
قائمة باسماء الوجبة الثانية من العوائل الذين استلموا صكوك التعويضات من مكتب اللجنة ١٤٠ في محافظة البصرة

القريةالناحيةالقضاءرقم الصحيفةرقم السجلاسم الدائرةالرقم

طلحهالمدينهالبصره1798251925663208/05/2011طلحهصبيحه عزيز مزعلابو الھيل عزال دوقي1

البصرهالبصره12591341625661410/05/2011البصرهفاطمه عبد النبي عبادياجواد كاظم عبدهللا2

شط العربالبصره187373461825664109/05/2011شط العرب فاطمه ابراھيم اسماعيلاحمد عبد الصمد عبد الوھاب3

العزالمدينهالبصره1300761719467808/05/2011مالعزسلوى ھاشم عبيداحمد مطر علوان4

ابي الخصيبالبصره254281719472008/05/2011شط العرباسراء عبدالعباس مزعلاحمد مكي جمعه5

شط العربالبصره165329051925663308/05/2011شط العرب ليلى عبد هللا جباراعياد عبود شومان6

البصرهالبصره1380501625661510/05/2011البصرهحميده عبد لرزاق حاجماكرم خلف عبد الكريم7

الھارثهالبصره143181825664009/05/2011الھارثهعھود عبد القادر ابراھيماكرم عباس عبيد8

البحارالفاوالبصره477952931525960909/05/2011الفاومنى محمد عبد الشھيدامين فياض يحيى9

بلد السلطانابي الخصيب12111641422184808/05/2011ابي الخصيبخوله فياض يحيىامين محمد عبد الشھيد غانم10

شط العربالبصره165329141422185408/05/2011شط العربايمان درويش ولي سليمان11

شط العربالبصره11611391625661910/05/2011شط العربعليه نعيم خضير باسم رسن عبد النبي12

شط العرب1401701522186108/05/2011شط العربسكينه حبيب طاھرباقر كاظم حمد حمود13

الديرالقرنةالبصره124891719470608/05/2011النشوةبدريه سلمان مشيمشبدر حسين عفلوك14

طلحهالمدينه 3356698011022186308/05/2011طلحهوبريه حسين واديبدران سفيح وادي عداي15

طلحهالمدينهالبصره331661271625660810/05/2011طلحهجليله لطيف ابو الھيلبشارة شريف ابو الھيل16

معلومات ھوية االحوال المدنيةت تاريخ الصكرقم الصكرقم الوجبةرقم المرحلةاسم الزوجةاالسم الرباعي واللقب
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الھارثهالبصرة199397011819629809/05/2011الھارثهسكنه ناصر بجايبشير كاظم عبيد17

الديرالقرنه البصره330811625661110/05/2011مالنشوهكريمه حمزه عباسبالسم سلمان شمخي18

السويبالقرنه البصرة727191819629309/05/2011مطلحةوردة عبدالمطلب رزاقبوزان عبدهللا يسر19

العزالمدينهالبصره780731725962311/05/2011مالعزتاجه جري عباستاجيه جري عباس20

الھارثهالبصرهالبصره16981521625980610/05/2011مالبصرهھديه عبود مشاليتعبان ناجي حسين21

البصرهالبصره3091011325960109/05/2011البصرهصبيحه محمد جبرجار هللا اوريوش علي22

المدينهالبصرة1233161819628109/05/2011المدينهنضال داخل جودهجاسب زھير اركين23

طلحهالمدينهالبصره537501625660410/05/2011طلحهاميره عدوان مزھرجاسم شريف ابو الھيل24

الھويرالمدينهالبصره523481625980410/05/2011العزجسم عبد لفتهجاسم لفته كيطان25

الھويرالمدينهء11392515240734الديرورده نعيم باكوتجاسم محمد شندي حسون26

الثغرالقرنه34468791522185708/05/2011الديرانتصار عبد الحسينجبار  عبد العالي عبد الحسين علي27

