
قائمة أسماء المستحقين لمنح ا�راضي 
السكنية الحكومية، وسوف يعلن تباًعا عن 
المتبقين لتحقيق هدف 23,066 قطعة أرض 

موزعة في عام 2022م.
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ا�زهر ه ل محمد العزري

الباشق علي سيف العبري
الجلندى سعيد زاهر الحديدي

الحسن  علي يعقوب  الكمياني
الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي

يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

824401
835095
795836
922817
576850
830245
861863
850047
294967
904352
820801
803656
822706
705476
902904
764444
717859
821524
750914
759785
836317
916803
802364
788680
864680
763119
844238
921970
799817
782386
697659
855813
879631
612813
603324

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

757319
801815
581072
605405
786831
779776
846068
788463
914798
600717
703622
578546
609190
927664
716054
824965
919887
892287
814311
596466
763505
695998

1034111
610146
761768
300599
800431

1035321
578263
765694
587569

1035016
689582
944440
775029

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي

غالب غ م إبراهيم البلوشي
غانم سالم عامر الجحافي

غانم سالم علي  المقبالي
غانم سالم محمد الفارسي

غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي
غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري

وليد مشعل سليم العلوي
وليد هاشل محمد الشومي

وليد يحيي علي النعماني
ياسر  معتوق علي النعيمي

ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

908391
813896
589552
863449
596889
77807

584727
578560
595597
776196
300137
881707
715849
869703
750923
600296
915572
801241
787899
584117
696528
848306

1036155
768227

1047250
833984
719921
815179
914183
769775
696775
961198

1033162
894626
118963

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

799746
604191
583325
577406
788708
676240
546030
792747
820179
789485
849725
226733
859940
706248
835189
781848
544082
760324

1036152
757131
263903
853566
599407
716516
815073
532444
929611
806801
587574
592105
924352
605931

1034124
874376
768731

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني

قيس خميس ناصر الكلباني
قيس راشد صقر الكلباني

قيس سرور حمد الغافري
قيس علي عبداهللا الكلباني

قيس محمد عبداهللا السالمي
لؤي خلف ظاهر الحوسني

لبيب فاضل الهيب الخروصي
ليث حمد زهران الحديدي

ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

580001
84339

719348
921524
266848

1034580
601922
436004
883426
773097
575385
864009
791499
596953
571664

1036025
1036779
777562
547167
845758
603890
593028
833124
843301
818615
776089
612865
608003
801257
600364
777834
764854
815276
297753
830241

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

766941
896777
777406
884519
829887
762122
605376
801056
774919
595733
811073
62678

605002
763246
816290
856081
601983
589778
581262
802050
770099
607845
602740
595113
869577
105112
580691
873476
830459
752589
798273
605766
787792
908123
609443

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر

يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

756067
819171
605655
761416
830789
751817
553460
830364
985440

1025314
854598
579798
885308
912992
694028
589576
125463
600522
613261
773465
862632
615478
915770

1035758
814703
821531
759463
698342
680840
865357
799676
595173
760387
590563
638411

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

814806
582555
826886
778024
776148
95579

1034517
671173
703170
897741
971628
617516
591216
898989
533068
794068
313104
706017
753126
609556
436148
687746
805692
596150
591209
592506
751644
634403
787558
767259
870535

1034556
592948
265446
803424

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي

عبداهللا سالم عبيد المخمري
عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي

محمد خميس عوض العلوي
محمد خميس ياسر العبري 

محمد درويش مال اهللا  المقبالي
محمد راشد حمد  البادي

محمد راشد حميد الشومي
محمد راشد حميد الكلباني

محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي
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إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

757166
616281
775973
605615
790590
816608
929858
598166
903173
78729

781590
131450
899856
818761
706438
761866
778276
854195
896365
593255
531402
584883
596834
804636
862404
579489
850037
299702
937139
825772
781948
702694
980770
873085
895866
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بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

871421
838015
596585
590958
591444
748981
458576
771875
266881
813798

1032252
754822
869053
609385

1033884
429288
463074
571999
661063
920601
803194
764618
697250
571265
601183
848458
757671
859516
862684
716624
576304
563624
611969
90797

836409

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي

سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري

محمود محمد علي الغافري
محمود محمد مسلم العبري

محمود محمد ناصر الهنائي
محمود مصبح مبارك اليعقوبي

محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

533859
683431
703885
580338
113255
685272
831016
582004
816809
755917
750501

1034541
818967
607571
601675
546472
802782
440022
747620
717466
532519
583691
910213
821003
590452
302257
689655

