
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 النجف محافظة تقرير

 للمحافظة الممثلين النواب مجلس أعضاء عمل بدايات عن
 

 



 

 

 

 لمقدمةا 

 

المحافظة   ي 
ف  االنتخابية  العملية  مجريات  متابعة  التقرير  الخامسة  يتضمن  االنتخابية  للدورة 

ي تحصلوا عليها  
ابتداء من تقسيم الدوائر االنتخابية اىل عدد المرشحي   لكل دائرة واالصوات الت 

ي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة  
 لالنتخابات. والنتائج النهائية الت 

المرصد   فريق  ونوع    بياناتافرد  المحافظة  ي 
ف  المرشحي    ولجميع  انتخابية  دائرة  لكل  خاصة 

ي حصلت عليها األحزاب والتحالفات    تحالف(   –حزب    –  )فرديترشيحهم  
وعدد األصوات الت 

ي فضال عن المرشحي   االفراد وقيمة المقعد   ي   لكل دائرة فضال عن قيمة المقعد  النياب  بشكل النياب 

ي 
 المحافظة. عام ف 

 

ي المرصيود فريق   النياب  ي ال يمك  د 
الت  المعطيات  يتوافر عليه  نالتنويه اىل ان  ي لم 

 ا قياسها والت 

ي تقاريره. 
ي مجال رصده وتوثيقة تجنبا لعدم الدقة ف 

 بالوثائق الرسمية ال تدخل ف 

  



يعية الخامسة  انتخابات الدورة التشر

ي 
ي العراق النتخاب أعضاء مجلس النواب العراف 

يعية ف  ي أجريت االنتخابات التشر
 الجديد ف 

ي ) 
يعية الخامسة ف  ( مرشحا من النساء  3225( وقد شارك فيها ) 2021/ 10/ 10دورته التشر

( تحالفا، اما المرشحي   المستقلي   كان عددهم 21( حزبا، و ) 108والرجال موزعي   عىل ) 
 ( مرشحا. 789) 

 ( بتاري    خ  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  مشاركة  2021/ 11/ 30اعلنت  عن   )
ناخبا  9,629,601)  مجموع  (  نسبة 22,116,368) من  يمثل  ما  المشاركة  لهم  يحق   

ً
ناخبا  )

نتائج  44)  عىل  االتحادية  المحكمة  مصادقة  وتمت  للناخبي    الكىلي  العدد  مجمل  من   )%
 (2021/ 12/ 27االنتخابات بتاري    خ ) 

  

   النجف نتائج محافظة  •

 انتخابية. دوائر  ثالثاىل النجف قسمت محافظة 

ي محافظة  •
   النجفالمرشحي   والفائزين ف 

ي الدوائر االنتخابية لمحافظة  بلغ عدد  -1
مرشحا    ( 101)  النجفالمرشحي   ف 

ي مجلس النواب ( 12) يتنافسون عىل 
مقاعد مخصصة لكوتا  ( 3) من بينها مقعدا ف 

 النساء. 
ي محافظة كان   -2

 الكىلي ف 
 (. 296,228)  النجفمجموع اصوات المرشحي  

 (. 121,540) اصوات الفائزين مجموع  وبلغ -3
ي  المقعد( اإلجماىلي سعر ) المقعد من مجموع النتائج للمرشحي   تبي   ان قيمة  -4

ف 
   ( 24,690) هي  النجفمحافظة 

ي الجدول ادناه: جرت عملية  -5
 االستبدال ألعضاء الكتلة الصدرية كما مبي   ف 

 

 الكتلة  اسم النائب الفائز 
عدد 

 األصوات 
 الكتلة  النائب المستبدل 

عدد 
 األصوات 

ي 
 حسن عبد فياض الدلف 

الكتلة  
 الصدرية 

ي  16,271
 عدنان عبد الزرف 

حركة الوفاء  
 العراقية 

6,527 

 لقاء جعفر ال ياسي   
الكتلة  
 الصدرية 

7,625 
فاطمة مجيد  
 العيساري

 4,316 حركة امتداد 

 رزاق النفاخ  عبد الحسي   
الكتلة  
 الصدرية 

ي  14,187
ماب   9,065 حركة امتداد  احمد مجيد الشر

 هديل محمود كاظم الرحيم 
الكتلة  
 الصدرية 

ي  8,083
 سعاد جبار النجف 

تحالف العقد  
ي 
 الوطت 

4,176 

 االبراهيمي االء نزار محمد 
الكتلة  
 الصدرية 

 ثناء جاسب الزجراوي 6,462
حركة الوفاء  
 العراقية 

4,027 



 

