
قائمة بأرقام صكوك المواطنين المھجرين والمرحلين الذين قدموا معامالتھم في لجنة تنفيذ المادة (١٤٠) في مكتب بابل
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ابراھيم مرزوك عبد 1
bb6.9.54صبرية عبدمريم ابراھيم رضامتزوج78799م٠٧10000000‐تموز‐69540017588١٣بابلالحسين

bb6.9.70تسواھن نعمةسھام عبد النبي ساجتمتزوج40512م٠٧10000000‐تموز‐69700017727١٣بابلابراھيم ھاشم علوان2

bb6.9.42ھدية وحيدفردوس علي جانمتزوج٠٧100000006212293‐تموز‐69420017721١٣بابلاحمد جاري جياد3

bb6.9.39غنية عبودختام علي صجممتزوج602197م٠٧10000000‐تموز‐69390017709١٣القادسيةبابلاحمد حبيب عبد4

bb6.9.17فاطمة محمدانضال علي سلمانمتزوج44012م٠٧10000000‐تموز‐69170017601١٣المثنىبابلاحمد داخل سلمان5

bb7.3.9حسيبة مجيدنعيمة كاظم محمد عليمتزوج٠٧100000005977‐تموز‐7390017703١٣بابلاحمد عبود راضي6

bb6.9.35فاطمة عبد هللالھام ناصر عليويمتزوج٠٧1000000016432786‐تموز‐69350017584١٣السماوةبابلاياد علي عبد الزھرة7

bb6.9.5رباب حموديفاطمة طالب محمدمتزوج897م٠٧10000000‐تموز‐6950017594١٣المثنىبابلايوب سعد محمد8

bb7.3.25غنيه نورطيبه حسين حيدرمتزوج٠٧1000000046893542‐تموز‐73250017814١٣نجفبابلباسم كريم ھاشم9

bb6.9.48فاطمة حسنغزوة عزيز دحدوحمتزوج327166م٠٧10000000‐تموز‐69480017717١٣بابلباسم محمد علوان10

bb6.9.15رقية احمداحياء محمد حسن ھاديمتزوج٠٧1000000018136036‐تموز‐69150017578١٣كربالءبابلباقر كاظم فيروز11

باوي محمد علي 12
bb6.9.1خديجه يارهرسمية علي اكبر صالحمتزوج٠٧1000000016332504‐تموز‐6910017591١٣النجفبابلسليمان

bb6.10.19فاطمة حسيناحمد محمد رضاارملة1079104م٠٧10000000‐تموز‐610190017851١٣بابلبلسم محمد ھادي13

bb6.9.31خجة عبد/ارملة٠٧1000000010921693‐تموز‐69310017741١٣بابلتميره عاشور سبتي14

bb7.3.32زينة عبد هللاالء محمد حسين٠٧100000008717260‐تموز‐73320017803١٣بابلتوفيق رضا خليل15

bb6.10.27كميلة دويشالتزام كاظم محمدمتزوج42310م٠٧10000000‐تموز‐610270017863١٣بابلجبار راھي ابوشنان16

جمال الدين عبد 17
bb6.9.100نجية جبرفيولينا ريستومتزوج٠٧1000000010721396‐تموز‐691000017619١٣بابلالمطلب جاسم

bb6.9.79شكرية حسنفاطمة عبد الرضا محمدمتزوج٠٧1000000016633151‐تموز‐69790017603١٣المثنىبابلجميل ابراھيم حسن18

bb7.3.22اية محمد حسينرحاب محسن علومتزوج51572م٠٧10000000‐تموز‐73220017707١٣بابلبابلجواد كاظم عزيز19

جواد محمد عبد 20
bb6.9.13زھراء مجيدايمان ھادي احمدمتزوج65435م٠٧10000000‐تموز‐69130017597١٣النجفبابلالحسين

bb6.10.57نزيلة سواديسكينة غالم حسينمتزوج٠٧10000000536136‐تموز‐610570017600١٣الديوانيهبابلحاكم ادريس حميدي21

bb6.9.60مريم عبد هللاندى جابر محمودمتزوج٠٧1000000012625173‐تموز‐69600017724١٣بابلحسن اسماعيل محمد22

bb6.9.84كظيمه مطرودفلایر عبد عميشمتزوج324176م٠٧10000000‐تموز‐69840017733١٣المثنىبابلحسن جاسم عكون23

