علي المشرقي

 خالد رشيد امين احمد محمد حسين احمد الجيداوي

 خالد محمد ابراهيم هبه مقبولي ايثار غالب علي احمد الجرموزي

 احمد محمد مدهش عبدالله فخر الدين نعمان سيف البركاني

 سامع عبدالرب قاسم احمد قايد علي عبدالله البحري

 العمرانيعلي محمد قايد  محمد عبدالرب عبدالله الحاج

 سعيد مصلح مصلح السودي حامد عبدالعزير محمد عثمان

 محمد حميد احمد جعشان ادريس ناصر عباس الوصابي

 المؤتمر اليمني الرابع لجراحة المخ واألعصاب ادريس ناصر عباس الوصابي

 عمر ناضم عبده علي اماني حمود يحيى شمس الدين

 درهم عاطف انور عبدالله رياض حامد عبدالله سعيد

 احمد محمد مدهش عبدالله عاصم محمد علي الوجيه

 شركة وجبات للتجارة االلكترونية عبده محمدسليمان قليصي

 شركة وجبات للتجارة االلكترونية ثابت علي اسماعيل شعيب

 وسيم عبدالله شرف نعمان سعيدعبده عبدالله

 احمد سلطان سيف الدبعي منصوررسام سالم علي

 ريدا ياسين عبدالعزيز علي مساوى حسن سليمان اكرم

 دولة علي صالح مصلح عبدالولي محمد علي مسعود

 عمار محمد محمد الجابي كريمه عبدالله محمد السماوي

 ابرهيم محمد شوعي منير علي عبده قاسم

 عارف طاهر محمد امير عمار يحيى احمد القادري

 محمد حميد نجيب عبدالله منير فارس دبوان

 غالب حسين علي زينه سونيا عبدالملك محمد مانع

 عبدالله ناجي محمد اسماعيل حجر  سلطان عبده مسعد االشماحي
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 عبدالحكيم يحي احمد المجاهد عبدالرقيب عبده محمد مسعود

 علي عبده ناجي سعيد صالح محمد علي العيوي

 محمد امين عبدالمجيد الهتار طارق علي عمر العمري

 زكي محمد عبدالله باصالح علي مهدي الزيادي عبدالله(

 محممد بكيل احمد النوار عبد الولي أحمد محمد االقهومي

 سليمان زبن الله علي صالح ابوزيد أيمن أحمد يحي زنجوع

 بشار عبده االمين عبده هزاع محمد علي ناصر طنين

 محمد احمد محمد علي المحاقري محمد حميد جبران احمد

 محمد شوعي قاسم الدقراري علي عبدالله فتيني حسين مقبول

 عاصم عصا م علي يحي اليوسفي محمدجوحان محمدقيقب

 احمد ابراهيم احمد ناجي صالح محمد طاهر أحمد السالمي

 محمد عبدالله محمد ناصر الحنطي عبدالله حسين عبدالله برديني

 مصلح علي مصلح راشد احمد فريد، صالح عبدالمانع

 محمد سعبد محمد صالح محمدحسن محمدالمحبشي

 ايه روضي عماد حسن االثوري محمد يحيى احمد العمقي

 ذكرى حمود محمد شمسان محمد امين عبد المجيد الهتار/يمني

 هشام هادي صالح الحالمي عبدالجبار صالح محمد القفيلي

 احمد عبدالله مجلي وليد  نسيبه احمد امين عبدالحميد

 احمد اسماعيل اسماعيل رسام  احمد قاسم غالبوفاء 

 مجاهداحمدعبدالكريم سكران ماهر منصور عبده حسن

 مجدي عبد يحي الزنم خالد احمد سيف مرشد

 عبدالجبار محمد عثمان سمير محمد قايد سالم

 عبدالرحمن فيصل عبدالعزيز العواضي جالل عبد الوهاب علي مرعـي

 محمد أمين عبدالمجيد الهتار عباس محمد سعد السلفي

 صادق عبدالحميد صالح الصناعي جمال حزام عبدالله

 انس صالح محمد العيلمي صادق احمد علي القربي

 ارحب توفيق عبدالملك الشيخ ايمان مسعد قاسم العقبي

 شفاء رشيد منصور الصباحي علي عبدالله صالح ابو ملوك

 الوهاشيمحمد صالح محمد  نصر احمد محمد جازم

 محمد عبد الرحمان احمد البحري  ناصر محمد شوعي عمر
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 عبد الرحمن منصور عبدالله التويتي عبدالله حميد محمد العمري

 جالل محمد صالح العصار بحيئ عبدالواسع المقطري

 وليد اسماعيل سليمان علوي فاروق محمد فارع زيد

 وضاح ناجي محمد الضحياني سالم أحمد سالم الجالء

 نجاد قناف محمد الشرعي خالد احمد محمد احمد

 مفلح فواد يحيى الزنداني عدنان محمدمصلح النجار

 SURESH BABU MAYA معين قاسم علي المريسي

 عالء الدين نبيل عبده حوتر هند عبده مسعد النقيب

 محمد علي محمد علي ناصر اشرف عبدالله علي سلمان

 محمد محمدمحمد صغير  عبدالمجيد قايد قاسم

 ماجد احمد صالح الظيائي زيد علي حمود صالح عطيه

 ناصر محمد علي الفقية نبيل عبده احمد العمري

 حسن احمد حسن ابو دعام  محمد محمد احمد الحدايا

 عبدالحميد دحان محمد البرهمي محمد نجم الدين النعماني

 وزير علي علي الزبيدي هيالن محمد علي النعماني

 محمد امين عبدالمجيد الهتار عبدالله على جسارمحمد 

 محمد علي احمد صالح الشليف عبدالعليم حافظ عمر علي

 جاود احمد عبدالله سلطان وفاء احمد حسن المغربي

 صدام مسعد محمد الشرفي أشرف فضل عبدالرقيب

 حياة محمد سالم علي ناديه احمد حيدر الحاج

 علي مطفى محمد احمد الفصيل عبدالرحمن عبدالجليل العريفي

 سلطان عبدالله عبدالله وهان محمد علي حسن منصر

 عبدالجليل سيف سعيد محمد نبيل محمد علي احمد هميل

 عبدالمجيد فارع غالب الصبري احمديحي محمد السرحي

 مؤسسة بران لتقنية المعلومات واالتصالت عبدالجبار محمد احمد عثمان

 عبدربه علي ثابت علي صالح سعيد ثوبه هبه

 حمزه صالح صالح محسن الوداعي علي يحي محمد كشموع

 محمد قاسم علي حونين خليل إبراهيم حسن الوجيه

 حسين محمد عثمان  محمد عبدالله احمد البخراني 

 حسين مبروك بالل محمد حسن ابراهيم معافا جبيلي
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 الرحمنحذيفه عادل قاسم عبد  هيام مزهر يحيى عباس الياس

