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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 نداء عاجل
 ةالعسكري السلطةرئيس وأعضاء  :ىلإ

 
 :دانهأ، واملوقعون نياملتقاعد املسلحةحنن ضباط قوات الشعب 

 
 وتدهور ،أمنىليه بالدنا من انفالت إما وصلت  واأللم،نتابع بكل الحسرة        

من سقوط للشهداء  ،عبنايعانيه ش وما ،مناحي الحياةفي كل  ،اجتماعيوتمزق  ،اقتصادي
يقود كل ذلك الي متاهات  ،في غرب البالد ومجازر وحروب ،واألقاليمفي العاصمة 

 . وكرامة ،وعزة ،شعوب العالم سمعة وأعظمبالد العالم حضارة  ألكثر ،الضياع
هو من صميم  وال ،لستم اهل له ،وحكمبسبب ما تمارسونه من سلطة  ،كل ذلك       

 ،بالترابمرغتموها التي  ،تحملون شرف المهنة العسكرية وأنتم ،واالمر ىاألدهو واجباتكم. 
 الوعاء وهي ،والفشلبالهزيمة  وينعتها ،منها ويتبرأ ،الشعب يزدريها ،سخرية وجعلتموها

تضم  ،مؤسسة وطنية أنبلفي  ،الرجال وأشرف أشجعالذي ضم  ،الناصع البياض الوطني
 . وثقافتهم ،ومعتقداتهم ،ولغاتهم ،سحناتهم تلفخم على ،تلف أبناء الشعب السودانيمخ

بها  والجديرينألصحابها الحقيقيين  والحكمبتسليم السلطة  ،نطالبكم اليوم قبل الغد        
لهم الدستور.  هو واجبهم الذي كفله والذي ،الوطن المدنيين الشرفاء وبناتمن أبناء 

 بأساليبهميتداولونها  ،وديمقراطية ،ةلادوع ،وسالم ،بحرية ،بأنفسهم أنفسهمليمارسوا حكم 
 ،والديمقراطية ،في إطار من الوطنية ،عليها سلما   ويتصارعون  ،وايجابا   التي يرونها سلبا  

الذي حدده لكم  ،بواجبكم عليكم القيام وأنتم ،مالهآو  ،ورغباتهلتطلعات الشعب  تحقيقا  
 ،األعداء ضد ،وصونها دالعن الب والدفاع ،والمواطنين ،في حماية الوطن ،الدستور
 وأدرى  بإرادته أقوى فالشعب  ،أراضيه المغتصبة. فال شان لكم بالعمل السياسي واستعادة

 بمصالحه.
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 ،قبل أن يفور التنور ،للمدنيينالسلطة  وتسليم ،بالتنحي الفوري  ،نطالبكم ؛عليه       
وفي مثل  ،واقتدارا   ،ةعنو  ،زراءالو  ومجلسالجمهوري  والقصرالشعب القيادة العامة  ويحتل

خذ في . مع األوسمعتكم ،وتاريخكم ،حياتكم ،من يدفع الثمن غاليا   أنتمهذا الموقف 
بقدر ما  ،وشرفاء ،بكم أن تكونوا شجعانا   وأجدر فأولىن التاريخ ال يرحم أ ،االعتبار

فوق كل  ،قدمتم مصلحة الوطن ،جنودا   ،لتدخلوا التاريخ ،ترتدونه من زي عسكري 
ليس ببعيد  ،عندما رفضهم الشعب ،من مواقف ،هبدال وسوار ،قام به عبود امو  ،مصلحة

  .منكم
 ،منقوصةغير  ةلتسليم السلطة كامل ،ندعوكم ،للوطن وصونا   ،للدماء حقنا   ؛عليه       
بين  ،علما   ،شامخا   ،يعود كما كان ،ىمعاف ،حر ،لبناء وطن ،نتشارك جميعا   حتى ،للشعب

 الوطنية.  وضمير ،لبحكمة العق ،األمم
 ،خافضين ،أن تكونوا راشدين ،ندعوكم للمرة األخيرة ،نضع ثقتنا فيكم اذ ونحن،        

 قبل فوات األوان.  ،لكم نوالقرار اآلبدون تردد او مهابة.  ،لشعبكم العظيم ،جناح السلم
 ،امهاتنا وبجانب ،وشبابا   ،شيبا   ،مع شعبنا ،وابدا   ،وسنظل دائما   ،اوال زلن ،نحن كنا        

 يقضي هللا أمرا   حتى بأرواحنا ،عنهم ونزوديهم مناضلين نحم ،وإخواننا ،وأبنائنا ،وزوجاتنا
 كان مفعوال.. 