bb7.3.1بكه نجممحاسب محسن حمدانمتزوج42886م٠٧10000000‐تموز‐7310017809١٣بابلحسن حمزة عبد السادة24

bb6.9.18علية روادرحيمه فليح مجھولمتزوج٠٧1000000029659113‐تموز‐69180017609١٣النجفبابلحسن رشيد جياد25
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bb7.3.5صفية ھاشمزينب حسنمتزوج٠٧10000000142719‐تموز‐7350017815١٣بابلبابلحسن عبود احمد26

bb6.9.53مليحة علهنسرين توفيق شاكرمتزوج381117م٠٧10000000‐تموز‐69530017716١٣بابلحسن ھادي وناس27

bb6.10.59صبيحة عطيةاشواق كاظم دوخيمتزوج40195م٠٧10000000‐تموز‐610590017860١٣السماوةبابلحسين علي منصور28

bb7.3.12ساجده محمد عليفاطمة حسين عزيزمتزوج٠٧10000000173358‐تموز‐73120017821١٣بابلحسين يوسف علي29

bb7.3.6كاطعه مظلوم/ارملة5379م٠٧10000000‐تموز‐7360017705١٣بابلحليمه حسن بركه30

bb6.9.47فضيلة خضيرجمانة محمد جمالمتزوج44040م٠٧10000000‐تموز‐69470017718١٣المثنىبابلحميد سلمان جبار31

شيماء عبد الرزاق متزوج٠٧10000000152971‐تموز‐7370017704١٣بابلحميد محب علي عباس32
bb7.3.7فاطمة محمدفيصل

bb6.9.50حيتة عبدمريم حمودي احمدمتزوج10238107م٠٧10000000‐تموز‐69500017612١٣بابلبابلحيدر جبار عوده33

bb6.9.91سويه شريفرواء علي شريفمتزوج5153م٠٧10000000‐تموز‐69910017620١٣بابلحيدر خضير عبد34

bb7.3.2كمره مھدي حسينزينا مجيد سعدونمتزوج2814م٠٧10000000‐تموز‐7320017807١٣بابلحيدر خليل ابراھيم35

سندس جواد متزوج٠٧100000004696‐تموز‐7380017812١٣بابلحيدر علي عباس36
bb7.3.8زھرة مجيدجعفر\سھام محسن

bb6.9.93رسمية ناجيفادية خليل سلمانمتزوج4399م٠٧10000000‐تموز‐69930017738١٣بابلحيدر كاظم مھدي37

bb7.3.23نجية لفتةوسن عساف حسينمتزوج36765م٠٧10000000‐تموز‐73230017823١٣بابلراضي كريم راضي38

bb6.9.67زينة مذبوبزينب جواد خضيرمتزوج52842م٠٧10000000‐تموز‐69670017713١٣بابلرضا ارحيم جويد39

bb6.10.79غنية عبودجواھر محمد غالممتزوج٠٧100000008817586‐تموز‐610790017864١٣بابلرضا موسى علي40

bb6.9.21زھوري ھاديازھار سلطان عزيزمتزوج٠٧100000009418790‐تموز‐69210017580١٣النجفبابلسالم محمد سلمان41

bb7.3.20حسنة عبودمعصومة علي اصغرمتزوج2693م٠٧10000000‐تموز‐73200017820١٣بابلسالم مدلول شدھان42

bb6.9.6فخرية عمرانكبرى حسين جمعهمتزوج٠٧100000004487889‐تموز‐6960017615١٣النجفبابلستار عاشور نور43

bb6.9.89فضيلة مھديصغرى عيسى حسينمتزوج970م٠٧10000000‐تموز‐69890017737١٣الديوانيةبابلسعد عبد مسلم علي44

bb7.3.26سھام عبدحذام جوادمتزوج٠٧1000000050099898‐تموز‐73260017816١٣بابلسعد مشكور طاھر45

bb6.9.14سليمة كاظمزينب علي سعدونمتزوج974197م٠٧10000000‐تموز‐69140017577١٣بابلبابلسعد ھادي دانه46

bb6.9.9قمرية جاسممريم اسعد ابراھيممتزوج164م٠٧10000000٥٦٠‐تموز‐6990017595١٣المثنىبابلسالم جواد كاظم47

bb6.10.55فاطمة عليفضيله حسين جعفرمتزوج1894م٠٧10000000‐تموز‐610550017865١٣بابلسليم مھدي كله48

bb6.9.59سعاد عبد العزيزعدالة ياسر عبد العزيزمتزوج207192م٠٧10000000‐تموز‐69590017590١٣بابلشاكر فضل عبد الجليل49

bb6.9.51زھرة اسماعيلكميلة عطية حمزةمتزوج9181م٠٧10000000‐تموز‐69510017587١٣بابلشراد ميزر حمزة50