 الجمعيه اليمنيه لجراحي المخ واالعصاب محمد احمد علي علي

 فاطمه حسن يحي المداني تيسير حسن ياسر مزجاجي

 ردمان محمد حسين العبدلي علي محمد حسن سعيد

 محمد حيدر مرشد الجبل عدنان علي أحمد الريمي طيران

 هند احمد صالح محمد ناجي العمري عبدالرحمن حسن سالم خبتي

 سبناء ناصر محمد ناصر قهلوول عبدالغفور عبدالملك لطف ءءء

 محمد عبدالحميد عبدالجبار الشرجبي شايع احمد صالح الزيداني

 حسن مهدي محمد الحضاري امة الله نجيب مهدي عبدالله

 احمد جبران سالم جفان ماهر عبده احمد نور الدين الرفاعي

 ملهي الخميسي عمار محمد علي محمد ناجي عباد الفقيه

 محمد احمد عباس الحوري منصور يحيئ محمد قائد

 خالد حلمي محمد الجرموزي فاطمه حسين عبده داود

 سماح غالب علي العماد اسامه جودة سليمان عياش

 فاطمه احمد عبدالله ناجي احمد علي النفيش نفيش

 رهف بيوتي ستور معتصم  عبد مهيوب  حمود محمد

 نبيل غالب مرشد قاسم ءءرهف بيوتي ستور 

 ناصر يحيى عبده العواضي محمد علي غالب السنحاني

 زياد احمد بن احمد النبهاني اذكئ هو ليدايز لخدمات التجاريه

 عبدالعزيز ناجي مهيوب عقالن ياسر صادق محمد حفظ الله الزوم

 محمد امين عبدالمجيد الهتار عدنان عبدالملك عبدالله البوري

 توفيق احمد ناشر سعيد مصلح محمد المقيبعي عبدالله

 وجدي ذياب محمد عبده احمد قاسم يحيى شرفي

 عبدالحميد مسعد قائد محمد عبد العزيز ناجي يحي علي عبدالكريم

 علي ناصر علي العميري احمد بن احمد المنتصر

 خليل طاهر صالح القعري عبده نعمان عبده عبدالله

 ابراهيم احمد عبده المرشحييوسف شايف شايف حسين 

 محمد احمد قايد الخميسي عمار عمر محمد العفيفي

 مروان إبراهيم يوسف السعيدي  زكريا عبدالله اسماعيل البدوي بالهويه

 جالل غالب عوض الصلول تيسير احمديحيي مكرم
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 رشاد غانم احمد الملصي علي عبده علي الشماع

 محمد النميرهاني علي  جالل مسعود محمد زينه

 عبدالكريم محمود مسعد بادي يحيى عادل محمد العكام

 خالد سعد عبدالله المصرفي عبد الله احمد قايد الوصابي

 هايل عبدالله محمد الرميلي عباس عبدالله محمدالمطهر

 بسام محمد حسين حنش عادل حفظ الله علي محمد

 السالميابراهيم محمد صالح  احمد عبدالله سعيد اسحاق

 محمد علي غيالن الجلعي اياد منصور احمد حسين

 محمد يحي صالح المصعبي احمد عبده يحي صبر

 نسيم حامد احمد الهيجات نجيب عثمان حسين الكولي

 محمد صالح عبده ناجي مهناء عبدالرحمن حسن احمد الجعدري

 احمد شوعي قطابي قاسمي مكي محمد علي مدوري

 نسيم حامد احمد الهيجات محمودجالل حيدر احمد 

 سليمان زين علي سعيد علي حسن احمد النويره

 خالد محمد محسن عبدالرحمن نصرالدين هادي حسين مذاري

 يحيى حسن يحيى حمود عبدالله محمد الصبري

 اصيل عارف سعيد غالب زكرياء عبداالله علي الخطيب

 سعيد صالح المسواري ناصر عبدالعزيز علي عمر

 عبده احمد سليمان جمال احمد هاشم يحي محبوب

 مريم سويدان عمرمسعد اسامه عبدالله صالح العميسي

 منير مستور علي محمد البحري ماهر علي احمد البارد

 احمد يوسف الكبير السعيدي سلمان عبده سيف المفتي

 ياسين احمد سعيد عبدالله عبدالعزيز محمد قايد الحاتمي

 جالل مجيب غانم عبدالجليل نورالدين عبدالولي مروان عبدالوارث

 مبارك محمد احمد الضاوي بالل عبده احمد يفاعه

 عبدالسالم احمد غالب الشخبي عبدالله احمد علي الجادي

 حمزه علي احمد علي اليماني منير احمد فرحان حسن

 سعيد محمد سعيد شعبالن سلم لي محمد ناجي المنصري

 شفيق عبده احمد غالب علي محمد عبده صالح

 مصطفى حسين صالحالقشور محمد عبده غالب سعيد
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 جميل حمود صالح الحرازي  صالح مسفر صالح باراس

 سالمي عبدالله صالح السالمي عبدالرحمن عبدالصمدعزالدين عبدالصمد

 عبد الخالق صالح احمد البغار عبد الله سالم عبدالله األهدل

 عبدالخالق صالح احمدالبغار مارش عبده شمسان دبوان  

 عبدالكريم علي عباد معيض أحمد يحي حسين العكيشي

 عبدالرحمن محمد علي نجران  صخر عبدالواسع قايد ناصر

 بشير علي صالح  ءء ياسر امين احمد عايض

 علي علي احمد عبده االنسي محمد قاسم احمد حميد

 الشميري هديل محمد عبدالرحمن شمسان علي محمد صالح معزب

 هند احمد صالح محمد ناجي العمري احمد محمد الجالل اا

 محمد احمد رمضان بسري بشير احمد محمد الكهالي

 خليل علي عز الدين الناحيه رشاد عبدالله احمد الحسني

 قصي عايض حيدر الربيعي وليد رشاد مصلح صالح

 حسين عباس حسين الشعوبي فهد يحيى عبدالله الصفاري

 عيسى عبده عيسى فقيره محمد القحيف ءءصالح 

 فواز محمد عبدالرقيب اصيل مجمل عبدالله احمد

 جمال جميل محمد محمد القدسي ابراهيم عبدالوهاب صالح االرحبي

 امين صالح حزام جميل حسين حسين سهيل

 محمد عبدالله الحساني علي احمد هادي الغميري

 داوودعبده علي نايف  ميثاق احمد عايض سفيان

 صالح جمال صالح قاسم رمزي يحي يحي الجرافي

 مقبل سعيد قائد عمار  علي عبده محمد الصنعاني

 علي صالح محمد ناصر الناصري رضوان ناصر صالح العبيدي

 يوسف محسن محسن الهماسي زياد ناصر محمد صالح دهره

 شوقي عبده مهيوب عبده معاذ مهدي عايض الكولي

 فهيم احمد محمد يحيى صالح مناوساحمد علي عميش 

 يحيى اسماعيل الحنشلي ياسر احمد علي بروشه

 صادق محمد سعيد الزايدي  محمدعلي حمود العصيمي

 احالم محمد صالح المهتدي مهند احمد صالح عوضه

 محمود فضل علي السنترال يوسف محمد قاسم اإلدريسي
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 عامر عارف محمود حزام قايد نشوان محمد قايد الشرجي