1050953
682110
771824
119411

1033677
586345
777243

1034490

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

86199
69371

765391
816097
944828
699057
856384
912562
827560
864781
803304
812496
300156
236842
700802
947565

1035622
916596
763675
784180

1034369
774674
590925
582573
572483
922705

1047510
609776
674669
777097
783151
698086
771903
592313
777539

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي

هيثم علي محمد الفارسي
هيثم علي مسعود الراشدي

هيثم فاضل نصيب الوهيبي
هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى

محمد فاضل سالم المعمري
محمد قاسم محمد البلوشي

محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي
محمد مبارك علي الهاشمي

محمد محمد ناصر المعمري
محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري
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حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
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حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي
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سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي

سيف خميس راشد  المقبالي
سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي

فهد حميد حمود المعمري
فهد خالد حمد الخروصي

فهد خميس ساعد الحضرمي
فهد خميس مزروع الهنائي

فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي

نواف محمد خميس الدرعي
نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

1038437
531336
775654
254868
768678

1036649
81745

1031427
421585
438852
875479
848265
581042
895653
805475
580664
816354
264287
796309
612800
642161
906357
296014
872607

1030822
201242
809294
362133
540674
771611
613164
605520
755748
914307
757788

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

967550
570819
609828
582014
927083
858314
844019
946912
678898
848545
703889
608903
576039
458345
696577
820152
458311
585064
604114

1032425
688417
747952
846420
870856
954742
833606

1034226
233320
836528
602983
686704
836163
567377
820806

1048287

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

596378
851001
568974
615853
936617
761210
830306
606705
297351
531860
698606
300631
360387
792599
787989
240119

1034387
707163
819303
833720
732660
754931
703461
583001
809943
603344
799489
870684
580153
625974

1039614
821864
599772
794206
902947

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

858365
856242
854476
708033
909236
627383
533141
609856
593936
788172
694613
588152
751108
706800
967025
759757
581651
50903

965124
747756

1038942
1029638
804190
817242
794966
816585
705362
718127
600612
858361
763811
582134
606038
900140
362004

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز

يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز
يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز

يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز
يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز

يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز
يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز

يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز
يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي

محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي

مروان سيف فاضل الصوافي
مروان محمود مرهون المزورعي

مروان مرهون سعيد الرميضي
مروان يوسف عبداهللا الكمشكي

مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

772461
868674
805898
584729
676909
757071
612128
596465
262679

1034553
704937
595259
689869
582060
833764
582049
871169
704068
844435
936299
754007

1035861
779602
689937
901359
598679
903707
697752
931849
576694
264509
817747
859164
962203
818687

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

845369
867793
588192
580384
715234
719344
818109
989531
582419
868541
897528
856133
703866
604758
925493
975720
763273
580278
781444
992044
874836
575195
774794
63094

874166
580890
588373
639567
582527
588633
114978
777853
767410
829939
768910

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي

عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي

محمد ه ل محمد  الجابري
محمد هويدي سليمان الوتي

محمد هويشل سيف الحراصي
محمد يحيى ضبيب الحكماني

محمد يعقوب محمد البوسعيدي
محمود  علي سعيد اليعقوبي 

محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

582634
817685
582047
587746
600169
860360
703293

1031115
591403
741767
969144
531618
803007

1046932
657291
683220
948815
868286
762127

1036514
792430

1033419
581968
594383
556393
875048
586502
792542
909367
575761
806966

1034222
757328
798053
752229

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

607460
886724
752517
747976
752249
815079
913005
833092
873177
772330
831955
802150
608483
303620

1036069
1034705
849722
768617
635915
587228
829240
948816
925369
790060
698438
817991
801705
861304
773227
699271
671591
754820
746622
665639
252697

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي

علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري

يعقوب عبداهللا خميس البادي
يعقوب علي صالح الجابري

يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني
سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

769093
889838
863921
775537
264648
833998
871383
91819

916702
824962
860474
963128
606919
928896
302087
683039
875524
794113
755099
602230
882154
580755
589423
583458
707049
608676
715942
778452
603431
593912
574804
813080
780886
753215
296362

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

594705
458516
589488
575447
759398
820542
714240
779396
531301
640955
766699
809319

1036291
716195
788419
761427

1046722
808687
947277
710716
752578
591689
580006
769128
694147
699977
756429
769139
872715
891808
597952
576513
299761
828804
590402

