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[15]احمد عبد الوهاب + [15]احمد طارق عبدهللا الحوسني ناشئينمحمد طارق الحوسنيزايد عبدهللا علي الحوسنيالذيب140

ناشئينطارش علي القبيسيسالم علي القبيسيذيبان288
علي خالد  + [12]طارش خالد القبيسي + [10]طارش علي القبيسي 

[15]سعيد احمد السويدي + [9]القبيسي

332
سلطان 

الخير
شبابمحمد صالح المرزويقناصر سلطان المرزويق

سيف ابراهيم  + [19]عمر علي الحوسني + [20]محمد صالح جاسم

[13]الزعايب

ناشئينسلطان محمد المرزويقعبدهللا سلطان المرزويقالريم490
حمد  + [7]سيف عبدهللا راشد + [13]سلطان محمد المرزويق

[7]حمدان الحوسني

[15]فهد حسن المرزويق + [21]ابراهيم عبدهللا ابراهيم شبابفهد جاسم معيوفمجموعة العديدتواق513

احمد اسماعيل احمد المرزويقبينونة62
سيف سلطان سعيد عمير 

الظاهري
ناشئين

 + [12]حسن محمد الحوسني + [21]سيف سلطان الظاهري

[10]اسماعيل محمد الحوسني

ناشئينسعيد سلطان سعيد الظاهرياحمد اسماعيل احمد المرزويقطوفان721
عبدهللا  + [10]ذياب عبدهللا المرزويق + [11]راشد سلطان الظاهري

[20]علي ابراهيم المرزويق

8118

كاديمية  أ

أبوظبي 

البحرية

شباب احمد يونس الحمادياحمد يونس الحمادي
 + [13]حميد يونس الحمادي + [11]عبدهللا عبدالرحمن ال علي

[18]علي يونس الحمادي

شبابحمزه اسماعيل ال عليجابر محمد جابر الجماديبرق985
سيف سعيد  + [10]حمدان جاسم محمد الحمادي + [18]خميس

[16]الحارث اسماعيل ال علي + [20]المنصوري

ناشئينراشد حسن الحوسنيابراهيم سلطان المرزويقالصاروخ1064
 + [12]جمعة محمد المرزويق + [15]محمد حسين الحوسني 

[10]سلطان ابراهيم المرزويق

[19]احمد محمود الحمادي + [20]خليفة حسن الحوسنيشبابمنصور سالم الشوقمنصور سالم الشوقالساعي11133

ناشئينعبدهللا ابراهيم المهيريعبدهللا ابراهيم المهيريشديد12115
 + [13]حمدان ال علي + [8]محمد المهيري + [7]سعيد المهيري

[15]جاسم المهيري + [12]راشد المهيري

شبابسيف عمر الحماديعمر عبدالعزيز الحماديهجوم13105
ماجد  + [15]عبدهللا علي الحمادي + [14]عبدهللا راشد الحمادي 

[9]أحمد عبدالرحمن الحمادي + [16]احمد الحمادي

شبابعثمان عبدالكريم الحماديعثمان عبدالكريم الحمادياليارح1419
المعتز بالله اسماعيل ال  + [17]عثمان عبدالكريم الحمادي

[14]حمدان عبدالكريم الحمادي + [19]علي

شبابخليفة خالد المرزويقخليفة خالد المرزويقالطف15140
 [17]سعود المرزويق + [19]يوسف الحمادي + [17]محمد المرزويق

[8]زايد الحمادي + 

-شبابعبدهللا احمد محمد الحماديابراهيم عبدهللا محمد الحوسنيصايب16134
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شبابمحمد مبارك بالل النويببالل بدر النويبعقاب1736
 + [15]اسماعيل سعد الحمادي + [16]عمير اسماعيل ال علي

[10]يوسف نواب نوح البلوشي

ناشئينأحمد سعيد المهيريأحمد سعيد المهيريدوج1862
اسامه  + [16]يمعه عتيج المنصوري + [16]محمد سعيد المهيري

[18]سعيد احمد الغشيش + [15]احمد الغشيش

الداعي1922
ابراهيم محمد عبدالعزيز ابراهيم 

الحمادي

حمد جاسم محمد عبدالعزيز 

الحمادي
ناشئين

سلطان يعقوب علي  + [14]حمد جاسم محمد عبدالعزيز الحمادي

[11]عبدهللا الحمادي

شباب حمدان يوسف اسماعيلنايف ضاحي بالل النويبعقاب20136
حمدان محمد سالم  + [15]سليمان نواب نوح البلوشي

[5]مبارك محمد سالم الحمادي + [15]الحمادي

[14]خالد حمد السلماين + [14]عبدهللا فارس العليناشئينزايد صالح محمد احمد الحماديزايد صالح محمد احمد الحماديمرعب21114

سراب2224
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

الحمادي
ناشئينمحمد عابد محمد حسن الحمادي

فارس طالب حسن علي  + [13]محمد عابد محمد حسن الحمادي

[17]الحمادي
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