الھويرالمدينه 5234811022186508/05/2011العزساميه جبر حويسجبار جاسم لفته كيطان28

القرنه5351511022186408/05/2011القرنهحكيمه صدام رزاقجبار حسن خليفه29

البصرة2489711025967712/05/2011البصرةمكيه رحمه عليجبار طعمه حافظ30

طلحهالمدينهالبصرة1431261819629609/05/2011طلحةزيتون كيلو موسىجبار عبدالسادة جاري31
طلحةالمدينةالبصرة12741021819628009/05/2011طلحةفاطمه حنون حمودجعفر رجب مبارك32
الھويرالمدينهالبصره1240391925663408/05/2011العزعھود عباس مولىجعفر صبري شبر33
الزبير1307391525692808/05/2011الزبيرحربيه نعمه عودهجليل عبد سلمان سحاله34
المدينه12541791522185508/05/2011المدينهكفايه لفته رحيمجمال ناصر سعيد جوده35
طلحهالمدينهالبصرة12251111819628809/05/2011طاحهفضيله طاھر صالحجميل عاشور نعمه36
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سويبالقرنةالبصره123781719467708/05/2011القرنهلمياء علي راضيجھاد كاظم داود37

شط العربالبصره1466391825663609/05/2011شط العرب اسماء عبد الجليل حسنجواد حسين علي38

البصرةالبصرة13911871819627909/05/2011مالھارثهھناء محسن خضيرجواد كاظم عبيد39

البوارينشط العربالبصره19538991225960209/05/2011شط العربلميعه عبد الكريم ياسرجوده عبد هللا غافل40

شط العربالبصره167333401719471008/05/2011شط العربحنان قاسم عبدالنبيحر طاھر صباح41

السويبالقرنه البصرة323644161819629409/05/2011طلحةبسته حطاب فنجانحسن باقر مكطوف42

طلحةالمدينةالبصرة3256489711025968116/05/2011طلحهمريم كاظم عيجانحسن جابرعويد43

الماجديهالھارثه519901525422908/05/2011الديرحسنه عوده شريفحسن حميد نايف جعفر44

الثغرالقرنهالبصره353151925956408/05/2011القرنهحسنه كطاحي ناھضحسن خليفه بغيل45

البصرةالبصرة16149211025969211/05/2011الھارثهبيادر عبدالرضا مھوسحسن عبد كاظم46

الديرالقرتهالبصره752481719468508/05/2011الديرشنينة رزاق رسنحسن علي حسين47

الھويرالمدينهالبصره737941625661210/05/2011البصرهخيريه ساري كاظمحسن محمد طعمه48

العزالمدينهالبصره870771719468908/05/2011مالعزوحيدة جمعه ھجولحسن مطر علوان49

طلحهالقرنه323644161425962608/05/2011طلحهعطيه جاسم مكطوفحسين باقر مكطوف محمود50

شط العربالبصره167313891625661610/05/2011شط العربھيفاء حمدي صالححسين شنين صالح51
طلحهمدينةالبصره490978401719470508/05/2011طلحهحمديه حسن عبدحسين عوكي خافج52
طلحهالمدينهالبصره1274961925662608/05/2011مطلحهمنال عاشور نعمهحمدي محمد ھاشم53
طلحهالمدينهالبصره331661271625660710/05/2011طلحهدالل محسن مھجرحمزه شريف ابو الھيل54
المدينهالبصره514611925957008/05/2011مالمدينهكوثر عباس عليحمود ثامر عبود55
شط العربالبصره1229791625662510/05/2011مشط العربنھايه سالم عباسحميد شنين صالح56
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شط العربالبصره1401701625662310/05/2011مشط العربنزھه قاسم حمدحميد كاظم احمد57

كرمة عليالھارثه271191522184308/05/2011الھارثهحريه عوده سواديحميد كاظم سعد شريف58

الھارثهالبصرةالبصره216430911719471208/05/2011الھارثهبدريه عبود عبدالحسنحميد ياسين عيال59