صادق عبد الحمزة 51
bb6.9.75حليمة حسنبثينة جابر عبدمتزوج3668م٠٧10000000‐تموز‐69750017729١٣بابلجبار
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bb7.3.16شكرية رضا\ارملة٠٧10000000479378‐تموز‐73160017824١٣بابلصبيحة حميد حسن52

bb6.9.77ھدية جبارفاطمة محمد عباسمتزوج36056م٠٧10000000‐تموز‐69770017730١٣المثنىبابلطالب عبد خضر53

ھدى عبد الرزاق عبد متزوج٠٧100000009919795‐تموز‐69870017735١٣النجفبابلظافر عبد االمير ھاشم54
bb6.9.87بتول عليويالحسين

bb6.9.8صايل عبد السادةايمان كاظم جاسممتزوج4095م٠٧10000000‐تموز‐6980017616١٣الديوانيةبابلعادل ھادي كوثر55

bb6.9.86فھيمه مھير\ارملة170129م٠٧10000000‐تموز‐69860017624١٣المثنىبابلعاشورة عبيد داغر56

bb6.10.22رحيمة حسنفضيلة جفات منصورمتزوج٠٧1000000027154164‐تموز‐610220017861١٣النجفبابلعايد ھادي عبدالعظيم57

bb6.10.68عبده مسيرفاطمه صافي منصورمتزوج٠٧10000000356810‐تموز‐610680017856١٣بابلعباس حسين سھيل58

افاق روح االمين متزوج66099م٠٧10000000‐تموز‐69800017607١٣القادسيةبابلعباس ذياب جلوب59
bb6.9.80نازي عبدمحروقي

انتصار عبد الرزاق متزوج٠٧1000000010821545‐تموز‐69640017598١٣بابلعباس راضي شھيد60
bb6.9.64شكرية عبيدھادي

bb6.9.40بتول حسينجنان حمزة عباسمتزوج364142م٠٧10000000‐تموز‐69400017614١٣المثنىبابلعباس سامي سلمان61

عبد الحسين عباس 62
bb6.9.46فطومة عليفوزية حميد حاجممتزوج238م٠٧10000000‐تموز‐69460017719١٣بابلبابلعبد هللا

عبد الحسين يوسف 63
bb11.4.26طلبه جوادوسيه عبد صالحمتزوج٠٧1000000011021875‐تموز‐114260017747١٣نجفبابلھاشم

عبد الرزاق محب 64
bb6.9.3فاطمة محمدعليه سلمان عبعوبمتزوج٠٧10000000152971‐تموز‐6930017618١٣الديوانيةبابلعلي عباس

عبد الرسول احمد 65
bb6.9.33سكنه عليصديقة قنبرمتزوج٠٧1000000081463‐تموز‐69330017722١٣كربالءبابلحسين

bb6.9.88بھية راشدحكمة سراج دربمتزوج٠٧1000000018746163‐تموز‐69880017736١٣النجفبابلعبد الستار عبد محمد66

عبد السالم عبد االمير 67
bb6.9.62زھرة رمضانسعدية محمد ضيدانمتزوج668142م٠٧10000000‐تموز‐69620017605١٣بابلتقي

عبد الكاظم طحيور 68
bb6.9.85زكية عليكريمة كاظم رجهمتزوج82م ٠٧10000000483‐تموز‐69850017623١٣المثنىبابلجابر

bb7.3.11زھرة عبد هللانجاة رجب محمدمتزوج191107م٠٧10000000‐تموز‐73110017811١٣كربالءبابلعبد الكريم جواد حسن69

عبد الكريم كاظم عبد 70
bb6.9.45عفيه عبد الحسينانعام عباس محمدمتزوج1373372م٠٧10000000‐تموز‐69450017585١٣بابلالحسين

bb6.9.72قسمة عبد عليكاظمية شھيد خريبطمتزوج٠٧1000000010921735‐تموز‐69720017728١٣بابلعبد الكريم محمد حمزة71