 علي عبدالله احمد الربيعي اعتدال احمد محمد القاضي

 سامي عبده راجح المكروب محمد محمد احمد السالمي

 محمد محمد احمد علوان علي محسن علي ظافر

 وهيب نبيل حمود الشيخ محمد عبده القباتلي ءءء

 عبدالله حميد السلطان احمد هبه محمد الخدر

 عبدالله حسين محمد العربي زياد عبد الله محمد قعشل

 جمال يحيى ثابت الصفاء فتح محمد حمود عبد الجليل نصر

 عبدالقادر احمد محمد شرف الدين سوسن محمد محمد السريحي

 حاشد احمد عبدالحق حاتم العمالق طارق صديق علي مقبولي

 زياد طه علي الزيادي ابرهيم يحي يحي حاجب

 صالح امين محمد علي عبدالمجيد محمد سليمان مسلط

 فاطمه وليد عبداللطيف  العبسي عبد الكريم ابراهيم علي الجبري

 معين محمد صالح علوان النمنم يحي مطهر عبدالرحمن المتوكل

 عبد الملك لطف عبد الله الجرموزي معاذ عبدالرحمن علي الذبخاني

 صادق عبدالله سالم ثابت طارق صديق علي مقبولي

 يحيى محمد جبران احمد الرفادي مرشدمحمد احمد علي 

 عبدالرحمن عبده احمد خالد حسين محمد حسين اليمني

 حذيفه محمد حسن العطافي محمد عبدالعزيز علي الزراجي

 شريف محمد عبدالله محمد مرسل احمد قاسم هزام

 علي عبدالله سعيد االشول 000صادق صالح عبدالله 

 صامد عبدالله ثابت العامري صادق فيصل عبدالعزيز الملجمي

 ابراهيم احمد عبدالله الجعفري نبيل علي ناجي الخوالني

 ياسين يحيى محمد علي منصوب  عبدالرحمن قاسم علي محمد

 عبدالله حسين منيف عمار  يحيي  محمد الجليل

 العليب/ عبدالرحمن با تيس عبدالرحمن قاسم على محمد

 محسن صالح مقهداحمد  عبدالله يحيى صالح االعرج

 نجيب محمد صالح الحماطي وليد احمد محمد الخللي

 جمال سعيد عبدالرحمن الفقيه 000محمد علي البسي 

 أمجد هادي المقص فقعس علي احمد الموجاني
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 علي صالح عبدالله الكهالي شمسان احمد حسين الحسيني

 ماجد محمد رزاز عبده محمد ابو بكر طاهر العريقي

 احمد حسين محسن المنتصر صالح محمدامل احمد 

 نسيم حميد علي محمد عبدالله ياسر رشاد عبده محمد

 بالل قايد العولقي عبده حمود علي صالح الكراوي

 عبدالحميد فضل محمد القرامي نجم الدين حسين البابلي

 معاد احمد ناجي الصراري عبدالله عارف علي السياني

 سعيد احمد عصام عبدة علي صالح علي عطران

 بيان ادم احمد علي عصام علي ناصر السنفاني

 عبدالرحيم يحيى سالم محمد نعمان احمد نعمان

 احمد جابر النصيري محمد عبدالله حاجب الحمادي

 ابراهيم فواز صالح قاسم محمد منصورر احمد قايد جبل

 سامي شايف عبد الزاق عبدالله ناجي محمد الكمالي

 صامد ادريس عبدالغني العنتري عبدالله عبده هائل عبدالباقي

 هاني حسن علي احمد راجحي بن راجحي محمدخضري

 عبدالفتاح يحيى عبدالله الجميلي جالل احمد احمد الحاصبي

 عبدالسالم يوسف قايد محمد زياد دبوان مصلح شطاب

 رقيه يحي عبده عمر عبدالسالم محمد فيصل عبدالوهاب

 سيف احمد محمد علي احمد عمر يوسف عبدالله

 عبدالله قاسم محمدحزام المليكي احمد علي سلمان

 لؤي محمد احمد عطية ابراهيم احمد محمد شريف

 عبدالله علي حسين الصمدي عبدالكريم صالح المنصوريامين 

 محمد احمد محمد الشريف علي محمد احمد المذاب

 مشطأ احمد إبراهيم أحمد شوعي خالد علي يحي محمد

 عبد الرقيب صالح أحمد الخطابي ادريس علي ثابت

 خليل خالد محمد حسن خضري محمد محمد احمد راشد اليادعي

 اسماعيل عبدالله حسن محمد مبارك علي حمود بختان

 انور احمد سعيد احمد أحمد قايد قاسم اليمني

 سوسن فتحي حسن الرميم شايف عبدالله شايف الدولة

 رياض عبدالله الوبري محمد قايدعلي عبده محمد 
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 عبده نعمان فاضل محمد صالح علي السعيدي

 مشتاق معمر عوض اديب علي محمد حمادي العليي

 مبارك حمود مصلح صالح مجمل ياسر محمد عبده الطاهش

 نصر الدين احمد عبدالله الدعيس اسامه يحي سعيد المصباحي

 الفقيهمازن محمد فاضل  فرحان علي عبده زيد 

 باسل نجيب عبدالله العجي محمد عبده ثابت البعداني 

 هاني محسن ناجي الجبلي حافظ غبشي مساوى

 بشير محمد مصلح الحالمي محمد يحي مدينه

 رشاد غانم احمد الملصي عارف محمد حمود الشرعبي

 ابراهيم سعد الدين عبدالكريم عارف عبدالله محمدعوضه

 فيصل محمداحمد فاضل الرداعينصر محمد يحي حيدر 

 مبروك علي حزام البجل حميد محمد ناجي عوضه

 عبد الله محمد عبيد نورة قاسم علي الصغير

 حزام ناجي احمد محرم عبداالله حمود هادي االهجري

 صالح عبد الله محمد حسن عبداالله حمود هادي االهجري

 عبد لعظيم سعد صالح مطلق مصطفى ابراهيم البرغوث

 احمد يحيى حزام االقور توفيق كامل العراسي

 محالت ابراهيم القد يمي قاسم محمد محسن العزي

 عرفان منصور صالح احمد ابراهيم حمود سعد ءءء

 عبدالرحيم احمد صالح الشرعبي عدنان مصلح محمد احمد

 فتحي انور امير درهم توفيق عبدالله قاسم

 عبد الرحمن عبده حزامصالح  عبد الخالق محمد عبدالله حجر

 ابراهيم علي ناصر السنفاني فارس سعيد احسن زلط

 صدام صالح محمد حسين الصالحي محمد علي صالح المعافا

 مروان عبده محمد الحداد احالم احمد عبدالملك الحماطي

 احمد محمد سعيد عبداللة خالد خالد علي الحماطي

 جابر اليدوميصالح علي علي  عبده حسن عبدالله المصري

 سليمان عبدالوهاب صالح العماري وضحه عامر علي التيسي

 عماد محمد احمد طه علي محمد صالح زياد

 احمد عبدالكريم صالح االبي عبدلله خضر علي جوهر
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 ريدان بشير حمود التويتي نبيل عبده عبده غالب