السويبالقرنهالبصره330659001825664409/05/2011طلحهزكيه عبد الحسين حنون حمود محمد60

المعقلالبصره البصره123311925955608/05/2011مالمعقلعليه حسن راضيحيدر سلمان عبود61

طلحهالمدينهالبصره1225781825665011/05/2011طلحهفھيمه عبد الوھاب حيدر صدام وطبان62

المدينهالبصره13271611725962411/05/2011مالديرمنسيه وسمي بشيرحيدر عبد هللا درباش63

الھارثهالبصره13011701625662110/05/2011الھارثهانتصار صالح جابرحيدر عبد النبي مزعل64

البصرهالبصره1267771325961209/05/2011البصرهزينب يوسف جابرحيدر ناصر جاسم65

الھارثه205409341522186008/05/2011الھارثهساره مھدي ماجدخالد فالح ساھي بغيل66

المعقلالبصره369381719468408/05/2011المعقلبشرى قاسم صالحخضير ھاشم ناصر67

شط العربالبصره6041031625980510/05/2011مشط العربنوريه جبار يوسفخليل شنين صالح68

الجمھوريه ٢الزبير6621481422185808/05/2011الزبيرمعصومه عبد عليخليل محمد جعفر علي69

البصرةالبصرة756451819627809/05/2011مالقرنهصبيحه احمد جبرخليل نوري ھزاع70

المدينهالبصره5111911825664609/05/2011المدينهمظلومه ناھي بديويخير هللا جوده ذياب71
الديرالبصره1776511525961109/05/2011البصرهكفاح جبار حسينخير هللا مھدي حسين72
النصيرالقرنه12841151425962708/05/2011طلحهساھره شنيف حسنخيري علي حسن طاھر73
الھويرالمدينهالبصره138931625980210/05/2011مالبصرهنظيمه محمد طعمهخيري كاظم ساري74
شط العربالبصره167111925955908/05/2011شط العربنجالء خلف قاسمخيري نعيم خضير75
البصرهالبصره1295261925962509/05/2011البصرهزينب عبد عون دھشداود سالم جاسم76
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الديرالقرنهالبصره1456361719468308/05/2011الديرتركية صدام رزاقداود علي حسين77

السويبالقرنهالبصره142211825663509/05/2011الديرزھره كاظم حماديراضي خضر جابر78

الديرالقرنه1246221522185008/05/2011الديرھبله عبد هللا درباشرحيم طالب حالوي عبيد79

المدينهالبصره1309861625981110/05/2011المدينهرياسه شھاب سالمرحيم عبد النبي عبيد80

طلحةالمدينةالبصره13651301719472508/05/2011طلحهجليله راشد فالحرعد جميل عزيز81

طلحةالمدينةالبصرة1245211819628209/05/2011مطلحةزينب علي حسينرياض فنجان عبدالزھرة82

سيد الشھداءالھارثه216430911522184208/05/2011الھارثهھناء كاظم صافيرياض مجيد ياسين عيال83

الديرالقرنهالبصره13121221625980810/05/2011الديرفردوس صباح عباسرياض ھاشم بدر84

العزالمدينهالبصره13621261825664509/05/2011العزباسمه عبد وحيدريحان مجبل حساب85

الديرالبصرة13061141819629909/05/2011طلحةنجالء مسعد حسينزكي عبد السالم عبد المحسن86

شط العربالبصره349697921719469611/05/2011النشوةزنوبه محمد ديوانزنوبه محمد ديوان87

الحيادرالمدينه216111523533608/05/2011المدينهزوده لفته بنايزياره عيسى سلطان ذھب88

الھارثهالبصرهالبصره13301141625661010/05/2011الھارثهزينب حمد صافيزينب حمد صافي89

الھويرالمدينهالبصره1258921625662410/05/2011البصرهجاسميه محمد زاملساري كاظم طعمه90