 توزي    ع نتائج المرشحي   بحسب الدوائر االنتخابية

 

 الدائرة االنتخابية االوىل أوال: 

 

ي الدائرة االنتخابية    -1
ي    مرشحا   52األوىل  تنافس ف 

من بينها مقاعد مخصصة للدائرة    5للفوز ف 

 مقعد واحد للنساء. 

   ( 141,722بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية االوىل )  -2

ي جدول كما مبي   )51,972) بلغ مجموع اصوات الفائزين -3
  ( 1-1رقم ) ف 

 (  23,896) بلغ مجموع أصوات أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلي    4

 (  10,843) بلغ مجموع أصوات المستبدلي   عن الكتلة الصدرية  -5

ي الدائرة االنتخابية  المقعد( اإلجماىلي بلغت قيمة المقعد )سعر  - 6
 (  28,344األوىل ) ف 

 

   االوىل( الفائزين واصواتهم للدائرة  )عدد ( 1-1جدول رقم ) 

 

 

 

 

 االصوات  الدائرة  التحالف الحزب  اسم النائب 
 18918 1 فرد  فرد  عنوز  عبد الحسي   عبداالمي   محمد 

 13881 1 فرد  فرد  هادي حسن مري  هج حمي السالمي 

 8330 1 القانون ائتالف دولة  ة حركة اراد الفتالوي عطيةعقيل عباس جساب 

ي 
 عدنان عبد خضي  عباس الزرف 

الوفاء  حركة 
 ة الوطني

 1 6527 

 4316 1  حركة امتداد  مجيد حميد محمد العيساوي  فاطمة



 ثانية لالدائرة االنتخابية ا ثانيا: 
 

ي الدائرة االنتخابية الثانية )   -  1
ي  30تنافس ف 

للدائرة من  مقاعد مخصصة    4( مرشحا للفوز ف 
 بينها مقعد للنساء. 

     ( 107,678االنتخابية الثانية ) بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة  -2

ي جدول رقم36,680وبلغ مجموع اصوات الفائزين )    -3
 ( 1-2)  ( كما مبي   ف 

 (22,270بلغ مجموع أصوات أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلي   )  -4

 (13,241بلغ مجموع أصوات المستبدلي   عن الكتلة الصدرية ) - -5

ي الدائرة االنتخابية الثانية ) اإلجماىلي غت قيمة المقعد )سعر المقعد( لب -6
 (26,919ف 

 

 ( )عدد الفائزين واصواتهم للدائرة الثانية( 1-2جدول رقم ) 

 االصوات الدائرة  التحالف  الحزب  اسم النائب 
عبد الهادي عىلي محمد سلمان 

 العباسي 
 12698 2 فرد  فرد 

 10741 2 فرد  فرد  الحسناويحيدر طارق عبد لفته 

احمد مجيد متعب ديوان 
ي 
ماب   الشر

 9065 2  حركة امتداد 

ي 
ي  حركة عطاء  سعاد جبار محمد عىلي النجف 

 4176 2 تحالف العقد الوطت 



 

 الدائرة االنتخابية الثالثة ثالثا: 
 

ي الدائرة االنتخابية  - 1
ي  ( مرشحا 20الثالثة ) تنافس ف 

 مقاعد مخصصة للدائرة.  3للفوز ف 

     ( 88,612) بلغ مجموع اصوات مرشحي الدائرة االنتخابية الثالثة  -2

ي جدول رقم )   ( 32,888) وبلغ مجموع اصوات الفائزين    -3
 ( 1-3كما مبي   ف 

 (6,462) المستقيلي   بلغ مجموع أصوات أعضاء الكتلة الصدرية من  -4

 (4,027بلغ مجموع أصوات المستبدلي   عن الكتلة الصدرية ) -5

ي الدائرة االنتخابية الثالثة اإلجماىلي وبلغت قيمة المقعد  -6
 (  29,537) ف 

 
  الثالثة( للدائرة  الفائزين واصواتهم )عدد ( 1-3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االصوات الدائرة  التحالف  الحزب  اسم النائب 
 15,891 3  حركة امتداد  عباس عبدالىلي الشبالويحميد 