عبد هللا عبد الھادي 72
bb6.9.98وجيھة عبد الحسينجنان بديع شحروريمتزوج٠٧10000000295634‐تموز‐69980017743١٣بابليحيى
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فضيلة عصام حمود / متزوج79195م٠٧10000000‐تموز‐113520017749١٣نجفبابلعبد المھدي فليح جياد73

bb11.3.52مھيه عباسمحزم محمد محسن

bb6.10.23نشعه خليفجاسمية ركان عبدمتزوج7039م٠٧10000000‐تموز‐610230017853١٣بابلعبدالرضا فرحان عبد74

bb6.9.74عزيزة شاكرفاطمة شكر هللا عابديمتزوج٠٧1000000012224298‐تموز‐69740017711١٣بابلعدنان جاسم غيدان75

bb7.3.13نورية محمد379626م٠٧10000000‐تموز‐73130017825١٣بابلعدنان حسين احمد76

bb6.10.37زھرة حمزةامه ھاني عبد العليمتزوج٠٧100000002024025‐تموز‐610370017715١٣المثنىبابلعدنان منعم عباس77

bb7.3.28ھناء كريمزھراء مرتضىمتزوج٠٧1000000011522989‐تموز‐73280017813١٣النجفبابلعالء الدين محمد طه78

سوسن حسين عبد متزوج٠٧100000001923196‐تموز‐69650017599١٣بابلعالء الدين نور يوسف79
bb6.9.65فاطمة جبرالمطلب

bb6.9.57جلثوم حسينبشرى عبد الرضا عيسىمتزوج553120م٠٧10000000‐تموز‐69570017608١٣بابلعلوان صالح حسن80

bb6.9.4فطيمة محمدفلایر حميد عبد الحسينمتزوج4983م٠٧10000000‐تموز‐6940017593١٣بابلعلي حنون عبد الحسين81

bb7.3.17صفية ابراھيمثريا نوري مھديمتزوج127م ٠٧1000000046‐تموز‐73170017822١٣الدغارةبابلعلي طه محمد82

bb6.9.56طلبة طاھرزينب ھادي حسنمتزوج8443م٠٧10000000‐تموز‐69560017589١٣بابلعلي عبد حبيب83

bb6.10.65جنه عرمشاحالم حمزة حميديمتزوج٠٧10000000634188‐تموز‐610650017625١٣بابلعلي عيدان حسن84

bb6.9.34عليه جاسمھدية نجيب طاھرمتزوج38845م٠٧10000000‐تموز‐69340017750١٣بابلبابلعلي كاظم حسين85

bb7.3.21اية محمد حسيناالء ماجد محمد حسينمتزوج7019م٠٧10000000‐تموز‐73210017819١٣بابلعلي كاظم عزيز86

bb6.9.36منسيه كناصتغريد خضر راضيمتزوج26477م٠٧10000000‐تموز‐69360017610١٣بابلبابلعلي مرزة حمزة87

bb6.9.66برية غدورانتصار غافل حرمسمتزوج38122م٠٧10000000‐تموز‐69660017726١٣بابلعمران خضير حرمس88

حوراء عبد مسلم\برقية متزوج143م ٠٧1000000036‐تموز‐69110017740١٣النجفبابلغني عبد عون راضي89
bb6.9.11شھيه خشانعبيد فضل

bb6.9.7مشھدية جوادنضال عبد الكريم محمدمتزوج٠٧1000000012324472‐تموز‐6970017617١٣الديوانيةبابلغني عبد مھدي90

bb7.3.18تازي جھوالخولة حرب محلمتزوج529136م٠٧10000000‐تموز‐73180017818١٣بابلفاضل جبار احمود91

bb6.9.99صياحه جالبكوكب وحيد عسكرمتزوج1104265م٠٧10000000‐تموز‐69990017576١٣قادسيهبابلفاضل عبيد راھي92

bb6.8.87صفية صالحفضيلة كاظم جاسممتزوج78م ٠٧1000000027‐تموز‐68870017708١٣المثنىبابلفالح عبد الرسول محمد93