طلحهالمدينهالبصره13661531719467608/05/2011طلحهعليه عبد الحسين ھاديسامي اسماعيل ھادي91
البصره البصره1340791925663108/05/2011البصرهسليمه ضيدان غياضسامي عبد الرزاق فليح92
البصرهالبصره1260941625980110/05/2011مالبصرهزھراء ناصر عديمسامي كاظم طعمه93
الھويرالمدينةالبصره870731719472208/05/2011العززينب ناصر علوانسامي مطر علوان94

الھارثهالبصرهالبصره229541625660110/05/2011مالھارثهجنان عبد الصمد سدخانسجاد فائز صافي95
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شط العرب1833656711022186808/05/2011شط العربفاطمه جاسم محمدسعد سالم شالكه راضي96

القرنةالبصرة5371171925957408/05/2011طلحةحسنة مكلف مجبلسعد فرحان ناصر97

الھارثهالبصرةالبصرة1431521819628609/05/2011مالھارثهحنان عبدالحسين جاسبجاسم محمد داود98

الديرالقرنهالبصره1248391719468708/05/2011النشوهھيلة رحيم خطابسعد فرطوس بريش99

شط العربالبصره12291621925955708/05/2011شط العربكاظميه رسن عبد النبيسعد نعيم خضير100

البصرهالبصره12941961925956808/05/2011مالبصرهعليه فلحي جبارهسعدون صالج حسين101

المعقلالبصره البصره544261925955308/05/2011مالمعقلحميده ھادي عباسسعيد حبيب عيسى102

القرنهالبصره234971925955408/05/2011العزراجحه خيون جيادسلمان ھندي جياد103

المعقلالبصره البصره1545321825663709/05/2011المعقلشيماء ھاشم عاشورسميح عباس عالج104

شط العربالبصره408921525960809/05/2011شط العربليلى سلمان عوفيسمير عبد الواحد اسماعيل105

القرنهالبصره1227981925956708/05/2011العزسعدونه صبيح عاشورسمير كاظم صافي106

البصرةالبصره481491719469711/05/2011البصرةسميرة عبدالسادة خريبطسميرة عبدالسادة خريبط107

البصرةالبصره9811371719471608/05/2011البصرةسناء كاظم عاشورسناء كاظم عاشور108

الديرالقرنه1246891523803508/05/2011الديرسھام قاسم دھش اسماري109

شط العربالبصره3221691719471108/05/2011شط العربماجده جابر عباسشفيق عباس عبود110

القرنهالبصره215811625980910/05/2011القرنهازھار عبد الحسين بدرشالل صبري عبيد111
العزالبصره523481925956108/05/2011العزسعديه مروح علوانصادق جاسم لفته112
11022186708/05/2011ھناء علي حسينصافي صبار سلطان113
البصرةالبصرة129351819627609/05/2011البصرةسامية ساجت عبدالسادةصالح خضير صالح114
الثغرالقرنه5331011522186208/05/2011الديردالل جاسم محمدصبري وحيد علي معله115
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شط العربالبصره165328801719470308/05/2011شط العربرحاب فاضل محمدصالح جاسم محمد علي116

القرنةالبصرة165328801725957408/05/2011شط العربرحمة دراج عباسصالح جاسم محمد علي117

البصرةالبصرة14271741819628409/05/2011مالمعقلابره المي مطلكصالح حسن عالج118

المدينهالبصره1827501925662708/05/2011المدينهجنان حاتم محيسنضياء الدين دخيل عبد الساده119

المعقلالبصرة127013311025967008/05/2011المعقلنعمه طالب درويشضياء عبدالواحد شعبان120

المعقلالبصره البصره481491825664309/05/2011البصرهھدى اصغر عليضياء غازي عبد الحافظ121

