
عبور بـ بريارالوازبريار/ثةسةندئارين دشوار مجيد حسن1

دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازاحمد سالم ابراهيم محمد2

عبور بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندالوازاشور كوركيس كانون كوركيس3

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداية لؤي يونس صفو4

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندايمان الهام احمد مصطفى5

دةر جوبةسةندبةسةندايمان خسرو عبدهللا مصطفى6

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندنافنجيبةسةندبةسةندايمان فائق احمد علي7

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازإنانا  شمائيل  هيدو  داود8

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالوازالوازالوازبةسةندبارزان رمضان اسماعيل محو9

دةرنةجووبةسةندالوازالوازبةسةندبةسةندالواز حسن حميد سعيدباوةر10

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازبدل صبري سليمان اودى11

دةر جوبةسةندبةسةندبرهان شوكت محمد امين فتاح12

بالل سالم عبدالغني13

دةرجو بـ برياربريار/ثةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندجيمن سعدون محمد عمر14

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازجيهان عبدالكريم عبدي اسماعيل15
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دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندالوازبةسةندحسين حسن صالح حسن16

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازدلشير مظفر مصطفىداظني 17

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنددلفين قيدار احمد عبدال18

دةرنةجووالوازالوازبةسةندبةسةندالوازدلير يوسف الياس خضر19

رومتا يترون زيا شموئيل20

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندروناك نوبدار طاهر محمد21

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندروندك عبد الجليل ياسين محمد22

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندبةسةندنافنجيزانين بدرخان مصطفى صالح23

دةرجو بـ برياربةسةندبريار/ثةسةندبةسةندبةسةندزنار محمد علي محمود محمد24

عبور بـ بريارالوازبريار/ثةسةندبةسةندبةسةندبةسةندزيالن توفيق اسماعيل زبير25

دةرنةجووبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندبةسةندزينب احمد مجيد محمد26

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازبةسةندالوازبةسةندبةسةندزينت عادل حسين نبى27

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسرمد عبد السالم علي28

دةر جوبةسةنداسماعيل محمد احمد محمد29

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندهيالن سربست شكري ياسين30
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دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسعيد صالح عمر سعيد31

دةر جوبةسةندبةسةندسوالف محمد صالح رشو32

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسولين عبدالستار محمد صادق33

دةرنةجووالوازالوازبةسةندبةسةندبةسةندالوازسيروان رمضان محمد حسين34

عبوربةسةندبةسةندبةسةندالوازسيناهي فاضل سعيد خالد35

شانا شيكارعبدالحكيم احمد36

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازخيري شيخو نعموشةفطري 37

دةرنةجووالوازالوازالوازبةسةندالوازحاجي حاجي محمدشظان 38

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواز هاشم باقي رشيدشظان39

دةرنةجووالوازبةسةندالوازبةسةندبةسةندالوازشوان احمد خالد يونس40

كيفي عماد عمر عمر41

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمارفن نبيل حميد42

دةرنةجووالوازالوازالوازمارين خيري حسن عرب43

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندمتين صالح الدين جامى محمد44

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندنبيل خليل احمد عبدهللا45
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عبوربةسةندبةسةندالوازبةسةندبةسةندنيدار ديوالي اسماعيل ديوالي46

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازبةسةندالوازهكار حسن امحد خالد47

دةرنةجووالوازبةسةندالوازبةسةندالوازهيلين علي محمد عمر48

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازيوسف عماد فكتور49

كاروان نوري سليم50

دةر جوبةسةند نعمان محمد خليلثةميان51

دةر جوبةسةندديمن أكرم حسن52

عبورالوازدانييل توما عوديشو داود53

عبورالوازداؤد طه برجس داود54

عبورالوازجمعة علي احمددلوظان 55

عبورالوازشفان حسن حسين محمد رشيد56

عبورالوازمحمد صالح نادر عبد الرحمن57

عبورالوازمروا فارس كريم صالح58

عبورالوازنيوار جمال عيسى يونس59