bb7.3.31ھالله عبيسفاطمة حميد فرحانمتزوج175172م٠٧10000000‐تموز‐73310017804١٣ديوانيهبابلفاھم جبار حمد94

bb6.9.78شكرية عباسامل عبد الحسين واجدمتزوج430168م٠٧10000000‐تموز‐69780017731١٣المثنىبابلفاھم عزيز محمد95

bb6.9.83فاطمة جوادرغد سعد خلفمتزوج272180م٠٧10000000‐تموز‐69830017734١٣المثنىبابلفرقد فؤاد عبد الكريم96
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فيصل محمد حسين 98
bb7.3.14تقيه محمد عليزويا فينوكينوفامتزوج5229أ٠٧1000000027‐تموز‐73140017801١٣بابلبابلمحمود

bb6.10.20كوه عبدصبيحة فرحان طوفانمتزوج44575م٠٧10000000‐تموز‐610200017852١٣بابلقاسم سرحان طوفان99

bb6.9.92عدنانه كوينمريم ثعبان فرھودمتزوج160129م٠٧10000000‐تموز‐69920017622١٣بابلقاسم عبد خضير100

bb6.10.24خيرية جليلطاھرة حسن حميديمتزوج491123م٠٧10000000‐تموز‐610240017858١٣بابلكاظم جواد كاظم101

كرار عبد الحسين عبد 102
bb6.9.2عقيله كريمخمائل رضاوي عبد هللامتزوج18160م٠٧10000000‐تموز‐6920017592١٣النجفبابلالزھرة

bb6.9.55غند حسينسليمة كاظم سلمانمتزوج992890م٠٧10000000‐تموز‐69550017714١٣بابلكريم بردان صندوك103

bb7.3.15ھاشمية شفيعشكرية سعيد شفيعمتزوج389م٠٧10000000‐تموز‐73150017706١٣بابلبابلكريم طاھر علي104

bb6.9.97نازي عباسنورا جميل عبد عليمتزوج103313م٠٧10000000‐تموز‐69970017744١٣بابلكريم عبد حباش105

ليلى محي الدين نظام متزوج27327أ٠٧10000000137‐تموز‐69320017583١٣بابلكريم عزيز رضا106
bb6.9.32فطيمة جبرالدين

bb7.3.27فوزية خضيرزھراء حيدر نوزاديمتزوج٠٧1000000017234279‐تموز‐73270017806١٣بابلكريم نعمة كريم107

bb7.3.3صبرية عبد الرضا\ارملة52183م٠٧10000000‐تموز‐7330017808١٣بابللميعة حسين شاھين108

bb6.9.90بدية رخيصنادية عباس حسونيمتزوج60م ٠٧10000000958‐تموز‐69900017602١٣الديوانيةبابلماجد رشيد عطيه109

bb7.3.4وضحة خيونفاطمة حلو حسينمتزوج٠٧1000000048997665‐تموز‐7340017702١٣النجفبابلمحسن كامل داخل110

bb6.9.20تاجه حسينمعصومة تقي رضامتزوج٠٧10000000112195‐تموز‐69200017739١٣كربالءبابلمحمد اسماعيل حيدر111

bb6.9.25حواله عبد السادةحميده موسى عبد الرضامتزوج٠٧1000000046492762‐تموز‐69250017582١٣النجفبابلمحمد حسن محمد112

محمد حسين عبد 113
bb8.3.95سھيلة عليسندس محمدحسينمتزوج54339م٠٧10000000‐تموز‐83950017701١٣بابلالرحيم كشيش

bb6.9.24نجيه احمدعذراء عطيه عذافهمتزوج٠٧100000005434‐تموز‐69240017604١٣المثنىبابلمحمد حمزة حنون114

bb6.9.27سعيده ھاديمدينة ابراھيم رجبمتزوج469115م٠٧10000000‐تموز‐69270017611١٣النجفبابلمحمد رسول عبد115

bb6.9.96منتھى محمدنوال عبد علي كريممتزوج11099م٠٧10000000‐تموز‐69960017621١٣بابلمحمد سعيد عبود كريم116

bb7.3.10حمدية عزيزناديه كريم ابراھيممتزوج٠٧1000000081512‐تموز‐73100017817١٣كربالءبابلمحمد شھيد مسلم117

bb6.9.19سكينه حسينبنين كريم جوادمتزوج826153م٠٧10000000‐تموز‐69190017579١٣الديوانيةبابلمحمد عبد الجبار كاظم118