طلحهالمدينهالبصره322643321825663909/05/2011طلحهامنه بدر عويدضياء مطشر عويد122

طلحهالمدينهالبصره330659181719469511/05/2011طلحهبلقيس ھاشم عباسعاشور نعمه حبيب123

الفاوالبصره2421991525962109/05/2011الفاوفاطمه مرزوق عاشورعباس مناحي عاشور124

البصرهالبصره58971925955108/05/2011البصرهفوزيه جاسم بديويعبد االمير دعير زغير125

البصرهالبصره3241201719470408/05/2011شط العربنجاة حسين عليعبد األمير يعقوب خليل126

البصرهالبصره1375171925955208/05/2011البصرهعصمت عباسعبد الباري عبد الجبار حسين127

السويبالقرنهالبصره2151331925956508/05/2011القرنهزھره كاظم داودعبد الجليل منصور حسين128

طلحهالمدينهالبصره3334031825664909/05/2011طلحهغيده معاجب نصيرعبد الحسين عبيد باھي129

البوغزالنالمدينه379756271424613208/05/2011المدينهانتظار فاضل شريجيعبد الخالق مرزوق محمد مھوس130
محلة الھاديالھارثه207412141522184508/05/2011الھارثهجمھوريه عبد الكاظمعبد الرزاق مطير حسن كمكام131
طلحهالمدينهالبصره6841121925956208/05/2011مطلحهعليه نص سلمانعبد الرضا حطيحط جابر132
الھويرالمدينهالبصره12401511925956908/05/2011العزرمله راضي عطيهعبد الرضا عابد عبيد133
طلحهالمدينه1798331522184908/05/2011طلحهسعديه جبار عبدالحسينعبد القادر خير هللا عبد الحسين134
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طلحهالمدينهالبصره327652901925662808/05/2011طلحهامل قيس عبد الواحدعبد الكريم جارح صبر135

العشارالبصره13851151522185108/05/2011البصرهبشرى زاير مطرعبد الكريم حريجه عوده جباره136

العشارالبصرة13851151522185108/05/2011البصرةبشرى زاير مطرعبد الكريم حريجه عوده جباره137

البصرهالبصره244286561625661310/05/2011المعقلزھره عليوي فنديعبد الكريم قاسم رھيف138

السويبالقرنهالبصره601381925956608/05/2011طلحهخلود سعيد علوانعبد الھادي كاظم عاتي139

طلحهقرنةالبصرة12258211025968217/05/2011طلحةتكتم حامد محمدعبداألمام عويد كريم140

السويبالقرنةالبصره1277301719470908/05/2011البصرةكريمة نتيش حسينعبدالحسين خصاف حميد141

السويبالقرنهالبصرة2901511025967914/05/2011الديراميرة زبيك مھوسعبدالحكيم جمعه مھوس142

البصرةالبصرة12601601819628909/05/2011البصرةرحاب محمد حمودعبدالرحمن حسن شغيب143

الھويرالمدينةالبصره1227991719469911/05/2011العزجنان جبار جيادعبدالزھرة عبدالكاظم كاظم144

شط العربالبصره13981281719471308/05/2011مشط العربحسنه عباس عبيدعبدالزھرة نجم عبيد145

شط العربالبصره6161161719470108/05/2011شط العرباحالم فاخر ھاشمعبدالسادة نيروز ياسين146

طلحهالمدينهالبصرة12251271819629709/05/2011طلحةنزاله عبدالرحمن مجبلعبدالعالي غضبان مجبل147

المدينهالبصرة491980811819629509/05/2011المدينهحربيه جازع حسينعبدالكاظم حسين ھاشم148