 جواد عويز زكاط ظاهر الغزاىلي 
حزب الدعوة  
 اإلسالمية 

 12,970 3 ائتالف دولة القانون 

 4,027 3  حركة الوفاء العراقية  ثناء جاسب كريم الزجراوي 



 

 األصوات االنتخابية للمرشحي   بحسب الدوائر  : رابعا 

ي تحصل بمن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات    ةافرزت النتائج المعلن
ان عدد األصوات الت 

ي الدوائر االنتخابية كانت متفاوتة بحسب نسبة المشاركة لكل دائرة انتخابية 
عليها المرشحون ف 

ي عدد أصوات المرشحي   اذ بلغت )   كانت  االوىلوتبي   ان الدائرة االنتخابية  
(  141722األعىل ف 

:  صوتا، ي
 اما الدوائر االنتخابية األخرى فجاءت نتائجها عىل النحو االب 

ي الدوائر االنتخابية 
 جدول يبي   عدد األصوات للمرشحي   وقيمة المقعد ف 

 االنتخابية  الدائرة
عدد اصوات  
 المرشحي   

عدد المرشحي   
 الفائزين 

 المقعد سعر 

 28344 5 141722 األوىل 

 26919 4 107678 الثانية 
 29537 3 88612 الثالثة

 

 

 أصوات الفائزين بحسب الدوائر   : خامسا 

 

عليها   تحصل  ي 
الت  األصوات  ي 

ف  االنتخابية  الدوائر  المشاركة تفاوتت  نسبة  بحسب  الفائزون 

ي الدائرة  
ي كل دائرة وقد تبي   لفريق المرصد ان اعىل األصوات كانت ف 

بلغت  اذ    االوىلللناخبي   ف 

: اما الدوائر االنتخابية األخرى فكانت اصواتها عىل النحو  . صوتا  51,972 ي
  االب 

 

 عدد الفائزين  عدد اصوات الفائزين  االنتخابية  الدائرة
972,51 االوىل  5 
 4 36,680 الثانية 

 3 32,888 الثالثة

 

 

 

 

 

 



 

بعد ان افردنا الجداول الخاصة بالدوائر االنتخابية وعدد أصوات المرشحي   والفائزين لكل دائرة  

ي محافظة 
 مع المعلومات الكاملة عن كل فائز  جفالننضع الجدول اإلجماىلي للفائزين ف 

 

ي   : سادسا 
 اعىل األصوات   المحافظة بحسبجدول اجماىلي بالمرشحي   الفائزين ف 

 

 

 

 

 

 

شيح ا اسم النائب   التولد التحالف لي 
التحصيل 
 الدراسي 

الدائرة  
 االنتخابية 

 االصوات 

عبد  محمد عبداالمير 
 عنوز  ي عبد النب ن الحسي

 1 ماجستي   1953  فرد 
18,918 

 
حميد عباس عبداللي  
 حصوان الشبالوي 

 15,891 3 ماجستي   1990  امتداد حركة 

هادي حسن مريهج حمي  
 السالمي

 13,881 1 بكالوريوس  1972  فرد 

جواد عويز زكاط ظاهر  
 الغزالي

حزب الدعوة  
 اإلسالمية 

ائتالف دولة 
 القانون 

 12,970 3 ماجستي   1961

عبد الهادي علي محمد  
 سلمان العباسي 

 12,698 2 بكالوريوس  1977  فرد 

حيدر طارق عبد لفته  
 الحسناوي 

 2 بكالوريوس  1983  فرد 
10,741 

 

ديوان  احمد مجيد متعب 
 الشرماني 

 2 بكالوريوس  1980  حركة امتداد 
9,065 

 

  عطيةعقيل عباس جساب  
 الفتالوي 

 1 بكالوريوس  1969  حركة ارادة 
8,330 

 

عدنان عبد خضير عباس  
 الزرفي

حركة الوفاء  
 العراقية 

 1 بكالوريوس  1966 
6,527 

 