 عالء اكرم علي فارع الراشدي محمد العزي حسن الروسي

 صالح علي علي جابر اليدومي عبدالله محمد الواديانس 

 محمود محمد احمد جبران احمد ناجي الديح علي/

 محمد عبادي ناصر  شراحه مالك مطهر امير الدين

 عمار ياسر عبده فاضل علي يحي مسفر شاعب

 همام  علي مسعد  السيواني عبدالقوي خالد عبده علي

 عبدالصمد ءءيونس مالك  محمد عتيق جمعان

 سليمان احمد قائد احمد عزام عبدالله محمد هزاع

 عمر علي قاسم ءء فؤاد عبدالرحمن احمد سعيد المقطري

 عمران مصلح ناجي عبدالرحمن صالح ناصر أحمد رديش

 سامي عبدالحكيم سعيد قائد عبد الملك محمد احمد صلح

 محمد الخياط نسيم عبدالله عبدالكريم عبدالرحمن محمد عريج

 عبدالباسط محمد عبدالواسع الضراسي مروان محمد غالب عبدالله 

 مروان عبد االله عبده غالب عبدالمحسن نصر قايد سعد

 عدنان علي صالح العليي منصور نصر حسن جعموم 

 امل صالح محمد الشيخ مطيع علي الحاج عبده سعيد

 حاتم علي عبده محمد غانم عبدالله سيف احمد

 موفق علي احمد علي المعمري علي محمد علي الشراحي

 عزه محمد صالح الجالل ريدان عبده احمد محمد سيف

 حلمي نبيل حمود المنتصر سليم عبده أحمد الجرموزي

 عبدالله ابراهيم عبدالله المبرزي xxحيدر نجيب حيدر 

 صدام صالح محمد حسين الصالحي عبدالله محمد عبدالواحد عبدالله 

 جميله صالح احمد الجالل ممحمد حسن ثابت عبدالله

 فخر غالب محمد شرف سمير شرف عبدالله 

 احمد عبدالرحمن حمادي البيلي نجاة  محمد محمد حزام

 حياة صالح حسن صالح الدشل صالح الدين عبده محسن مثنى

 عيدروس احمد عبدالرحمن الدمدمي فارس عدنان محمد اسماعيل

 عبدالقادر حسين محمد الحنشلي هزبرسامي عبده هزاع 

 صالح محمد صالح الصبري محمد علي احمد الغشيمي
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 احمد رشيد علي العريقي سعيد عبده نعمان الكعبابي 

 حامد منصور غانم ابو غانم ناصر أحمد جنيد الوهبي

 امين يحيى محمد مسعد عالء منصور حميد

 بشير حسن علي  ءء سالم علي حسن سالم

 زياد محمد حمود الهبه عبده محمد مرعيطالل 

 مازن علي ناصر محمد ابراهيم بكير سالم باغيثان

 هيثم حمير احمد ابو زبنه حبيب محمد ابراهيم الهتار

 محمد عبدالقوي قايد علي عبدالله السعدي محسن عبدالرحمن سالم عوض سلومه

 صقر مجاهد علي اسماعيل السعدي محمد منصور صالح الصايدي

 عماد محمد طاهر الشعيبي مروان حزام علوان الدقه

 علي صالح غانم احمد محمد محمد مطهر البلطه

 عثمان علي علي الفقية خالد ياسين علي درويش

 الطاف محمد عبده عبدالله المروني يحيى محمد سعيد الظراسي

 صالح محسن حسين عمير انيس محمد عبدالله القيسي

 اكرم ناجي حسن الصبري مهدي محمد الشرقعي عبدالعزيز

 صالح امين حسن عبيد سليم سالم حربان اشوذاني

 رمزي صالح علي العودي ليبي حسن مفرح غيثان

 عارف يحيى علي الخالدي  احمد علي ضيف الله الهدار

 علي داود عبده خير الله عبدالعزيز عبد الولي الحمادي

 ابراهيم ناصر يحيى العفيفي.   عمر عبدالله علي محمد

 عبدالله محمد عباس احمد محمد احمد علي االمير

 عبدالله محمد شايف النهمي فريد عبدالله قاسم سالم

 محمد  أحمد إبراهيم  محمد ايهاب محمد سيف عادل

 داوود احمد احمد مقبول رومان حسين مثنى عامر

 احمد محمد صالح عبدالفتاح عمير سفيان علي العمري

 حطمان محمد حطمان احمد مكرم صادق قاسم الحميدي

 أحمد محمد سعد ثابت عبدة حسين ناصر الشريفي

 يسرى عبدالله أحمد الكبسي خالد صالح علي الخاوي

 عبده علي صالح البعداني رضوان علي محمد صالح

 وليد عبدالله محمد الرغدي عبدالسالم صالح محمد العميسي
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 علي بن علي محمد رجب علي علي باشه محمد

 سلوى حمود عبده الفقيه حمود محمد احمد المصباحي

 خالد محمد علي النجار محمد حمود ناجي الريشه

 عبدالرحيم يحي غالب الذيب ايمن مكرد ثابت العامري

 عادل محمود الوتاري  عبده نعمان جبران حسن

 محمد حميد الحبيشي عبدالله رضوان ابراهيم عبده صالح

 ظيف الله حزام مفرح ابراهيم محمد حسين العميسي

 ابراهيم فواد براهيم حسين فتح محمد غالب الصنوي

 فهد غالب احمد المنتصر محمد يحيى محمد الحبيشي

 عبدالمجيد مبارك محسن القاسمي صادق محمد سعيد الزايدي 

 وليد شوعي علي عشال فواز فوازي زيد علي عيشان

 عبدالرحمن دحان احمد االعواش احمد علي طه سعيد

 محمد علي قاسم احمد العباد علي يحيى علي صالح الوصابي

 جالل عثمان محمد االسدي طه علي طه فارع

 سفيان محمود علي مثنى عاليه سياف احمد صالح معلم

 وهيب محمد احمد عبدالله هبه إسماعيل صالح أحمد دبالن

 طارق عزيز عزي العياني محمد االدريسي : محي الدين عبده

 مصطفى احمد فتاش داهني  عبده احمد العزاني

 عاهد فهد علي منيف عبده حفظ الله احمد العماد

 احمد فيصل حسين احمد المكروب سند عبده الكميم

 عبد الرحمن احمد االقطع مطيع قايد محمد عمران

 عونابراهيم علي محمد  محمود علي محمد الغزيل

 احمد عبدالله محمد الزمير صفوان محمد قائد احمد

 فواز احمد علي صالح الوجيه نسيم علي قاسم الزايدي

 حمود حسن علي دبوان وليد عبدالملك عبده احمد ثابت

 احمد خالد احمد الدالي/ وكالة بامطرف صادق احمد عبده النجار

 محمد احمد سيف مفلح الوردي هالل علي محمد االنسي

 ابراهيم محمد علي الجبلى عنتر محمد علي عبده القاضي

 علي شاهر ناشر علي سمير علي احمد الحيمي

 هالل محمدصالح مسعود كمال محسن الرعي

  خدمة نشوان نیوز للبحث عن الحواالت
https://check.nashwannews.com/  https://check.nashwan-news.net