طلحهالمدينةالبصرة6832411025968419/05/2011طلحهحنونه ماھود جبرعبدهللا نجم يسر149
شط العربالبصره1161161719468808/05/2011شط العربسھله عذيب علوانعدنان دينار عبود150
شط العربالبصره162323941522185308/05/2011شط العربانتظار نافع سعيدعدنان سلمان خالد بريسم151
الھويرالمدينهالبصرة11025968822/05/2011الھويرالمدينهالعزرغد كاظم عاشورعدنان شغينب فضاله152
الديرالقرنةالبصره12931541719470011/05/2011النشوةشيماء لطيف موسىعدنان عبدالزھرة فرحان153 م
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شط العرب12851761522184608/05/2011شط العربنبيله شبيب جمعيعالء عباس حسن غافل154

الھارثهالبصره2751521925955508/05/2011الھارثهعيده عباس محسنعالوي عبد النبي زعالن155

الديرالقرنهالبصرة137910011025968015/05/2011مالبصرةرحمة دراج عباسعلوان حرج عباس156

الديرالقرنةالبصرة137910011025968015/5/2011مالبصرةرحمة دراج عباسعلوان حرج عباس157

البصرةالبصرة12953811025968923/05/2011مالبصرةانصاف جعفر طاھر علي بندر عيسى158

شط العربالبصره172343691522185208/05/2011شط العربونام عبد الحسين علي جاسب سبھان داحس159

البصرهالبصره1294631625661710/05/2011البصرهامينه خلف قاسمعلي جاسم محمد160

شط العربالبصره13441241719472108/05/2011شط العربسكينه عزيز مھديعلي جواد عباس161

الھارثهالبصرهالبصره961311825664709/05/2011مالمعقلسلمى نشمي ھليلعلي حسين مزبان162

القرنهالبصره430179301925957508/05/2011القرنهلطيفه حنون زاملعلي دشر لفته163

الھارثهالبصره البصره12751531925955808/05/2011مالھارثهانتظار صالح جابرعلي عباس محسن164

البصره1530871522184708/05/2011البصرهسكنه مھدي يوسفعلي كريم جاسم احمد165

النشوهشط العربالبصره167101825664209/05/2011مشط العرب سلوى خوير لفتهعلي نعيم خضير166

شط العربالبصرة165329051819628509/05/2011شط العربنسرين يوسف عبدهللاعماد عبود شومان167

طلحهالمدينةالبصرة128411125969009/05/2011طلحةبشرى عجيل شغاتيعودة شاكر خيرهللا168
المدينةالبصرة125412411025968318/05/2011المدينةختام يوسف كرمعوده ھادي علي169
المدينةالبصرة133921825969109/05/2011البصرةازھار ناصر عبودغالب ما طاھر170
طلحهالمدينهالبصره212871625980310/05/2011مطلحهسناء شاكر عبد الواحدغانم ابراھيم ھادي171
الھارثهالبصرهالبصره1303231425960309/05/2011الھارثهبتول عبد الباقي حبيبفارس صافي فارس172
القرنه5351511022186608/05/2011القرنهصبيحه كاظم خليفهفالح حسن خليفه173
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السويبالقرنهالبصرة12948511025967409/05/2011البصرةعاتكه عبدالكاظم بلبولفائق سالم سلمان174

شط العربالبصره72851925957208/05/2011مشط العربفخريه حسن عبد هللافخريه حسن عبد هللا175

المدينةالبصرة124151819629009/05/2011العزبشرى ماجد بدنفرحان محمد فنجان176

الديرالقرنهالبصره1248441719469308/05/2011النشوةفاطمة منشد بريشفرحان محمد كشيش177

الھارثةالبصرهالبصره3441211719472308/05/2011الھارثةھدى عبدالنبي مزعلفالح صالح جابر178

السويبالقرنه البصره1246181625661810/05/2011الديرجبرى كاظم فرھودفليح طالب حالوي179

البراضعيهابي الخصيب319777521522184408/05/2011العزسھام موسى عبد الرضافؤاد شھيد عبد الرضا جاسم180

طلحهالمدينةالبصرة330659001819629209/05/2011طلحةماجده عبدالوھاب كيطانفؤاد ياسين ظاھر181