مجيد حميد محمد   فاطمة
 العيساوي 

 1 ماجستي   1990  حركة امتداد 
4,316 

 

سعاد جبار محمد علي  
 النجفي 

 حركة عطاء 
تحالف العقد  

ي 
 الوطت 

 4,176 2 دكتوراه  1967

ثناء جاسب كريم خضير  
 الزجراوي 

حركة الوفاء  
 العراقية 

 4,027 3 بكالوريوس  1972 



 

 

ي الجدول ق
ي تحصلوا عليها كما مبي   ف 

سم فريق المرصد النتائج بحسب الجنس واالصوات الت 

   ادناه: 

 

 جدول يبي   اعىل األصوات بحسب الرجال سابعا: 

 

 

 

 

 

شيح اسم النائب   التولد التحالف  الي 
التحصيل 
 الدراسي 

الدائرة  
 االنتخابية

 االصوات

عبد  محمد عبداالمير 
  يعبد النب نالحسي 

 عنوز 
 1 ماجستي   1953  فرد

18,918 
 

حميد عباس عبداللي  
 حصوان الشبالوي 

امتدادحركة   15,891 3 ماجستي   1990  

هادي حسن مريهج  
 حمي السالمي 

 13,881 1 بكالوريوس 1972  فرد

جواد عويز زكاط  
 ظاهر الغزالي

حزب الدعوة  
 اإلسالمية 

ائتالف دولة  
 القانون 

 12,970 3 ماجستي   1961

الهادي علي عبد 
 محمد سلمان العباسي 

 12,698 2 بكالوريوس 1977  فرد

حيدر طارق عبد لفته  
 الحسناوي 

 2 بكالوريوس 1983  فرد
10,741 

 

احمد مجيد متعب  
 ديوان الشرماني 

 2 بكالوريوس 1980  حركة امتداد
9,065 

 

عقيل عباس جساب 
 الفتالوي  عطية

 1 بكالوريوس 1969  حركة ارادة 
8,330 

 

عدنان عبد خضير  
 عباس الزرفي 

حركة الوفاء  
 العراقية 

 1 بكالوريوس 1966 
6,527 

 



 

 النساء جدول يبي   اعىل األصوات بحسب  ثامنا: 

 

 

ي 
شيح الفردي وعدد المقاعد الت  النتائج االجمالية للمرشحي   بحسب األحزاب والتحالفات والي 

 تحصلوا عليها مع قيمة المقعد.  

شيح الفردي تاسعا   : التحالف والحزب والي 

 

 

 

 

 

 

 

 التولد التحالف الحزب  اسم النائب 
التحصيل 
 الدراسي 

الدائرة  
 االنتخابية 

 االصوات 

مجيد حميد محمد   فاطمة
 العيساوي 

 1 ماجستي   1990  حركة امتداد 
4,316 

 

 حركة عطاء  سعاد جبار محمد علي النجفي
تحالف العقد  

ي 
 الوطت 

 4,176 2 دكتوراه  1967

ثناء جاسب كريم خضير  
 الزجراوي 

حركة الوفاء  
 العراقية 

 4,027 3 بكالوريوس  1972 

 سعر المقعد  عدد المقاعد  عدد االصوات  الترشيح الفردي\الحزب  \التحالف 

 فرد
80970 

 
4 20,242 

امتداد حركة   
30494 

 
3 10,164 

ي 
 تحالف العقد الوطت 

5755 
 

2 2,877 

 حركة ارادة
8330 

 
1 

8330 
 

 ائتالف دولة القانون 
29170 

 
1 

29170 
 

 حركة الوفاء العراقية 
15329 

 
1 

15329 
 



 

ا   بحسب اللجان  النجفأعضاء مجلس النواب الممثلي   لمحافظة  : توزي    ععاشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجان  التحالف  الحزب  اسم النائب 
بية  ائتالف دولة القانون  حزب الدعوة اإلسالمية  جواد عويز زكاط ظاهر الغزالي  الي 