 

 

 احمد محمد غيشان يمحسن قاسم محي الشفار

 تهاني سعيد محمد الشوافي مجاهد علي احمد دهقم

 المقطري عالء سيف عبدالخالق ابراهيم علي علي الهاملي

 زكريا سعيد احمد الحمادي علي محمد حسن داهم

 مراد حسين احمد بريه سلطان يحيى حسين هريش

 ايمن عبدالعزيز علي احمد اسماعيل محمد يحيى نصار

 حسين محمد يحي القشم احمد يحيي احمد جالد

 رشاد شاهر احمد محمد محمد احمد سعيد عفيف

 عبدالله ثابت العامريصامد  سالم علي أحمد سعدان

 سيف احمد حزام احمد حسين محمد طاهر مقري

 نعمان صالح بن صالح القحطاني عبدالله محمد ناجي هزبر

 عبدالطيف عبدالقوي سعيد ابراهيم علي سهل خلوف

 علي فيصل الشامي محمد شمسان سعيد المعمري

 عبدالخالق محمد علي راجح احمد محمد علي محمد غالب القعاري

 محمدعبدالرحمن. يحي. هاشم رشيد حمود صالح رشيد

 امين حسن حسن القرماني خميس يحي احمد محمد

 فاز الملوك عبد الله محمد القاضي عبدالله احمد احمد القطوي

 عبدالرحمن احمد يحيي عيضه شاجع محمد حسين المجهلي

 معاذ محمد ريشان محمد الريشان حبيب محمد احمد زوقري

 حسين يحي محمد ابو القاسم ايمن توفيق عبدالله سالم الحمادي

 احمد احمد محمد يحي الدمني  اسحاق عوض عبدالله عبده صالح

 اماني يحيى احمد لطف عبدالقادر علي غالب زيد

 مجاهد حمود حميد داود  وزير احمد غالب علي

 ابراهيم مقبل علي سعيد العلماني عبده حسن علي محمد العماري

 فارس غالب محمد الحداد سيف محمد محمد عبدالجليل السمحي

 عبده قايد، صالح القبيع معهد ايفت لالستشارات والتسويق

 علي محمد عبدالحميد الحملي خليل احسن أحمد االحلسي

 فراص احمد صالح شاطر احمد عبده مهدي علي الحميدي

 بنان فايز يحيى الكوكباني حمود يحيى الراشدي

 محمد عبدالله محمد الحكمي الدين حفظ الله عبده سباء صالح
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 عبدللحكيم محمد طه االصبحي يحيى مطهر احمد السماوي

 محمد أحمد شرهان علي محمد عبدالرحمن عايض عريج

 عزالدين حميد محمد حسن القشائي الحارث محمد قايد المسعودي

 بدر عبدالله علي جابر حسن عبدالله فتيني 

 يوسف علي سعيد سيف محمد علي العنقزيابراهيم 

 سليمان حسن سليمان علي فرنتي فايز عبدالله ناصر الصبري

 مختار مقبل جابر هرشان مطيع محمد اسماعيل المشرع

 عبدالرحمن قائد يوسف عبدالله محمد علي احمد احمد الزيادي

 بنان فايز يحيى الكوكباني نايل ناصر سنان العماد

 غيالن عباس صالح داود علي الصياد يحيى عبدالوهاب

 احمد نشوان محمد المطحني علي احمد حسين حمادي

 عمار حسين مقبل مطر الغولي سلمان يحيى عبدالله قايد

 عبدالناصر حسين يحي البرطي عزمي صالح احمد الدودحي

 عبدالله ضيف الله عوض عبدالرحمن محمد علي الجوفي

 ماجد عبدالكريم محمد الصالحي قايد علي محمد قايد العقبي

 امل علي يحيى الجوبي يعقوب رشاد توفيق عبد الله

 محمد قايد قايد حيدر خالد محمد قايد عبدالله الجمري

 ابراهيم محمد عبدالله الصيادي محمد هاشم هزاع ثابت

 احمد عبدالله حزام مرح اسامه علي محمد حسن

 عبدهعلي يوسف محمد  سيف محمد احمد العزب

 ذي يزن احمد علي جلعوم  اروى على احمد مدهش

 علي صالح فرج الحنمي نبيل راوح محمد راوح العبسي

 رايد علي صالح احمد داوود محمد علي محمد السماوي

 اكرم عبدالله طاهر الشريف علي علي أحمد المسقلي

 علي محمد عبدالحميد الحملي مازن داوود ابراهيم عمرمصلح

 احمد سعيد علي ردمان راشد العلويبدر نصر 

 سمير مهدي محمد قائد زكريا سعيد سيف سعيد االصبحي

 محمد عبد القوي اسماعيل راجح محمد محسن حمود الجالل

 جبر سعد شوعي علي عبد الحكيم صالح علي الحريبي

 محمد عبده طاهر النصافي  فاطمه علي صالح داوود
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 عبده طاهر النصافيمحمد  نجوى عبدالجليل محمدحسن

 صادق علي احمد علي حمود عبدالكريم محمد الربيعي

 بدر محمد محمد الشاوش سليمه علي أحمد الخياط

 رشيد رشاد حمود العزي صالح شايف محمد مهدي الرفيد

 رداد قايد علي حسن شايف محمد مهدي الرفيد

 سليمان محمد محمد حسن الفقية احمد عبده محمد ناجي

 نسيم صالح ثابت عامر عبدالسالم عبدالحميد محمد االزرق

 عيسى عبدالله محمد البدع بشير احمد صالح الشامي

 عبدالله عبد الباسط عبدالله حسن البرطي فايز صالح صالح الدهم

 علي محمدعبد المجيد الصبان محمد حمود حميد الشطبي

 عبدالجليل محمد سيف حسن سوسن محمد علي الحمادي

 رشاد عبدالله احمد الحسني عبدالرحمن عبده لطف القاضي

 عدنان محمد الجهمي أحمد محمد احمد علي المغنج

 عبدالله علي احمد الخوالني عادل شوعي ضامر عبده مري

 امين صالح احمد القساس محمد علي شوعي الحربي

 عبدالرحمن علي حاتم السحداد حامد علي محمد موتان دش

 رضو ان شايف فرج فارع محمدجالل احمد 

 امين محمود علي صالح صالح احمد محمد مرزوق

 محمود محمد علي الدخينة احمد محمد احمد يحيى

 حسين طه حسين الغيل عمر محمد قايد الزغله

 زيتون احمد امين عبده جمال حسن مثنى المجيدي

 ابراهيم مهيوب نعمان عبدالله انس رزاز فرحان احمد

 عمران احمد محسن مثنى سعد صالح الحاوري عبدالله

 هائل عبده محمد علي جمال علي عبده حسن

 اسامه احمد علي مرشد فهيم علي عبدالرحمن علي العزاني

 شداد علي محمد الغقاب محمود فرحان ناجي مفلح

 عقيد علي ثابت سليم وليد احمد عبده مهيوب

 يحيئ ناصر صالح البارد  توفيق احمد حسن الحميري

 صادق احمد علي محروس فهد علي محمد احمد

 صادق محمد محمد ناصر عبدالسالم عبد الغني الحاج الحدي
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 بدر محسن احمد السالمي امجد محمد علي علي الرباعي