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني

وليد بطي سالم العبري
وليد جمعه سعيد الغافري

يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي
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سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

266674
1030788
169604
639656
235895
967126
463869
533459
778581
585898
807436
915353
687799
581447
587919
967230
609002
845263

1036891
581937
224943
587420
85028

830633
587469
706675
837468
818670
607525
924440
979582
873094
83923

889570
777555
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يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

66244
779728

1034407
1032736
657668
810451
686428
823105
747961
612158
581546
817905
691837
800153
750844

1036752
772878
701118
922297
693586
756396
701573
836579
811039
761568
222987

1049105
765584
716720
603959
758053
441870
940711
577465

1051072

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي

فيصل حسن محمد الهاشمي
فيصل حمد محمد البوسعيدي

فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

598429
582092
792763
824155
920316
766585
756693
788244
754084
772332
364183
792628
707047
760107
761116
848275
814474
900298
657293
767395
576274
811060
564440
848302
798952
582545
294259
588670
861335
810769
67043

849288
700457
836690
825683

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

805362
864669
533000
607069
686396
687153
775601
536696
785098
887502
819140
584651
757534
782490
579603
607817
774563
595689
573621

1051957
359941
750320
861953
975497
813415
986107
771272
794765
718741
575608
800495
829983
804275

1032311
798611

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

748474
661193
807428
593691
778593
83572
79775

810011
692092
831719

1031936
920112
862610
825284
594709
621219
696200
606535
607519
805538
606359
574606

1048405
761236
573178
594535
819636
853240
576627
863197
602589
458270
785890
921697
811420

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبدالرحمن مبارك سعيد الريامي
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

607997
814360
906851
771541
872379
593886
755484
930613
532573
894350
824785
573430
593229
607402
818803
805582
746423
316596
938996
592667
590744
706192
794092
602742
663039
533505
795741
796983
897027
884661
771825
88038

835477
799083
589013

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

642270
808836
761824

1036904
718994
810635
762115
857694
92007

693882
788872
753281
613332
697781
588172
837619
593126
956547
822066
783728
805105

1033100
765296
592119
959194
780896
602387
826849
798803
919391
753427
535250
599377
813932
819881

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

1032614
702763
833991
837225
792443
832589
923778
780539
822412
858920
880545
613800
533317
885657

1034730
575975
737104
854762
916156
945396

1034799
1035768
238906
659311
603937
797779
696139
591592
80330

531245
848744
752381
686632
791922
850524

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني

محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي

شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

780821
572382
966179
658151
920600
895861
862243
267063
830360
694118
767927
800798
806709
756784
834463
814364
853146
580918
663855
607055
746556
610977
784126
705871
248275
706406
813027
779546
760395
591696

1036909
854574
825490
586314
587894
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عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

818646
598977
827029

1036761
939832
582471
911116
913867
760503
819361
607622
681874
67626

776751
673806

1036476
953960
904683
927558
260529
95512

788466
776706
874148
746269
802647
569111
773292
765712
897824
939864
609063
274885
759506

1036312

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري

يوسف سالم علي البادي
يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي
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علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي
علي عبداهللا سعيد الشكيلي

علي عبداهللا علي الكلباني
علي عوض حميد الجساسي

علي محمد جمعه  الشيزاوي
علي محمد راشد الزيدي

علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

953626
603679

1033371
611584
761553
102832

1035880
833234

1045662
578510
830993
603833
578980

1032741
245413
761058
746760
715846
807527
471392
608037
431898
715650
842967
791856
774583
685368
756662
587128
891872
719968
926227
805889

1047605
829773

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

802205
758645
603856
813232
609083
576805
756811
693773
801964
817344
590403
591149
603509
778249
752382
793277
572604
848941
816161
582705
716543
579800
809582
602136
779152
820530
592095
820597
758483
859534
804691
781301
885883
593212
839753

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

430853
581973
761681
687987
818999
753730
781503
754465
688026
896093
84118

986500
1033004
310454

1033939
702113
819703
909300
906598
991164
904417
697894
789411
477786
787713
917058
663937
594909
582522
605723
750938
574892
917779
780298
437598
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فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

706785
816539
695496
589351
827370
756174
782075
775503
572467
670759
793483
990351
107973
53528

801881
596389
762113
846714
691335
942971
613241
862127
436801
694124
747477
826360
611396
874831
593662