 
 المسلحة الموقعين على بيان النداء العاجلشف بأسماء ضباط متقاعدي القوات ك

 

 م الرتبة الدفعة االسم

 1 عقيد م 11 عبدالسالم عبدالوهاب التازي

 2 عميد مهندس م 12 علي التجاني علي

 3 عميد م 15 محمد احمد الريح

 4 لواء م 16 التجاني علي صالح 

 5 عقيد م 17 االمين عثمان االمين

 6 لواء ركن م 17 عزت عباسعصمت 

 7 عميد ركن م 17 محمد بخيت عبدهللا

 8 عميد ركن م 18 حيدر بابكر المشرف

 9 لواء ركن م 20 خالد محمد عثمان فرح
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 10 لواء ركن م 21 ابراهيم عبدهللا ابوقرون

 11 عميد م 21 احمد سليمان حمد

 12 لواء بحري مهندس م 21 بدرالدين عبدالوهاب الجاك

 13 عميد بحري م  21 زكريا خليل بشير

 14 عميد م 21 صديق احمد علي كرار

 15 عقيد ركن م 21 عبد الرحمن خوجلي

 16 رائد م 21 عبدهللا إبراهيم الصافي 

 17 عقيد ركن م 21 عمر األمين

 18 عقيد ركن م 21 نورالدين إبراهيم كاشف

 19 رائد م 21 نبيل عبدهللا عبد ربه

 20 عقيد م  22 ابورناتهاشم 

 21 عميد م ب 22 حيدر محمد مهدي سرحان

 22 عميد م ب 22 عوض سيد احمد ابوالريش

 23 عميد ركن م ب 22 هاشم الخير 

 24 مقدم م ب 22 يوسف امين بدوي

 25 عميد م ب 22 يوسف محمد عثمان

 26 عقيد ركن م 23 احمد محمد صالح احمد 

 27 عميد م 23 الفاتح الشيخ 

 28 عقيد م 23 حمدي جعفر محمد            

 29 عميد م  23 صالح شيبون

 30 مالزم 23 عادل بانقا عبدالحفيظ

 31 عقيد ركن م 23 عبد الحليم صالح جاويش

 32 مقدم م 23 عبد الهادي إدريس محمد ابوبكر

 33 لواء طيار م 23 عبدالحفيظ محمد احمد

 34 رائد م 23 عبدالرازق محمد ساتي

 35 لواء ركن م 23 عبدالعاطي هارون فضل علي

 36 عميد م 23 عبدالقادر اسماعيل السني

 37 عميد ركن م 23 عبدالمنعم محمد الطيب

 38 عقيد م 23 عمر الزبير صالح

 39 مقدم م 23 فتح الرحمن احمد دفع هللا

 40 عميد م 23 مجاهد حسن طه

 41 لواء ركن م 23 محمد علي حسن عمران 

 42 عقيد م 23 مختار حسن منصور
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 43 عميد م 23 مصطفي التني 

