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[21]عبدالرحمن عبدهللا محمد + [21]مايد اسماعيل ابراهيم  + [17]فالح بدر محمد شبابعبدالرحمن عبدهللا محمدعبدالرحمن عبدهللا محمدداحس118

شبابعيسى سلطان جمعه المرزويقعيسى سلطان جمعه المرزويقزلزال287
 + [17]عبدهللا حسن الحمادي + [17]زايد ابراهيم المرزويق + [21]عيسى سلطان جمعه المرزويق

[19]سلطان ناصر الحمادي + [17]محمد ناصر الحمادي

مفارج3131
سعادة الدكتور مبارك حمد بن 

مرزوق العامري
[11]راشد محمد الحمادي + [21]سعود احمد المعينهشبابابراهيم صالح الحمادي

شبابخليفه خالد المرزويقمروان شهاب الحماديمفارج49
حسن  + [9]احمد محمد احمد الحمادي + [17]محمد هاشم المرزويق + [9]ابراهيم شهاب الحمادي 

[16]احمد ال على 

532
سلطان 

الخير
شبابمحمد صالح عبدهللاناصر سلطان المرزويق

عبدهللا احمد محمد  + [18]عمر علي حسن  + [19]زايد محمد البهلويل  + [19]محمد صالح عبدهللا 

[12]جمعة محمد المرزويق  + [20]

شبابحمزة اسماعيل ابراهيم ال عليجابر محمد جابر الحماديبرق685
عبدهللا عباس علي  + [17]عبدالرحمن علي أحمد الحمادي + [15]محمد ابراهيم محمد الزعايب

[18]خميس ابراهيم خميس الحمادي + [17]كانو

شبابسلطان عبدهللا احمد ال عليسلطان عبدهللا احمد ال عليتهديد746
 + [18]فارس فرحان الحمادي + [12]مايد عبدهللا احمد ال علي  + [20]سلطان عبدهللا احمد ال علي

[20]يعقوب مال هللا الحمادي

كان احمد طارش القبيسياحمد طارش القبيسيرجام85 شبابرا
سعيد أحمد  + [19]مايد سعيد الرميثي  + [17]مكتوم سيف القبيسي  + [19]ذياب عتيق القبيسي 

[15]السويدي

شبابعبدهللا طارق عبدهللا الحوسنيزايد عبدهللا علي الحوسنيالذيب940
راشد ياسين سعيد  + [10]محمد طارق عبدهللا الحوسني  + [14]احمد طارق عبدهللا الحوسني 

[15]عبدهللا طارق عبدهللا الحوسني  + [18]الحمادي 

[16]ثاين خالد الرميثي + [22]سهيل سعيد سالم الشامسي + [19]محمد سعيد عتيق المهيريشبابراشد ماجد عتيج المهيريعتيج ماجد عتيج المهيريابو االبيض1061

شبابالحارث اسماعيل ابراهيم ال عليعبدهللا علي جابر الحماديالهوب1120
غيث سلطان راشد  + [18]المعتز بالله اسماعيل ابراهيم ال علي + [19]سهيل خالد علي المرر

[17]عبدهللا عباس كانون + [16]الفارسي

شبابمحمد جمال عبدهللا العديديجمال عبدهللا سالم العديديجميرا1268
احمد  + [13]سالم جمال العديدي + [20]محمد عامر التميمي  + [20]مايد حسن عبدهللا الحمادي

[20]علي عبدهللا محسن على إبراهيم + [19]محمود الحمادي

شبابعبدهللا سلطان المرزويقعبدهللا سلطان المرزويقالقرطاسي137
عبدالعزيز نواب  + [14]راشد مايد المهيري   + [16]احمد مايد المهيري  + [20]عبدهللا نواب البلوشي 

[11]حمدان طارق المرزويق  + [11]نوح 

شبابسيف عمر الحماديعمر عبدالعزيز الحماديهجوم14105
خالد  + [18]احمد محمود الحمادي  + [20]خليفه حسن جابر الحوسني  + [19]منصور سالم شوق 

