
بيان أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية للعام 2019م

اإلسم

يوسف صالح عيسى العبدرب الرضا

يوسف احمد محمد الفضل

يوسف احمد عمر السبيعي

يوسف احمد صالح البالدي

يوسف احمد حسين الخليف

يوسف احمد جاسم المبارك

وجدي مبارك جوهر الحساوي

ابراهيم عبدهللا صالح البالدي

هشام علي محمد السناوي

هاني حسين ابراهيم البالدي

ناجي جاسم عيسى الباشه

مصطفى عبدالمحسن علي الحافظ

مصطفى صادق سالم المبارك

مصطفى ابراهيم محمد الشهاب

محمد يوسف عبدهللا المبارك

محمد علي علي النيف

محمد عبدهللا محمد الثابت

محمد عبدهللا عبدالمحسن المشعل

محمد عبدهللا حمد الزويد

محمد سلمان احمد الفضل

محمد سالم محمد البالدي

محمد حسين عبدالمحسن المشعل

صفحة 1 من 5
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اإلسم

محمد حبيب محمد المقهوي

محمد احمد عمر السبيعي

محمد احمد عباد الكشي

ماجد عبدالمحسن صالح المبارك

غسان علي حسين الكشي

عيسى علي حسين العيسى

عون احمد طاهر المالك

علي محمد صالح العيسى

علي عيسى عبدهللا العيسى

علي عيسى احمد الحسين

علي عبدالوهاب محمد العبدالوهاب

علي عايش علي السالمي

علي عامر احمد المحسن

علي سلمان احمد الفضل

علي زيد محمد المضحي

علي حسين علي الحافظ

علي حسين علي االحمد

علي احمد حسين العيسى

علي ابراهيم حسن الحجي

علي ابراهيم احمد المحسن

عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن السناوي

عبدالمحسن ابراهيم احمد المحسن

عبدالمجيد صالح علي العبدالوهاب

عبدهللا محمد عبدهللا المبارك

صفحة 2 من 5
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اإلسم

عبدهللا محمد احمد المحسن

عبدهللا عيسى صالح الصويلح

عبدهللا عبدالكريم ابراهيم السبيعي

عبدهللا عبدالمحسن سالم المشعل

عبدهللا سلمان احمد الفضل

عبدهللا حمد حسين البحراني

عبدهللا احمد محمد العبدالجبار

عبدالقادر موسى حسين البالدي

عبدالعزيز عبدهللا محسن المضحي

عبدالعزيز محمد عبدهللا الخضيري

عبدالرؤوف عبدهللا جاسم الكشي

عبدالرزاق محمد جاسم الكشي

عبدالرزاق علي مسلم المقهوي

عبداالله احمد حسين العيسى

عباس محمد محمد المضحي

طه علي علي العويد

طاهر محمد محمد العيثان

طاهر عبدالوهاب محمد السلطان

طالب هشام علي السناوي

صالح محمد عبدهللا االحمد

صالح علي احمد الحبيب

صالح سالم علي الحجي

سلمان احمد محمد الفضل

سعيد حسن صالح العبدرب الرضا

صفحة 3 من 5
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اإلسم

سامي احمد حسن الجميعي

زكي مهدي علي الصالح

زاهر احمد عيسى البالدي

راضي عايش علي السالمي

خالد علي علي العليوي

خالد احمد صالح المحيميد

حسين علي مسلم المقهوي

حسين علي محمد الفضل

حسين علي حسين السويكت

حسين علي حسين الخضير

حسين خليل ابراهيم العميش

حسين حجي عايش المالك

حسين ثابت عايش الثابت

حسين احمد عمر السبيعي

حسين احمد علي الشهاب

حسن محمد حسن المهذب

حسن علي محمد الخميس

حسن علي احمد الحاجي احمد

حسن عبدهللا محمد السناوي

حجي ابراهيم حسين الزويد

حبيب احمد حسن المعيبد

جعفر علي احمد العبدالوهاب

جعفر عبدالمحسن علي الحافظ

جاسم محمد عبدهللا الشهابي

صفحة 4 من 5
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اإلسم

جاسم محمد طاهر الزيد

جاسم محمد جمعه الجمعه

جاسم عبدهللا علي الحمود

جاسم صالح علي الحافظ

جاسم احمد محمد الفضل

جاسم احمد جاسم المبارك

بندر علي حسن الحداد

باسم محمد حسن المبارك

احمد علي محمد الشهاب

احمد عبدهللا عيسى الكشي

احمد عبدهللا جاسم الكشي

احمد صالح عيسى المحيميد

احمد صالح احمد الباشه

احمد سلمان احمد الفضل

احمد حسن علي الزويد

سعيد علي محمد الصالح

صفحة 5 من 5
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