 44 عقيد ركن م 23 معتصم حسن العوض 

 45 عميد م 23 مهدي الصديق عبدالرحمن

 46 عقيد م 23 ابوبكر مكي الطاهر

 47 مقدم م 23 محمد شريف النور 

 48 لواء بحري مهندس م ب 23 تاج السر حسن إبراهيم

 49 مقدم م ب 23 عبيدهللا عبدالحفيظحسن 

 50 عميد مهندس م ب 23 عبدالوهاب احمد عثمان سناده

 51 عقيد بحري م ب 23 عالء الدين عبيد

 52 عقيد ركن بحري م ب 23 عمر خليل علي

 53 عقيد م ب 23 فاروق محمد زياده 

 54 عميد ركن م ب 23 محمد حسن خيري

 55 رائد م ب 23 محمد علي كرار

 56 لواء ركن بحري م ب 23 معتصم عبدهللا العجب ابراهيم 

 57 نقيب م ب 23 عبدالعظيم سليمان االزيرق

 58 عقيد م 24 احمد عبدهللا الخضر احمد

 59 عميد ركن م 24 االمين ميسره محمد

 60 رائد م 24 حسب الرسول عمر احمد

 61 عقيد ركن م 24 حسن الطيب يس

 62 عميد م 24 حسن محمد حامد

 63 عقيد م 24 سيد احمد عبدالحميد شمس الدين شاكر

 64 رائد م 24 سيف الدين احمد عبيد 

 65 عميد ركن م 24 شرف الدين عبدهللا كاجوري

 66 عقيد م 24 طارق محمد مختار عجول

 67 مقدم م 24 عبدالمنعم خضر محمد

 68 عميد م 24 عمر الفاروق عبد الغفار عثمان

 69 لواء ركن م 24 عبدهللا عمرعمر 

 70 لواء ركن م 24 عوض الكريم غرباوي

 71 عقيد ركن م 24 محمد حسن جدعه

 72 لواء ركن م  24 محمد عبدالغني الحاج

 73 لواء ركن م 24 مصطفى التاي

 74 عقيد م 24 ابوبكر عبداللطيف

 75 نقيب م 24 احمد محمد ادريس
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 76 عميد م 24 ابوزيد عبدهللا هارون

 77 رائد م  25 ابراهيم الخليل محمد إبراهيم

 78 عميد مهندس م 25 احمد محمد احمد مسند

 79 عقيد مهندس م 25 الرشيد احمد حسين البنا

 80 مقدم بحري م 25 بحر الدين محمد عمر

 81 عقيد م 25 خالد صالح علي مقلد

 82 عميد ركن م 25 زين العابدين عثمان مريود 

 83 نقيب م 25 الطيب سيف الدولة عبدالرحمن علي طه

 84 عميد ركن م 25 سيف الدين ميرغني احمد 

 85 رائد م 25 عبدالفتاح حسن علي ابوسبيب

 86 عقيد م 25 عبدالقادر بشير 

 87 عقيد ركن م 25 علي عثمان الحسن 

 88 عقيد م 25 عمار خالد عبدالباسط

 89 مقدم م 25 عمرمحمد الشيخ العوض

 90 عميد م  25 عوض صديق مامان محمد

 91 عميد ركن م 25 عوض مولى السيد كرار

 92 عميد ركن م 25 فاروق عبدالمنعم سعيد طه

 93 فريق ركن  25 مجذوب رحمه البدوي

 94 العميد م 25 محمد عثمان الحسن محمد نور

 95 عميد م 25 محمد عبدهللا عمر احمد كريم الدين

 96 عميد ركن م 25 مكاوي علي احمد سوراب

 97 لواء ركن م 26 الصادق بدوي علي

 98 عميد ركن م  26 حسن صبري السيد طه 

 99 مهندس معميد ركن  26 شاكر علي الطاهر

 100 مقدم م 27 الباقر عبدالوهاب محمد

 101 عميد م 27 خالد محمد عثمان ميرغني

 102 مقدم مهندس م 27 عبد الحفيظ يس محمد صالح

 103 عقيد ركن م 27 عبد هللا إبراهيم محمد

 104 رائد م  27 علي محمد إبراهيم ) ود الناظر ( 

 105 عقيد ركن م 27 محمد احمد علي جمع هللا

 106 رائد م 27 محمود عبدالجبار حسن الفحل

 107 لواء ركن م 28 الرشيد الريح احمد الهادي العركي

 108 مقدم مهندس م 28 ميرغني حسين زاكي الدينالرشيد 
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 109 عقيد م 28 الهادي حسن الصادق