1036729
782366
814972
608970
590733
293444

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي

ه ل سالم ناصر اللمكي
ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

957795
1032861
822160
607054
463033
693525
873281
600013
746733
913718
607072
299381
594670
300469
746614
779785
691078
917032
257558
887562
600449
812343
668448
564211
606113
603133
717868
607539

1039036
1045257
903883
834685
759747
695000
760989

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

578506
910736
702242
802415
914108
592253
571014
587445
533542
775794
571395
594730
763083
763610
789740
599228
578138
833002
866631
590556
759670
604853
825290
944724
58295

871860
852036
780608
773184
585913
861442
816991
793582
779421
804063

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

823463
748720
760523
802605
866561
607311
803024
587731
752847
534031
870228
647931
772247
789606
787845
623825
968386
769265
916958
811195
84587

302100
113777
967689
599094
919957
801446
604990
793331
756721
571272
746418
599226
60804

589040

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

916946
719972
782086
812897
535547
830367
302838
597201
714573
817512
855080
80786

590714
760194
778279
822795
814813
864671
987935
603308
904286

1048109
699509
747099

1053541
593187
801762
985006
533183
694912

1034440
705914
794956
884076
694383

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي

مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

652828
916473
773218
295204
795171
793982
862536
866759
926010

1033313
968191

1049823
1033136
1045155
788076
578255
786124
712328
804299
924981
602110
458293
821695
788905

1032655
1032904
629485
266912
782138
596356
976983
761105
756846
766566
771894

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

300092
756394
834228
913817
719490
759762
592110
96201

600710
430440
302147
832834
893699
981637
907014
987347
809490
614928
590814
820921
668891
595217
599389
896872
929784

1035109
690014
748062
666803
811327
795321
594741
702327
580615
942177

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي

محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي



ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي

يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري
محمود فاضل علي الوهيبي

محمود قاسم خليفه العثماني
محمود مبروك عبداهللا النبهانى

محمود محمد حمد الحراصي
محمود محمد خليفه الحكماني

محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

حرر: 2022/9/30م23

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي

اليسع سعيد محمد ا¥سماعيلي
أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي

أحمد  سليمان علي المعمري
أحمد  محمد على العيسائي 
أحمد إبراهيم أحمد البلوشي

أحمد بطي سبيع الشكيلي
أحمد جمعه ناصر الغطريفي
أحمد حارب عوض اليعقوبي

أحمد حامد علي الوهيبي
أحمد حبيب محمد الشقصي

أحمد حمد حمدان الكلباني
أحمد حمد زهران الشريقي
أحمد حمد سالم المقبالي
أحمد حمد شنين الوهيبي

أحمد حمدان سالم العلوي
يبي أحمد حمدان محمد الغر

أحمد حمود سالم العفيفي
أحمد حمود علي المسلمي
أحمد حمود محمد الحضرمي

أحمد حميد حسن البادي
أحمد حميد سيف الدرعي
أحمد خلفان سالم العبري

أحمد خلفان سيف  المقبالي
أحمد خليفه زاهر الراشدي

أحمد خليفه طوير الجامودى
أحمد خليفه علي الحاتمي

أحمد خميس جمعه الحوسني
أحمد خميس حمد  الغيثي

أحمد خميس سالم الجساسي
أحمد خميس علي البطراني

أحمد خميس معيوف الغافري
أحمد داهم محمد  العمراني

يبي أحمد ذياب سالم الغر
أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
أحمد سالم أحمد الشيباني
أحمد سالم حمد العامري

أحمد سالم حمود الهنائي
أحمد سالم سعيد الغافري

أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
أحمد سليمان حمود الحسني

أحمد سليمان سيف الراشدي
أحمد سليمان سيف الكلباني
أحمد سليمان علي الكلباني
أحمد سيف بدر البوسعيدي
أحمد سيف حمدان الجابري

أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي

أحمد سيف راشد الحارثي
أحمد سيف سعود الجرجري

أحمد سيف سعيد السليماني
أحمد سيف سعيد العدوي

أحمد سيف سليمان البلوشي
أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
أحمد عبداهللا خليفه الحكماني

أحمد عبداهللا راشد الغافري
أحمد عبداهللا سعيد الشبياني
أحمد عبداهللا علي المعمري

أحمد عبداهللا محمد  المعمري
أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي

يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي
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أحمد عبداهللا محمد الهنائي

أحمد عبداهللا ناصر الهنائي
أحمد عبداهللا يحيي الخروصي

أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي
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يامى مازن مسلم عيد الر
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مبارك حمد مبارك العبري
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مجدي محمد مسعود  الكندي 
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محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
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محمد ادريس سعيد المحروقي
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محمد أحمد سالم الرميضي
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محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
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محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي

يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي
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أحمد عبيد سعيد الحراصي
أحمد علي حميد الكلباني

أحمد علي سالم المعمري
أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي

يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي
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منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني
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أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي

يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر
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نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي
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هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
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أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر

أحمد قاسم عبدالرحمن البلوشي
أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري
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هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي
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وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري
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محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي
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ا�زهر ه ل محمد العزري
الباشق علي سيف العبري

الجلندى سعيد زاهر الحديدي
الحسن  علي يعقوب  الكمياني

الحسين طالب سيف الغافري
الحسين علي حمد الجامودي
الخطاب حمود سالم الكندي

الخطاب خليفه سعيد الهطالي
الذيب سالم خميس المعمري

الربيع سعيد علي الحضرمي
المعتصم حمد عبداهللا النعماني

المعتصم حمود حمد المنظري
المعتصم حمود سعيد الحبسي
المعتصم حمود سعيد الحراصي

المعتصم عاصم خليفه العزري
المعتصم عامر عبداهللا الكندي

يز النبهاني المعتصم عبداهللا عبدالعز
المعتصم محمد إبراهيم النبهاني

المعتصم محمد زاهر ا¥سحاقي
المعتصم مصبح عبداهللا الغافري
المنتصر عيسى سالم الهشامي

المنذر سعيد عبداهللا السالمي
المنذر علي خميس البطراني

المهدي حمود سعيد المعمري
المهلب حمد حمدان الناصري
المهلب زايد خلفان الراشدى

المهلب محمد ناصر الخروصي
المهند سعيد سالم الكلباني
الوارث سالم محمد الخروصي

الوليد أحمد محمد الحارثي
الويهي حمد حامد الجساسي
الياس سيف سالم ا¥سحاقي
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أحمد  حمدان  حمود

أحمد  خلفان  سالم  المقبالي

أحمد  راشد حمد السعيدي
أحمد  سالم سيف الفارسي
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أحمد إبراهيم أحمد البلوشي
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أحمد راشد عبداهللا الهنائي

أحمد زهران ناصر العوفي

أحمد سالم أحمد الخصيبي
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أحمد سالم سعيد اليوسفي
أحمد سالم سلطان  العلوي
أحمد سالم سليم الصوافي
أحمد سالم سليمان الحراصي
أحمد سالم عبداهللا العبادي
أحمد سالم مبارك المجرفي
أحمد سالم محمد الحراصي
أحمد سالم محمد الكلباني
أحمد سالم محمد النبهاني

أحمد سعود عبداهللا الهاشمي
أحمد سعيد الصغير الحكماني

يامي أحمد سعيد حمود الر
أحمد سعيد سالم الصبيحي
أحمد سعيد سالم الكلباني

أحمد سعيد سليمان الحاتمي
أحمد سعيد سليمان الشكيلي

أحمد سعيد صالح الناصري
أحمد سعيد عبداهللا  المقبالي

أحمد سعيد عبداهللا العنقودي
أحمد سعيد علي  الناصري 
أحمد سعيد علي الصوافي
أحمد سعيد فاضل الحراصي
أحمد سعيد مبارك الصبحي
أحمد سعيد مبارك العلوي

أحمد سعيد محمد البوسعيدي
أحمد سعيد محمد الغافري

أحمد سعيد مسعود الحراصي
أحمد سلطان محمد الشبلي

أحمد سلّيم مسلم الوهيبي
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أحمد سيف خميس المقبالي
أحمد سيف راشد الجساسي
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أحمد سيف سعيد السليماني
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أحمد عامر حميد الهنائي

أحمد عبداهللا حميد البحري
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أحمد علي سعيد الشملي
أحمد علي سليمان الصبحي
أحمد علي سويد الشكيلي

أحمد علي عامر اللمكي
أحمد علي محمد الناصري

أحمد علي ناصر الدغاري
يامي أحمد عمر سالم الر
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أحمد مبارك سالم الهنائي

أحمد مبارك محمد اليعقوبي

أحمد مبارك ه ل العزري
أحمد محكوم خصيب الحديدي

أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي

يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني
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رقم الطلب   مقدم الطلب

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
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أحمد محمد أحمد التوبي
أحمد محمد حارب العلوي