طلحةالمدينةالبصرة5279511025968721/05/2011طلحةلقاء شعبان صباحفيصل غازي الزم182

البصرهالبصره94186941925956308/05/2011البصرهساميه جليل عليقاسم دغباش علي183

شط العربالبصره5071811625660210/05/2011مشط العربھناء حمدي صالحقاسم شنين صالح184

طلحهالمدينهالبصره12451041925662908/05/2011طلحهنداء طه حسينقاسم عاشور نعمه185

السويبالقرنه البصره342683521625662210/05/2011الديربھيه جاسم ديوانقاسم لعيوس دري186

البصرهالبصره81401325962209/05/2011البصرهيشرى داود سلمانكاظم تركي عباس187

شط العربالبصره179356361625660310/05/2011شط العربباسمه حسين جزاعكاظم جاسب جعفر188
الحيادرالمدينه13091931524343308/05/2011المدينهبشيره جليل حسينكاظم عبد الساده عبد هللا طارش189
طلحهالمدينه12258911022186908/05/2011طلحهخميسه حسين عبودكركح عبد الزھره عبود190
الھارثهالبصرهالبصره220438661625660910/05/2011الھارثهازھار نوري مطركريم جابر مزعل191
المدينهالبصره13091581525961009/05/2011المدينهعليه رحيم عكلوكريم حسين فرحان192
الھارثهالبصرهالبصره200398831719470208/05/2011الھارثةجاسمية عبدالحسين فالحكريم كاظم بھلول193
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الھارثهالبصرةالبصره4171601719469208/05/2011مالديربشرى ذياب داودكريم محسن عبدهللا194

القرنةالبصره1425791719471808/05/2011القرنهعليه محيبس خضيرلفته عوفي دھيمش195

الھارثه378101522723908/05/2011طلحهدعاء جابر شريفليث بشاره شريف ابو الھيل196

البصرةالبصرة1260501819627709/05/2011البصرةزھراء حسين عليمجيد جبار عاشور197

طلحةالمدينةالبصره1655926921719472408/05/2011طلحهوردة فالح حسنمحمد جبار عبيد198

المعقلالبصره205409551225981010/05/2011الھارثهساجده خضير عبد الزھرهمحمد داود سلمان199

السويبالقرنةالبصره328654941719470808/05/2011القرنةفاطمة محسن نعمة هللامحمد ضامن عبدالحسين200

المدينهالبصره491980111925956008/05/2011المدينهرغد طه ياسينمحمد عبد الكاظم حسين201

الفاوالبصره14831551525962009/05/2011الفاومعصومه مجيد عبودمحمد عبد هللا علي202

الجمھوريهالبصرهالبصره12941601825664809/05/2011البصرهمريم عبد هللا عبد الحسينمحمد علي ھاشم سلطان203

الھارثهالبصرهالبصره219437311625981410/05/2011الھارثهبيداء حمد عليمحمد ناصر فارس204

النشوةشط العربالبصرة7318311025967611/05/2011الديرقسمه ناصر عبدهللامحمود كاظم ناصر205

الديرالقرنهالبصره342683231719469108/05/2011الديرھنيه عوض منصورمردان لفته جوده206

الھارثه1301231522185608/05/2011البصرهصابرين صالح جابرمسلم كاظم صافي فارس207

طلحهالمدينهالبصره1471681925957308/05/2011طلحهاحالم عبد العالي مھوسمضر غانم شناوه208
الجنينهالبصره272543121525153008/05/2011المعقلوسن غازي عبد الحافظمكي جاسم عبود عامر209
الھويرالمدينهالبصره134251925957108/05/2011مالعزربيعه وحيد عبودمكي مشكل محيسن210
شط العربالبصره150691719468008/05/2011شط العربمكيه عبود عوفيمكية عبود عوفي211
طلحهالمدينهالبصره331661271625660510/05/2011طلحهسلوى شالل خير هللامنذر شريف ابو الھيل212
التميميهالبصرة131613811025967008/05/2011البصرةزينب عبدالمحسن عايدمنشد كاظم طعمه213
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صلينالمدينهالبصره332662541819630009/05/2011طلحهخيريه عزيز كريممنصور سعيد خميس214