 110 عميد م 28 بابكر يوسف إبراهيم

 111 مقدم م  28 جمال الدين الشيخ مصطفى  

 112 رائد طيار م 28 جمال عبدالناصر

 113 عميد م 28 سيد عبدالكريم حسن الفكي

 114 مقدم م 28 صديق العوض جبارة

 115 لواء طيار م 28 عادل محمد عبداللطيف

 116 عقيد ركن م 28 عادل ميرغني جمال

 117 مقدم م 28 قسم السيد علي حامد

 118 رائد م 28 كمال حامد بكري

 119 عميد ركن م 28 محمد احمد قضوه 

 120 رائد م 28 محمد عبدالمنعم مقلد

 121 عميد م  28 معتصم بابكر جبريل

 122 مقدم م 28 ابشر محمد عثمانميرغني 

 123 مقدم م 29 احمد ابيض احمد صغير

 124 لواء ركن م  29 احمد عبدالعزيز احمد

 125 نقيب طيار م 29 ازهري محمد موسى احمد 

 126 نقيب م 29 الجوده مرجب احمد

 127 عقيد م 29 الريح حسب هللا رحمه ادريس

 128 عقيد م 29 إبراهيم الريح محمد

 129 مقدم ركن م 29 جعفر بدري األمين بدري 

 130 مقدم ركن م 29 حامد الطيب احمد

 131 عقيد م 29 خالد التوم الخضر

 132 مقدم ركن م 29 خالد عبدهللا الحسين

 133 رائد م 29 راشد بابكر عبدهللا

 134 مقدم م 29 سامي الطريفي مقبل سوركتي

 135 عميد ركن م 29 عادل الحسن احمد ادريس

 136 رائد طيار م 29 عبدالمنعم احمد عبدالفتاح

 137 مقدم ركن م 29 عبدالمنعم مصطفى حسين

 138 مقدم م 29 عبده احمد نور محمد شبارقه

 139 عقيد م 29 عزالدين حماد بابكر

 140 عميد م 29 عصام ارباب

 141 مقدم م 29 عمر الحاج محمد مصطفي 
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 142 رائد طيار م 29 فيصل حمدون

 143 مقدم ركن م 29 فيصل فضل السيد سعيد

 144 عقيد م 29 محمد احمد بشاره 

 145 رائد م 29 محمد رضوان عبدهللا

 146 رائد طيار م 29 محمد عثمان إبراهيم كلم

 147 عميد ركن م  29 محمد عثمان سوميت 

 148 مقدم م 29 ياسر سليمان حميدي

 149 مقدم م 29 عبدهللا دفع هللا الزينالسميت 

 150 رائد طيار م 30 جالل الدين محمد يوسف

 151 عقيد م 30 منصور عمر بخيت

 152 مقدم مهندس م 30 حبيب هللا عبدهللا محمد

 153 مقدم مهندس م 30 خالد عبدالرحمن سيد احمد قريش

 154 مالزم م 30 علي بابكر المشرف

 155 مقدم م 30 عماد بابكر علي 

 156 رائد م 30 عوض هللا علي العقيد الشيخ

 157 مقدم م 30 محمود سيداحمد محمود

 158 مقدم مهندس م 31 الهادي إبراهيم كربوس

 159 عميد مهندس م 31 محمد الحسن علي محمد 

 160 لواء م 31 ازهري النور حاج األمين 

 161 مقدم م 32 اسامه مبارك هللا جابو

 162 لواء ركن مهندس م 32 بشير األميناالمين 

 163 عميد ركن م 32 الطيب الحبر ابراهيم

 164 عميد مهندس م 32 الطيب محمد احمد فضل المولى

 165 عميد ركن م  32 حسن سعيد حماد سعيد

 166 رائد م  32 حمزه طه عبده 

 167 عميد م 33 ابراهيم عقيل مادبو

 168 رائد م 33 صديق التيجاني محمد احمدابوبكر 

 169 عقيد م 33 الدرديري حاج احمد

 170 رائد م 33 إسماعيل بالل عبد السالم

 171 رائد م 33 خليفة بابكر التجاني

 172 لواء ركن م  33 عمر عبدالغني سيد احمد الشيخ

 173 م/اول مهندس طيار م  33 ميرغني الكدرو

 174 رائد م 34 ابوبكر يوسف
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 175 نقيب م 34 اسامه احمد الفكي محمد احمد