[21]عبدالرحيم عبدهللا 

شبابعبدهللا عبدالقادرعبدهللا عبدالقادرغياث1567
عبدهللا  + [17]عمار فيصل  + [7]عمار عبدالقادر  + [13]علي عبدالقادر + [20]عبدهللا عبدالقادر

[14]راشد

شبابمحمد طارق المرزويقطارق محمد المرزويقياس16126
عبدهللا طارق محمد  + [17]عبدالعزيز طارق محمد المرزويق + [19]محمد طارق محمد المرزويق

[20]حمدان هارون عبدهللا المرزويق + [12]سيف طارق محمد المرزويق + [14]المرزويق

شبابمحمد مبارك النويببالل بدر النويبعقاب1736
 + [15]عمير اسماعيل ال علي  + [19]حمدان يوسف اسماعيل الحمادي + [19]محمد مبارك النويب

[15]حمدان محمد سالم الحمادي + [11]خليفة عدنان المنصوري

[17]عبدالرحمن حسن المرزويق  + [18]حارب حسن المرزويق  + [14]فهد حسن المرزويق شبابابراهيم عبدهللا ابراهيممشعل محمد معيوفتواق1813
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شبابسلطان محمد المرزويقابراهيم سلطان المرزويقالذهب1964
سلطان  + [12]حمد عبدهللا الحوسني  + [8]علي ابراهيم المرزويق  + [9]سلطان ابراهيم المرزويق 

[13]جاسم محمد البهلويل  + [14]راشد الحوسني 

شبابعثمان عبدالكريم الحمادياحمد يوسف الحماديحشيم2081
 [15]حمدان عبدالكريم الحمادي + [21]محمد عبدالكريم الحمادي + [16]عثمان عبدالكريم الحمادي

[17]حمد عبدهللا احمد الحمادي+ 

[18]حارب جابر حسين + [17]زايد اسماعيل ال علي + [21]مانع احمد حسينشبابزايد اسماعيل ابراهيم عليصقر علي النويبفيكتوري21132

شبابحميد احمد النويبمبارك احمد النويبالفيض2237
فالح مبارك  + [11]حميد احمد النويب + [16]مايد خليفة بخيت الحمادي + [13]مبارك احمد النويب

[15]احمد علي احمد الحمادي + [16]ربيع الجنيبي 

شبابمحمد جاسم معيوفمنصور جاسم معيوفالفهد2379
فهد  + [12]حمد يعقوب الحمادي  + [13]حامد يعقوب الحمادي  + [18]سيف يعقوب الحمادي 

[10]جاسم معيوف 

[16]زايد حسن احمد  + [19]احمد حسن احمد شبابصالح احمد إبراهيمعبدالرحمن احمد ابراهيمالعويسي2426
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ناشئينزايد سلطان سعيد الظاهرياحمد اسماعيل احمد المرزويقطوفان121
راشد  + [15]محمد سعيد المنصوري + [10]راشد سلطان الظاهري  + [13]سعيد سلطان الظاهري

[16]خليفة سلطان الظاهري  + [12]حسن الحوسني

ناشئينزايد صالح محمد احمد الحماديزايد صالح محمد احمد الحماديمرعب2114
عبدهللا فارس محمد  + [15]زايد صالح محمد احمد الحمادي + [14]خليفه احمد محمد عبدهللا العلي

[13]علي ابراهيم على محمد العلي + [14]عبدهللا العلي

محمد عبدالعزيز ابراهيم الحماديسراب324
عبدالرحمن محمد عبدالعزيز 

الحمادي
[16]عبدالرحمن محمد الحمادي  + [9]سلطان جاسم محمد الحماديناشئين

[12]محمد عابد الحمادي + [13]حمد جاسم محمد الحماديناشئينمحمد عابد محمد الحماديمحمد عبدالعزيز ابراهيم الحماديالداعي422

ناشئينعبدهللا سلطان المرزويقابراهيم سلطان المرزويقالصاروخ545
خليفة  + [9]سلطان ابراهيم المرزويق + [15]عثمان نواب البلوشي  + [12]سلطان محمد المرزويق 

[8]محمد المرزويق 
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