 فايز احمد محمد الطوقي  عبدالرحمن سيف ناجي مقبل

 متعب محمدهمد ان حسين  رمزي احمد احمد الشمسي

 علي نايف محمد شبيل جمال غالب علي احمد قلعس

 عاصم جسار احمد سلطان شركه ابداع سوفت 

 حميد عبده طه عمر الضبيبي مجاهد فيصل ناصر جشيش 

 محمد حسن علي شرف صدام حسين ناصر ناجي

 انور عبده احمد هزاع بالل فيصل علي البحري

 تهاني حسن سيف احمد متعب مشتاق نصر عبده

 محمد مسعد عتيق الكولي  صالح ناجي االزهري هبه

 يوسف علي صالح الصبري ايوب علي محمد احمد

 عيسي محمد نصاري محمد يحيى عبدالرحمن يحيى

 طه عبد الرحمن صالح السنباني صالح الدين سالم محمد سعيد

 علوي احمد محمد احراض عبدالفتاح يحي معيض

 سالمصالح منصورصالح  جهاد غالب قايد سعد

 فهيم جمعان مرشد مسعود علي احمد ناصر جمعان

 عبدالواحد عبدالله علي النصيري علي علي عبدالله الحاج

 وايل محمد ردمان الحمادي بالل مسعد موسى القلوس

 احمد محمد احمد التويتي خالد محمد علي العريقي

 علي محمد علي المهدي روزان صالح احمدالصعفاني

 نصر عبده وحان عبده احمد مهدي سميره

 رضوان اسعد محسن سعيد محمد امين عبدالمجيد الهتار

 سمير هزاع فازع محمد نصار منصر مسعد عياش

 وليد محمد صالح الذفيف عبده محمد صالح الحالمي

 علي محمد محمد الظهره بالل محمد علي محمد

 رياض قايد علي حزام ابراهيم فضل سعيد احمد

 ماهر محمد عبدالقادر الدبعي علي صالح المخلفصالح 

 عمار عبدالله احمد فارع السوادي خالدمحمدعلي تقي

 عامر احمد صالح عامر سمير قايد محمد محمد

 سمير محمد عبدالله فرحان ذاكر احمد عبد الحق احمد
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 محمد عبدالله  العريض عرفج عبدالله ناجي الوهاسي

 عصام محمد فرحان الصيصي صالح محسن صالح القرشي 

 عزام صالح عنيس عدي انيس حميد سيف

 محمد حسين محمد الجبري محمد احسن زيد الصريمي

 توفيق يحيى علي الشايعي محمد حسين احمد االقرعي

 عبدالله عبدالكريم عبدالله الرشيدي محمد علي زاهر االقرعي

 محمد احمد عامر اليمني مجاهد عبدالله حسين الزنقاح

 احمد صالح عاطف حفظ الله محمود جبر جبر صالح سكران

 عالء محمد علي ذيبان علي صالح احمد درمان

 عبدالله حسين محمد الخضر نجم محمد صالح خاتم

 علي قايد احمد الحزمي اذكيه عيظة الشناني ءءءء

 محمد حمزه المطحني وائل عبده حسن الشعبي

 صالح الشاميعبده محمد  ادم محمد عبدالله زايد

 محمد عبدالرحيم عبدالله الغريبي مشلي عبده مشلي الرضي

 لبيب ماهر رزق ماهر محمد سلطان امبارك االحمر

 علي هادي مسعود ءء خالد محمد علي محمد فيل

 هارون عبده محمد علي أحمد محمد عبدالقادر المرامي

 عمرو محمد عبده ناجي  يحي علي يحي الوتاري

 صدام يحي ناصر حسن احمد محمد الواصلياحمد صادق 

 عبدالله محمد عبدالله حسن علي صالح حسين الجابري

 وليد ناجي صالح خالد عمر عبدالحميد العواضي

 عبدالله محمد احمد الشعراني يحي احمد قاسم الصيلمي

 بليغ علي نصر الشميري محمد يحيى الهندي بلغيث

 علي ردمانيوسف عبدربه  حسان جبران محمد غالب

 صالح صالح النوبه عادل يحيى صالح عبدالقادر

 ناجي عيدالله ناصر زايد سامر عبدالله محمد ناصر

 وضاح حزام ناصر هيسان نجالء حسين صالح مخارش

 مراد خالد مبخوت الجشاري همام احمد سعيد القلعي

 ياسين احمد علي الجشاري فاطمه محمدعلي غبري الحداد

 يحيى احمد محمد الزاب االستهالكيه ءءءءشركة ناتكو 
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 مصطفى ناصر محمد هادي جميل محمد علي الشرفي

 يحيى احمد محمد الزاب رشاد علي هادي احمد عامر

 علي علي القوحيح ءءء ابراهيم عبدالرحمن يحيى الحيمي

 هالل احمد مشكل جبريل جابر هبه عمر

 الجعدبيحسين احمد حسين  جبران يحيى علي الحباري

 يحيى احمد محمد الزاب فهد عبده سيف

 انصاف مختار حزام عبدالله امين علي حسين القيسي

 اشرف حسين ناصر عنبول احمد يوسف محمد طاهرالنجدي

 محمد حزام حمود الحلبه اسماعيل ثابت علي عقد

 فضل احمد محمد سعيد عبدالسالم اسماعيل عبد زيد

 سيف ناجي الحسنيمحمد  سلمى محمد صالح مهدي

 أفراح حمود ناصر سلمان عبد الرحمن مقبل الوصابي

 حسين صالح علي المصعبي علي حسن محمد معوضه بويرد

 عبدالجليل احمد احمد اصائدي عبد الله بن عبد الوهاب محسن سراج

 صالح احمد علي احمد ابراهيم مرزوقي عبدالله علي

 عبدالله مسعد ااا عبدالسالم جبر علي عامر حثله

 فؤاد عبدالله عثمان محمد محمود محمد محمد عبدالدائم

 محمد عبده مصلح الوائلي عبدالسالم ناجي ناصر فالح

 عامر عبده احمد محمد عصيم حسين جابر غبير

 ابراهيم محمد ناصر عبيد الخوالني اسامه عصام علي نوفان

 صادق خالد علي يحيى حادر هاني حسن علي احمد

 ياسر علي محمد الحاج  علي عبده احمد الحاشدي

 محمد عبدالجليل علي داحش عليان عمر صالح احمد الحسين

 محمد عباس علي الشعباني صالح عبدالله محمد قاسم الجالل

 فتحي يحي علي حسين شريان محمد يحي الصوفي

 محمد احمد السباعي حميد عبدالله احمد المراني

 ياسين عادل سنان اسحاق خبيزانناصر علي ناصر 

 سامر منصور علي الشميري صالح محمد صالح العراسي

 محمدناصر دحان السفياني بسم عبدالله حسين محمد سعد دالق

 عبدالله محسن مقبل التام محمدشايف عبده ثابت عثمان
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 نشوان حمود عبده احمد الشرعبي شرف احمد علي الواحدي 