 176 عميد ركن م 34 حسين الخضر

 177 نقيب م 34 عارف محمد ابوبكر

 178 رائد م 34 عبدهللا احمد حسن

 179 مقدم م 34 عصام مصطفي احمد

 180 لواء ركن م 34 عماد عوض علوب

 181 نقيب م 34 عوض ادم المامور

 182 عميد ركن م 35 مدني توفيقاحمد 

 183 نقيب م 35 ازهري السر احمد نايل

 184 عميد م 35 بدرالدين التهامي

 185 عميد م 35 حماد احمد كمندجو 

 186 مقدم م 35 حمزه محمد احمد المشاي

 187 مقدم د م 35 عبدالرحمن عثمان يوسف

 188 عميد م 35 فخر الدين ادريس علي

 189 مقدم م 35 عبد الجبار هجانامجدي 

 190 رائد م 35 طارق سيد علي محمد

 191 مقدم م 35 محمد شريف 

 192 نقيب م  35 محمد محمد احمد محمد نور

 193 رائد م 35 ميرغني محمد عبدالنور

 194 مقدم م 35 نديم كوة كيكي

 195 عميد حقوقي م 35 عادل عبدالوهاب إبراهيم

 196 رائد م 36 عبدهللا عثماناحمد 

 197 عميد مهندس م 36 النعيم عمر سليمان

 198 عميد ركن م 36 خالد الطيب إبراهيم

 199 رائد م 36 عادل الطيب خليفة

 200 عميد ركن م 36 عاطف موسى ادريس محمد الخندقاوي

 201 عميد ركن م 36 عبدالقديرعبدالرازق محمد

 202 عميد ركن م 36 عمر حمدان الباشا موسى 

 203 نقيب م 36 مرتضى مصطفى محمود

 204 نقيب م 36 نبيل يحي منصور

 205 عميد م 37 اسيد احمد حكر الدور محمد

 206 عقيد م 37 الوليد إبراهيم الخليل الفضل

 207 رائد م 37 جمال يوسف خضر
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 208 رائد م  37 طارق سليمان محمد احمد  

 209 عميد ركن م 37 عامر عبد هللا احمد سالم

 210 نقيب م 37 عالء الدين محمد عبدالباسط

 211 نقيب م 37 محمد األمين عوض محمد فؤاد

 212 مالزم اول م 37 مهدي خالد ادريس

 213 عميد ركن م 37 ياسر االمام عبدالقادر

 214 عقيد م 37 يوسف عبدالمحمود

 215 رائد م 37 عبدالهادي يس 

 216 مقدم م 38 محمد احمد البدويادريس 

 217 نقيب م 38 اسامة الحاج الحسن

 218 مالزم اول م 38 الصادق عبدالفتاح

 219 مالزم اول م 38 الصادق علي محمد عيسى

 220 مالزم اول م 38 الهادي ابكر ادم صيام 

 221 نقيب م 38 ربيع احمد عبدالوهاب سعيد

 222 رائد م 38 سيف الدين علي محمد

 223 عميد ركن م  38 عصام الدين ابوعبيدة علي 

 224 نقيب م 38 عالء الدين عوض الشيخ

 225 رائد م 38 قاسم موسى الفاضل محمد

 226 رائد م 38 محمد الشافعي زروق

 227 رائد م 38 معتصم سيد احمد 

 228 عميد ركن م 38 ياسر علي البشير 

 229 مالزم اول م 38 يوسف البشير العوض عبدالرحمن 

 230 رائد م 38 نزار حسن عبدالوهاب

 231 عميد ركن م 38 مرتضى عثمان علي محمد

 232 مالزم م 39 ابوبكر خضرعمر كمير

 233 مقدم م 39 الصادق عبيد كافي

 234 مالزم اول م 39 الوليد عثمان الياس

 235 نقيب م 39 امين محمد نور شكاك

 236 نقيب م 39 مصطفى محمد الحاج بورتبيل  بابكر 

 237 عقيد م 39 بدرالدين ابوبكرعلي بوب

 238 مالزم اول م 39 حامد عبدالباقي

 239 عميد م 39 سعيد حموده االمام معال

 240 مالزم اول م 39 ضياء الدين حسين الصديق
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 241 نقيب م 39 عباس حسان حمد حسان 