البصرهالبصره1277781719468108/05/2011البصرةھناء ھاشم محمدمنير جاسم محمد215

الحاج سعدالمدينه379757071224883108/05/2011المدينهعيده بدن حسنمھجر عبد العباس شنيار محمد216

الجبايشذي قار13171031425960409/05/2011البصرهساميه عبيد حميدانمھدي حسين جنجر217

الديرالقرنه5181021523263708/05/2011الديركافي حميد صالحمھدي عبد علي عيسى كاطع218

الھارثهالبصره200398831719468208/05/2011الھارثهسلوى علي حسينمھند كريم كاظم219

البصرةالبصرة174347741819628309/05/2011شط العربزينب جاسم محمدمؤيد حسن قاسم220

حي األندلسالبصرة125213011025967208/05/2011المعقلوسن قاسم عاشورمؤيد فالح عبدالحسن221

شط العربالبصره1466231625662010/05/2011شط العربوسن عبد الصمد سدخانميثم راضي باقر222

النشوةشط العربالبصره14781651719470708/05/2011النشوةغيده كاظم سعدناجح مھدي يوسف223

طلحهالبصره14311241719467908/05/2011طلحهسليمه باكوني يوسفناظم عبد الكاظم حرب224

الحيادرالمدينه514801522454008/05/2011المدينهسليمه جميل بناينجاح لفته بناي 225

السوقالمدينه387772181522993808/05/2011العزكافيه عيدان حمادينجم الدين محمد حسن محمود226

البصره البصره1221301925663008/05/2011الديرخديجه عبد علي صيھودنجيب صدام ياسين227

الھارثهالبصرهالبصره1275951719471908/05/2011الھارثهرباب نجم عبدهللانذير محمد داود228
حي الحسينالبصره البصره240101825663809/05/2011مالبصرهاحالم عبد الواحد جاسمنعيثل علي سالم229
طلحهالمدينةالبصرة330659001819629109/05/2011طلحةوحيده راشد حمودنوري حنون حمود230
الھارثهالبصرة2054084311025967510/05/2011الھارثهشمعه عبدالسادة حسبھادي عودة جابر231
الديرالقرنه1246861522184108/05/2011الديرليلى جاسم بدنھادي ھاشم بدر  معيض232
شط العرب171341011522185908/05/2011شط العرببشرى ھادي عبودھاشم طالب عبد النبي حسين233
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الھويرالمدينةالبصره1372591719471408/05/2011الديرسلوى بدن سنيدھاشم محمد شندي234

التنومهشط العربالبصرة5915411025967813/05/2011شط العربعفيفه صالح يوسفھاني جابر عبدهللا235

شط العربالبصره167333891625981210/05/2011شط العربھديه يوسف راشدھديه يوسف راشد236

شط العربالبصره10811625980710/05/2011شط العربوسن فالح عبد المھديھشام عبد االله منصور237

الھارثهالبصره5081061825961809/05/2011الديرمليحه اسماعيل عبدھشام كريم طالب238

الھارثهالبصره13291291719468608/05/2011الھارثهھيلة شريب روضانھيلة شريب روضان239

العزمدينةالبصرة12415311025968520/05/2011موسىعداده عريبي بشارهوارد صبيح طعيمه240

حي الزھراءالبصرة1603169411025967408/05/2011شط العربفاطمة زيدان خلفوسام ابراھيم فيصل241

شط العربالبصره6551811525960509/05/2011شط العربوسن سالم بريسموسن سالم ابريسم242

شط العربالبصرة6041741819628709/05/2011مشط العربغصون حميد شھابوليد عبدالكريم شھاب243
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