بية   فرد  حيدر طارق عبد لفته الحسناوي   الي 
حميد عباس عبداللي حصوان  

 الشبالوي 
اهة   حركة امتداد   الي  

اهة   فرد  هادي حسن مريهج حمي السالمي  الي  

سلمان  عبد الهادي علي محمد 
 العباسي 

  فرد 
الزراعة والمياه 

 واالهوار

الفتالوي  عطيةعقيل عباس جساب    النقل واالتصاالت   حركة ارادة  
عبد    نعبد الحسي محمد عبداالمير 

 عنوز  ي النب
 القانونية   فرد 

 ال تتوفر لجنة   حركة امتداد  احمد مجيد متعب ديوان الشرماني 

الوفاء العراقية حركة  عدنان عبد خضير عباس الزرفي  ال تتوفر لجنة   

 ال تتوفر لجنة   حركة امتداد  مجيد حميد محمد العيساوي  فاطمة

 ال تتوفر لجنة   حركة عطاء  سعاد جبار محمد علي النجفي
ثناء جاسب كريم خضير  

 الزجراوي 
 ال تتوفر لجنة   حركة الوفاء العراقية 



 

: نقاط النظام ومناقشة القواني   ألعضاء   النجف محافظة حادي عشر

 مناقشة قانون نقطة نظام الجلسة وتاريخها اسم النائب

 عبد الحسي   محمد عبداالمي  
ي   عنوز  عبد النت 

(1) 
(23\7\2022) 

كية مناقشة حول    االعتداءات الي 

 
(3) 

(8\10\2022) 
 

 المؤسساتارجو واناشد كافة النواب دعم 
 العسكرية 

 
(4) 

(10\10\2022) 
 

الحاجة اىل تقرير من وزارة الخارجية  
مواقف الدول  و ما هوالموارد المائية 

الجوار من ملف المياه باإلضافة اىل عودة  
ام بالنظام   نشاطهالمجلس اىل  يرج  االلي  

حات اىل  الداخىلي واحالة المشاري    ع والمقي 
 اللجنة القانونية قبل القراءة األوىل

 
(8) 

(6\11\2022) 
 

بخصوص موضوع عمل الجان 
ي تكون عند اللجان 

والمعلومات الت 
 النيابية 

 
(9) 

(8\11\2022) 
 

التوصية بان يتم االعفاء بما ال يتعارض 
 مع قانون حماية المنتج المحىلي 

 
(10)  

(31\ 5\2022) 
 

 بأبواب واضحة وال يجب ان تحدد المبالغ 
تسمع لعملية المناقلة منها البطاقة 
التموينية والرعاية االجتماعية 

 ومستحقات الفالحي   

 
(5) 

(28\3\2022) 
 

وع قانون الدعم    الطارئمناقشة حول مشر
ي والتنمية يجب حرص قانون   لألمن

الغذاب 
ي  لألمنالدعم الطارئ 

والتنمية الغذاب 
ي فقط وال يوجد له  باألمن

  عالقةالغذاب 
 بقضية اخرى 

 
(2) 

(28\2\2022) 
 

سؤال سيادة الوزير لماذا شبت معلومة 
قضية سعر الرصف لغرض االستقرار 
واالستغالل االقتصادي قبل إقرار سعر 
الرصف وهل هنالك لجنة مشكلة لمعرفة  

ي شبت  الجهة
 الت 

هادي حسن مري  هج حمي 
 السالمي 

(1) 
(23\7\2022) 

 

ي  بتأكيد المطالبة من وزير الخارجية 
او نف 
كي يسمح 

وجود اتفاقية مع الجانب الي 
اقلهم  العراق بحجة مالحقة حزب   باخي 

ي دون اذن مسبق 
 العمال الكردستاب 



 

 
(3) 

(8\10\2022) 
 

المطالبة بدعوة وزير الدفاع والخارجية 
ورئيس إقليم كردستان للحضور لغرض 
تقديم تقرير مفصل عن االعتداءات  

كية   اإليرانية والي 

 
(9) 

(26\5\2022) 
 

ي وزارة  
ي ف  تهريب النفط والفساد المستشر

 النفط 

 
(8)  

19\5\2022 
 

بمادة واحدة  9-8 دمج المادةحول 
ي 
 لقانون تطبيع مع الكيان الصهيوب 

 
(8)  

19\5\2022 
ة    حول ملف التعويض للعوائل الفقي 

 
(8)  