 242 مالزم اول م 39 عبد الباقي القدال احمد

 243 نقيب م  39 عثمان الشريف

 244 نقيب م 39 علي محمد صالح زين العابدين

 245 نقيب م 39 محمد احمد محمد عبدهللا 

 246 نقيب م 39 معتز حسين شريف

 247 عميد ركن مهندس م 39 ياسر بدوي الطاهر

 248 نقيب م 39 ياسرعثمان كوبيل عوض

 249 رائد م 39 عبدالعزيزعيسى يحيي

 250 عقيد ركن م 39 شهاب عبدالرحمن الماظ

 251 عقيد م 39 إبراهيم عبدالرحمن جوهر

 252 رائد م 39 سالم األمين عبدالرازق

 253 نقيب م 39 مبارك رحمه كافي

 254 نقيب م 39 سعد حامد جابر 

 255 مقدم م 40 امير حسين عباس بلتاجي

 256 عميد م  40 سامية وداعة هللا محمد عثمان

 257 نقيب م 40 علي ابراهيم عزالدين محمد

 258 عميد ركن م 40 علي مصطفى محمد الحاج  

 259 نقيب م 40 منير عثمان ابوبكر

 260 عقيد ركن م 40 مصطفى عبدالوهاب الرازق

 261 عقيد ركن م 40 عبداالله بانقا محمد حسن

 262 عميد ركن م 40 عبدالكريم القوني التجاني صالح

 263 عميد م  40 جمال محمد احمد سعيد

 264 مقدم ركن م/ج م  41 حامد عوض احمد طه

 265 عميد م 41 الصادق محمد إبراهيم عوض

 266 مالزم اول م 42 خليل محمد سليمان

 267 مقدم ركن د م 42 سامي الشيخ سعيد الشيخ

 268 مقدم م 42 ماجد محمد خير محمد احمد

 269 نقيب م 42 ابراهيم ادريسمحمد 

 270 نقيب د م 42 معاوية يحي حاج االمين

 271 مقدم محاسب د م 42 هارون محمد سيد صديق

 272 نقيب م 42 هشام عبد الرحمن محمد احمد هاشم

 273 رائد م 42 حامد مجدد صالح ابوالقاسم
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 274 عقيد حقوقي م 42 عادل يوسف حسن

 275 عقيد ركن طيار م  43 اسامه محمد صالح

 276 مقدم م 43 بله عبدالرحمن بله

 277 مالزم اول م 43 حاتم ادم سليمان

 278 رائد م 43 صافي الدين شريف جالل الدين

 279 مالزم اول م 43 عاصم حسن سعيد

 280 عميد صيدلي م  43 كمال محمود حمد

 281 مقدم م 43 نصرالدين مصطفي محمد النور

 282 مالزم اول م 43 عوض حسنوليد 

 283 مالزم اول م 43 وهيب محمد األمين

 284 رائد م 43 يحيى يوسف كرار

 285 مالزم م 44 خميس عبدالحميد بدوي الفيل

 286 مقدم م 44 علي محمد الطالب فضل هللا

 287 مقدم م 44 محمد احمد إبراهيم احمد

 288 نقيب م 44 محمد عبدالرحمن عبد هللا

 289 نقيب م  44 هيثم يوسف محمد عبدهللا

 290 عقيد م 45 عبدالوهاب محمد علي بلدو

 291 نقيب م 45 الطيب احمد موسى

 292 مقدم ركن م 45 صالح علي احمد محمد 

 293 مالزم اول م 45 عبدالقادر حسن احمد إبراهيم

 294 مالزم اول م 45 معتز إبراهيم بشير

 295 نقيب م 46 عبدالرحمن الصافي محمداحمد 

 296 رائد م 46 الحاج محمد علي الخير

 297 مالزم اول م 46 حاج حمد محمد سليمان الباهولي

 298 مالزم اول م 46 حسب الرسول ادم زين العابدين عمر

 299 مالزم اول م 46 طارق الفاتح عبداللطيف

 300 مالزم اول م 46 قذافي فاروق األمين

 301 نقيب م 46 الفاتح يوسف ابراهيم

 302 مالزم اول م 46 مجدي محمد كباشي محمد 

 303 رائد م  47 طارق احمد طه عمر

 304 مالزم اول م 47 محمد إسماعيل يوسف إسماعيل

 305 رائد م 47 حسن االمين حسن

 306 رائد م 47 نادر عبدالعظيم علي
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 307 نقيب م 48 عبدالحافظ عطا المنان حمزه احمد

 308 رائد م 48 المعز حسن ابراهيم عبدهللا

 309 نقيب م 49 حسام صالح الدين عثمان احمد

 310 رائد م 49 هشام محمد الهميم محمد البحر

 311 نقيب م 50 ياسر عبدالمجيد عبد الرحمن حسين

 312 مالزم اول م 52 عمار محمد عبدالرحمن قسم السيد

 313 نقيب م 52 محمد عمر ابوعاقلة

 314 مالزم م 52 احمد مفرح محمد

 315 نقيب م 54 ياسين احمد محمد إبراهيم

 316 نقيب م 1ت  عباس محجوب

 317 عقيد م 3ت  محمد ادم احمد سالم

 318 رائد م 7ت  شمس الدين محمد ابراهيم الخليل

 319 عقيد م 8ت  سوركتي عوض هللا عبيد محمد

 