 جبران صادق عبدالوحد حامد رخالد عبدالرقيب احمد نص

 محمد احمد سعيد اسماعيل ابراهيم احمد محسن قاضي

 محمد عبدالله سعد محمد محمد مقبل ناصر صالح المصعبي

 علي يحي عبده ناديه قاسم حسن القحوي

 نزيه شريان محمد دغيش  غيداء رشاد محمد ابوالرجال

 عبداللهايفاق محمد حسن  مطهر علي عبدالله المحاقري

 ابراهيم عبدالرحمن عبدالواحد علي مهيوب قايد المخالفي

 عبدالرحمن صالح احمد الحويج عبدالرزاق لطف الله لطف شايع

 محمد عبده صالح الدهبلي بسام محمد عبدالسالم السروري

 عمار فايد الزهيف  ءء ء محمد عبدالله محمد علي البخيتي

 عبد الغني محمد سلطانواثق  عبدالقادر عبده احمد محمد

 حسين عثمان عبدالله علي شعيب احمد شرف محمد

 محمد احمد احمد غالب عز الدين سلطان احمد احمد التميمي

 صدام يحيى علي االنسي صالح علي صالح الملجمي

 هارون علي عبده زامط محمد عبدالله ناجي الجحشري

 عبدالرب محمد المحمدي ريام علي هاني صادق عبد الله علي المشرقي 

 علي محمد عيدروس احمدعلي عبدالله السيد

 عبده يحيى حميد نور يحي قايد حسين ذيبان

 حسين عبدالله محمد الريامي حسن محمد ناجي عواض

 عبد الرحمن محمد صالح الحاج عبدالواحد امين اسماعيل سيف

 عبدالله حسن علي جابري حسن محمد محمد النويره

 عمر محمد علي الوصابي قايد عباس الكندينايف 

 هبثم محمد علي محرم سلطان مبخوت المر يسي

 محمد عبد السالم امين قاسم عاقل علي محمد العوبثي

 محمد حميد زقالن نادر صالح احمد عبدالله

 يحي حمود عطاء حمزه حمود محمد مرعي

 محمد عبدالله محمد اسحاق توفيق حسن حيدر الرعيني

 عبده المجيد عمر عبده البتول هشام محمد عبدالله صوفان

 فضل عبدالله محمد احمد ليلى طاهر علي مصلح جواح
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 امين قاسم قاسم عوضه عبدالله محمد علي العزي

 امنه غالب احمد الصهباني كمال علي قاسم الميتمي 

 محمد احمد ناصر غالب لبيب فيصل ناجي رحيمان

 عبده احمد اذيب ياسر احمد علي بروشه

 أمجد نجيب أحمد قاسم موسى محمد مصلح البارع

 محمد عباس احمد سعيد خليل محمد احمد العامري

 شركة الخوالني التجاري حسان صالح سعيد المسمري

 عبده احمد الذيب محمد عبد الولي العزي الطشي

 محمد عثمان نعمان مرشد  احمد يحيى احمد العماري

 يعقوب محمد مقبل علي محمد احمد محمد مقبل 

 محمد علي احمد سعيد العامري عمر عبدالعزيز علي الصالحي

 ابراهيم حسن احمد الفقيه علي حسن محمد القرشي

 عبدالمجيد عبدالله عبده غالب راويه عبدالسالم امير علي

 توفيق صالح عبد الله شحره  صباح ناصر عبدالله فارع

 ماجد محمد احمد السمن  شائف الحكيميشادي شكري 

 عبد الجبار نعمان البكري ا صالح علي حمود صالح

 مسعود احمد قاسم عبد  فارس احمد محمد الشعري

 عالء سلطان حمود سديح هيثم طه محمد العريقي

 عالء احمد علي شمسان هيثم طه محمد العريقي

 علي يحيى صيفان عبدالحكيم محمد حزام راشد الضريبي

 نصر حميد احمد االدريسي محمد احمد صالح الكهالي

 ماجد احمد علي سالم علي أيمن علي الحربي

 عبدالحفيظ محمداحمدالخضري عدنان احمد عبدربه محمد السالمي

 سلطان فارع محمد الورد خالديحي حسين السقاف

 محمد راجحي علي احمد عصام حمود ثابت النجاشي

 جالل قايد علي محمد السالمي عبده كلفودوجيه عصاره

 شايف يحيى حمود الذيفاني عبده كلفود وجيه عصاره

 يحي عيده يحي طفيان المستلم/عبدالله عبدالوهاب طاهر علي

 توفيق عبدالجليل عبدة محمد سعيد محمد احمد احمد جار الله

 عبدالجبار محمد ناجي عامر ثابت سعد علي سيالن
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 حسن احمد عبده سلمان اسامه علي حسين جباره

 خالد حميد مبروك الذيفاني أحمد قاسم احمد سعد

 حسن ابراهيم محمد بشير عفيف عبدالرشيد محمد أحمد

 شمير محمد حسن الشميري احمد عبد المومن دائل 

 الهمام خالد عبده القادري توفيق حسن   حيدر

 يحي صالح فرحان عبدالخالق يوسف محمد ناصر الجنش

 عالء عبدالرحمن حسين البرش عزيز  يحيى حيدر المغير

 عصام يحيى ناصر الغيلي حسين محمد احمد حسن

 اشرف محمد عبدالوهاب الخاشب محمد محمد يحيى الديلمي

 هادي راشد مرشد حسن مجد احمد ابراهيم هره

 محمد أحمد ناصر الربوعي علي ناجي محمد احمد

 احمد محمد يحيى علي هادي علي هادي علي

 مجاهد محمد محمد الهزار مجاهد احسن ناصر قيران

 منصور مقبل صالح مقبل االسد علي مرزوق صالح علي شرامه

 علي محمد عبدالله االهدل محمد صالح يحيى هراوه

 بشار علي قايد الشريفي حسام نبيل يحيي الشعيبي

 عتينعامر احمد محمد  محمد خادم احمد حسن وكيح

 اصيل عبدلله محمود الشرفي محمد علي منصر مدني

 سالمه يحي يوسف يغوي هشام فتيني علي دحفي 

 عبدربه محمد احمد سعدالله سمير احمد محمد الزمر

 شركة البركة يزيد شبيل حامد احمد ابراهيم شنيني

 صالح صالح علي الحجيري خالد احمد قاسم مهدي

 قاسم محمد احمد ضامري قوزيطالل ابراهيم علي ابراهيم 

 شركة البركة يزيد شبيل هاني عبدالعزيز احمد العواضي

 ابراهيم باسم سعيد عبدالله مقبل عبده محمد منصور داودي

 احمد ابراهيم محمد بديدي ناصر محمد علي ناصر

 عبدالمجيد محمد العمري ناصر سالم سعيد حاجب

 عدنان قادري محمد المقطريزياد  محمود عبدالله يحي عوض محمد حويس

 طالل محمد حسن العلوي محمود عبدالله يحي عوض حويس

 احمد محمد محمد الطميره عمرو محمد نعمان ناجي
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 وضاح يحيى احمد العواضي عمرو محمد نعمان ناجي