bb6.9.95نجاة حسينھناء محمد حسونمتزوج142183م٠٧10000000‐تموز‐69950017745١٣بابلبابلمحمد كاظم عبد النبي119

bb6.10.64فاطمة خضيرمنتھى صالح خطارمتزوج٠٧10000000511102031‐تموز‐610640017855١٣بابلمحمد محل عطيه120

bb6.9.49تقية عبد الصاحبرزيقة فاضل عباسمتزوج1057م٠٧10000000‐تموز‐69490017586١٣السماوةبابلمحمد موسى جودي121
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bb7.3.29بتول تقيباسمه مزيد ادريسمتزوج572183م٠٧10000000‐تموز‐73290017725١٣النجفبابلمحمد نور علي122

bb6.9.38نجيه خضيرليلى سعدون جابرمتزوج589173م٠٧10000000‐تموز‐69380017613١٣المثنىبابلمحمد ھادي كاظم123

انتضار عبد االمير متزوج663179م٠٧10000000‐تموز‐69810017742١٣الديوانيةبابلمحمد ھاشم حمادي124
bb6.9.81شكرية محمدادريس

محمود محمد عبد 125
bb6.9.73نعيمة ناصرھناء اسماعيل ھاديمتزوج828191م٠٧10000000‐تموز‐69730017710١٣بابلالرزاق

bb6.9.41كنته سلمانسھام عبد عليمتزوج٠٧10000000428314‐تموز‐69410017606١٣القادسيةبابلمسلم سلمان حمزة126

bb6.10.38فوزية رمضانزينب فالح عبد المھديمتزوج52927م٠٧10000000‐تموز‐610380017862١٣بابلمشتاق حسن محمد127

bb6.9.94ھاشمية مھدييسرى حسينمطلق54385م٠٧10000000‐تموز‐69940017746١٣بابلمكي عبد هللا خضير128

bb6.9.44اميرة حسينفاطمة ثامر خليلمتزوج330142م٠٧10000000‐تموز‐69440017720١٣المثنىبابلمنتظر علي سلمان129

bb6.10.13فاطمة عبد هللايمان محمد عبد الزھرةمتزوج٠٧1000000016432786‐تموز‐610130017854١٣المثنىبابلمنعم علي عبد الزھرة130

بابل ‐ مھدي صالح مھدي131
bb12.2.100حنونه كاظمامل عباس حسنمتزوج٠٧1000000018837497‐تموز‐1221000014546١٣بابلمرحل

bb6.10.44نجاة شاكر/اعزب٠٧1000000015831595‐تموز‐610440017857١٣النجفبابلموسى حمزة محمد132

bb7.3.24فضيله اسدفاطمة منصور فرجيمتزوج166563م٠٧10000000‐تموز‐73240017802١٣البصرهبابلميثم مھدي محمد133

bb7.3.19ھناء عبدھبة حسين محمدمتزوج٠٧1000000022344477‐تموز‐73190017810١٣بابلنظام عبد علي عباس134

bb6.9.12غند غانم/ارملة540م٠٧10000000‐تموز‐69120017723١٣المثنىبابلنعيمه عجابرة غانم135

bb6.9.22كنطاره كاظمقبيله لفته حماديمتزوج77120م٠٧10000000‐تموز‐69220017581١٣الديوانيةبابلھادي جبار حمادي136

ھادي عبد الرحمن 137
bb7.3.30معالم خلفايمان عبد الجبار ھاديمتزوج36359م٠٧10000000‐تموز‐73300017805١٣بابلھادي

bb6.9.82نوريه مجيدعفت محمد عليمتزوج32555م٠٧10000000‐تموز‐69820017732١٣بابلبابلھادي نجيب طاھر138

زھرة رمضان متزوج11701م٠٧10000000‐تموز‐69580017712١٣بابلھزاع محمد عباس139
bb6.9.58حوري شاطيباقري\سجى حسين علي

bb6.9.10بحرية عزيزحوراء جابر عطيويمتزوج67م ٠٧10000000552‐تموز‐69100017596١٣النجفبابلوليد نوماس احمد140

bb6.10.25صبرية نشاتحميده محمد حسين عليمتزوج75165م٠٧10000000‐تموز‐610250017859١٣بابليحيى جاسم عالوي141
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