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العقاب المهدي انور محمد23

االستاد صالح رضا محمد24

الشوشين خليفة علي محمد25

الوهج سلطان كمال محمد26

قرباج الهادي خالد محمود27

بركه عبدهللا احمد مريم28

ابوزبيدة منصور مفتاح معتز29

الهمالي سالم المولدي مودة30

كرازة الطاهر مروان نور31

بلبان الطاهر حسين هيثم32

الدائخ محمد المجيد عبد مهند33

القريشي خليفة محمد آية34

عبدالونيس عبدالباسط باهلل المؤيد35

الفقي أحمد محمد حنان36

العاشرة المجموعة



سالم محمد عفيف محمد37
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40

41
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44

45