 مازن عبده احمد عبدالله يحيى العمري طالل عبدالله علي هارون

 علي دهشوشبشير دحان  عمرو محمد نعمان ناجي

 وليد احمد محمد عوض يحي مسعد حسن سابري

 عبدالله محمد محمد  سلمه مروان عباس عبده فتيني وجيه

 علي محمد ناصر السقاف سامي عبدالودود فرحان احمد

 حمود عباد ناجي الجابري  احمد محمد عبدالله عبيد

 عبدالوهاب عبدالله قاسم النجار غمدان عبدالوهاب قاسم الصبري

 معين عبدالله احمد اليمني شام محمد احمد صالح الكوماني

 عدنان عبد صالح المهدي محمد محمد حزام قائد

 محمد اسماعيل عبدالله الكبسي امين نعمان عبدالجبار عبدالله

 عبد اللطيف إبراهيم الشنقيطي وديع راجح اسماعيل غالب 

 لعمريغالب عبد محمد ا شركة أرحب توفيق عبدالملك الشيخ 

 كمال مرشد عوض الفتحي جراح محمد محسن العماري

 امينه عبدالله هاشم االشول عرفات عبدالله عباس الديلمي

 خالد محمد محمد سبأ صدام اسماعيل علي الزمزمي

 خالد يحيى محمد الشهاري شكري محمد حسن العولقي

 محمد ابراهيم هاشم الشهاري ريان عبدلله خالد علي 

 عبيده محمد ناصر الثالثاء علي عبده دومهفيصل علي 

 محمد عبدالله قاسم إسماعيل عنتر علي المريسي

 غصان محمد احمد الحكم فؤاد احمد حسين العصري

 محمد صالح محسن الياجوري محمد علي الهاللي

 امين يحي علي محمد محمد سعد سعد حسن الشظمي

 محمد عمر محمد علي فيصل علي محمد االنسي

 علي يحيى مبارك فايز مروان عبدالغني محمد كراشة

 خالد محمد احمد هبه سعيدان مطيع محمد يحيى عبدالله

 يحيى احمد الشرفي عبدالواحد امين عبدالله حسن

 اسامه نبيل عبده مرشد اسماعيل معاذ محمد محمد صالح

 عبدالرحمن علي عبدالله  ثابت جمال الدين محمد امين محمد سيف

 عبدالله محمد علي جعفر ناجي عباس االخضريرشاد 
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 مكرم علي علي المومري مبارك عبده محمد الرويشان

 طارق يحيى مقبل الصداني رويدا علي محمد الحيمي

 احمد سليمان محمد مبخوت زايد رويدا علي محمد الحيمي

 درمان شارد درمان يحي وليد نبيل محمد صالح العبدلي

 خالد يحيى محمد الشهاري الهاديعصماء محمد احمد 

 خليل مطهر معروف الشعيبي علي احمد هادي  علي الزوار

 حسن احمد محمد الشريف يحيى علي هادي مبروك الوحير

 حمزه طه هادي لطف لله نجود عبدالله يحيى الحوري

 بديع محمد علي الشهاري حزام محمد علي الشهاري

 دحن محمد محمد يحي حسين عبده محمد حسني

 باسم احمد سالم العريقي ابراهيم محمد شعبين علي

 ايمن عبدالمجيد اسماعيل النوعه محمد مسعود محمد الصديعي

 رضوان عبده علي الشيبه عدنان حسن علي ابراهيم

 عبدالله عثمان احمد معوضه بدر حسن علي فرحان

 محمد صالح قاسم المحنشي عيضه احمد محمد مزيده

 غمدان قاسم حجر محمد محسن مزيدة هنادي عبدالله

 علي محمد احمد علوان عبدالرحمن عبدالله سعد سعوان

 عبدالرحمن سفيان سيف الظراب هادي محمد ناجي ابو هدره

 عبدالله محمد حمد الدهبلي علي ناصر علي مهدي

 عبدالعزيز عبده فارع عقالن اسماعيل علي علي سعيد

 محمد احمد الدهبلي عبدالله نهى محمود علي علي

 محمد محمد احمد االشول عصام راشد محسن معمر

 عبده هادي صغير لحسون عبدالرزاق عبدالله ابراهيم السلمي

 شريف حسين يحيى احمد العزيب احمد صالح الشعوبي

 ح نواف خالد احمد فال محمد علي مصلح العتباني

 محمد كامليحيى احمد  ر  حسان  محمد احمد  حجاش القفازماه

 فاروق محمد احمد خالد سميره محمد علي المسعودي

 جبران احمد سعد الجياحي جبر احمد محمد الماوري

 طالل صالح علي المالهي احمد محمد عبدالرحيم الشاعره

 مجيب علي محمد احمد الشدادي عمر ناجي صالح الحكيم 
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 حسان محمد صالح القيني عالء ضيف الله الشعوبي

 بشير ناجي احمد العرشي الدين عبده محمد االدريسيمحي 

 منصر منصور حسن علي الزارعي رشاد عبدربه عبدالله محمد

 بشير علي علي حسين ابراهيم محمد لطف يحيى

 لطف ناصر عباس الوصابي عبده عزيز صالح ناجي الصوفي

 مبارك احمد احمد مقبل المرامي محمد احمد هاشم قوارة

 إبراهيم علي عباد موسى عبدالله سعيدياسين مسعد 

 علي محمد علي المرادي عدي اسماعيل احمدحسن

 احمد حزام صالح  قايد القبالني وائل حمود سلطان عبده

 مراد يحيى علي العقيلي كريم محمدعبدالله الشامي

 منير احمد علي احمد محمد محسن محمد عبدالحق

 علي ذياب ناجي احمد محمد احسن عايض قطران

 محمد خالد سعيد الذبحاني احمد محمد علي فرحان

 ابراهيم امين احمد علي لؤي فضل محمد عطاء

 معاذ عبدالحق عبده مهيوب عقيل احمد ناجي النمر

 راس محمد صالح صالح ابو حمامه عوض مهدي الوصابي

 ناجي علي احمد غالب مبارك حمود عبده قاسم 

 رافت احمد علي الشاطبي معتصم يحيى علي محسن الريمي

 00سيف راجح  ذمعا عبدالمجيد عبده صالح عباس

 عبدالطيف قايد محمد حمزه  

 تهاني مهيوب ابن مهيوب عبدالرحمن الشميري   

 همدان محمد علي الرميصة  
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