19\5\2022 
 

  دستورية المادةحول قرار المحكمة بعدم 
من قانون بيع وايجار أموال الدولة   25

مصي  حاالت   المعدل ما  2013لعام 
ي قبل 

الموافقة المبدئية عىل بيع األراض 
صدور القرار وحاالت المصادقة النهائية  

  مؤسساتعىل البيع وتم احالتها اىل 
 البلدية إضافة اىل موضوع اطعام الجنود 

 
(2) 

(28\2\2022) 
 

ي  يت 
ادعو اىل إعادة إتمام النظام الرص 

واجازات السيارات وربط كل  والجمركي 
يبة  الخاضعةالوحدات  والجمارك  للرص 

ي وإعادة هذا الملف اىل   بنظام
وب  الكي 

دائرة المدعي العام للمتابعة والحد من 
 الفساد

حيدر طارق عبد لفته  
 الحسناوي

(1) 
(23\7\2022) 

 

كية   اتسئل حول االعتداءات السابقة الي 
هل كانت هذه شكاوى وماهي نتائجها 
باإلضافة لماذا لم يخىل المكان بعد 

تسليح الجيش  وإلزامالقصف األول 
 بالمعدات االزمة 

 (5) 
(11\10\2022) 

 بخصوص موضوع الزراعة ومشاكلها 

 
(5) 

(28\3\2022) 
 

وع   تعديلابتداء  اسم القانون اىل مشر
ي إضافة   لألمن الطارئقانون الدعم 

الغذاب 
القانون الن كبي  عىل االمن   تقليل مبلغاىل 

ي 
وان نصوص القانون ال   وهو طارئالغذاب 

من   األساسية والغايةتحمل الفلسفة 
يعه   تشر

 
(2) 

(28\2\2022) 
 

سمعنا من سيادة الوزير ان هنالك توجه  
ي 
لتعظيم   2021الموازنة وحت  فقرات ف 

اإليرادات النفطية السؤال هنا اين هذه 
 اإليرادات لماذا لم تطبق 



 

 

 

  عطيةعقيل عباس جساب  
 الفتالوي

(1) 
(23\7\2022) 

 

لماذا ال تتناسب مذكرات االحتجاج مع  
اعداد االنتهاكات باإلضافة اىل المطالبة  
كي ورفع سقف طرق  

بطرد السفي  الي 
ي عىل مستوى  

االحتجاج من الجانب العراف 
القوات العراقية عىل خط   وانشر الخارجية 

 الحدود مع تركيا 

 (4) 
(10\10\2022) 

 
المحافظي   دعم   إلزام بتوجيهالمطالبة 

ي للحد من  
الحكومي لهم والغطاء القانوب 
 التجاوزات السكانية

 
(10) 

 (31\ 5\2022) 
 

ي ولم   اتيح  كيف نفكر بدعم الخزين االسي 
االستفادة  \   مخازن لها نضع سبل توفي  

 من مجارش الدولة المعطلة والمتوقفة 

هادي حسن مري  هج حمي 
 السالمي 

(1) 
(23\7\2022) 

 

ي  بتأكيد المطالبة من وزير الخارجية 
او نف 
كي يسمح 

وجود اتفاقية مع الجانب الي 
اقلهم  العراق بحجة مالحقة حزب   باخي 

ي دون اذن مسبق 
 العمال الكردستاب 

 (3) 
(8\10\2022) 

 

المطالبة بدعوة وزير الدفاع والخارجية 
ورئيس إقليم كردستان للحضور لغرض 

االعتداءات  تقديم تقرير مفصل عن 
كية   اإليرانية والي 

احمد مجيد متعب ديوان 
ي 
ماب   الشر

(3) 
(8\10\2022) 

ي العراق  
 حول موضوع السيادة ف 

ثناء جاسب كريم خضي   
 الزجراوي

   

    جواد عويز زكاط ظاهر الغزاىلي 

حميد عباس عبدالىلي حصوان 
 الشبالوي

   

ي 
    سعاد جبار محمد عىلي النجف 

محمد سلمان عبد الهادي عىلي 
 العباسي 

   

ي 
    عدنان عبد خضي  عباس الزرف 

مجيد حميد محمد  فاطمة
 العيساوي 

   