أحمد محمد حميد المنظري
أحمد محمد خادوم  القاسمي

أحمد محمد راشد العبري
أحمد محمد راشد العلوي

أحمد محمد زاهر ا¥سحاقي
أحمد محمد سالم البحري

أحمد محمد سالم السيابي
أحمد محمد سالم الهنائي

أحمد محمد سعيد العيسائي
أحمد محمد سعيد الهنائي

أحمد محمد سليمان النزواني
أحمد محمد عبيد  الفارسي
أحمد محمد علي الكشري
أحمد محمد ناصر الغافري

أحمد مرهون سعيد الحاتمي
أحمد مسعود سيف المجرفي

أحمد مسعود شتيت البادي
أحمد مسلم سيف الصوافي

أحمد مطر أحمد الوشاحي
أحمد منصور محمد العدوي

أحمد ناصر سعيد الناصري
أحمد ناصر عامر العزري

أحمد ناصر عامر الهنائي
أحمد ناصر علي الشريقي
أحمد ه ل أحمد الحبسي

أحمد ه ل أحمد الخروصي
أحمد ه ل أحمد الكندي

أحمد يحيى الفضل العبادي
أحمد يحيي حبيب الحراصي

أدهم سالم راشد الشندودي
أدهم مصبح مرهون الجامودي

أزهر خميس س م الهاشمى
أزهر زاهر زهران الرميضي

أزهر سيف حمد الحراصي
أزهر يعقوب سويح ا¥سماعيلي

أسامه حمدان سيف الربيعي
أسامه عبداهللا مطر الرجيبي 
أسعد  سالم مبارك الكلباني
أسعد جمعه علي الغافري

أسعد خلفان مسعود الراشدي
أسعد درويش خميس البلوش

أسعد ساعد مسعود الرميضي
أسعد سالم مرهون العميري
أسعد سعيد جميل اليعقوبي

أسعد سعيد سالم التوبى
أسعد سعيد سليمان الشريقي

أسعد سعيد سيف النبهاني
أسعد سعيد عبداهللا الوائلي
أسعد سعيد علي الراشدي

أسعد سعيد محمد الحراصي
أسعد سعيد محمد العمراني

أسعد سعيد مرهون العوفي
أسعد س م هدوب العنقودي

أسعد علي حمود المنذري
أسعد علي سعيد السالمي

أسعد علي نصيب الزيدي
أسعد مالك ميران البلوشي
أسعد محمد حميد الغافري
يامي أسعد محمد علي الر

أسعد مسعود زايد الجامودي
أسعد مسعود عبداهللا الحديدي

أشرف حامد حمدان الهنائي
أشرف سالم حمد الكلباني
أشرف علي ياسر القصابي

أفلح  سليمان بدوي الهنائي
أفلح سالم ناصر الحراصي

أفلح سعيد مهنا النبهاني
أماني سعيد عامر الخزيميه
أمجد أحمد محمد العنبري

أمجد سعيد محمد السيفي
أمجد عبداهللا سالم الكلباني

أمجد عبداهللا سعيد الجامودي
أمجد محمد حارب اليعقوبي

أمجد محمد خميس أمبوسعيدي
أمجد محمود خلفان الناصري
أمينه عبداهللا مصبح الشبلي
أنس صالح عبداهللا الشيباني

أنور عبداهللا محمد المحروقي
أنور عبداهللا مطر الرجيبي

أورس سالم خميس الكندي
أيمن أحمد سالم الخروصى

أيمن جمعه خليفه اليعقوبي
أيمن حمد حمدان الحبسي
أيمن حمدان زايد المعمري
أيمن خلف زهران الحوقاني

أيمن خلفان محمد القصابي
أيمن خليفه مسعود الناعبي

أيمن سالم سعيد الشبيبي
أيمن سالم هويشل العلوي

أيمن محمد سالم  الشيزاوي
أيوب أحمد ه ل  امبوسعيدي

أيوب حميد محمد الجساسي
أيوب خليفه علي الكلباني
أيوب راشد خلفان الخياري

أيوب سعيد سليمان الهطالي
أيوب سليمان عبداهللا العزري

أيوب سليمان مسعود الكلباني
أيوب عبيد خميس اليعربي

أيوب علي محمد المفضلى
إبراهيم  حمد معيوف الهنائي
إبراهيم بطي محمد السكيتي

إبراهيم حمد س م  امبوسعيدي
إبراهيم حمد علي الجابري

إبراهيم حمد محمد الهندي
إبراهيم خلفان سليم السعيدي
إبراهيم خليفه سعيد المصلحي

إبراهيم خميس خلف الحسني
إبراهيم خميس سعيد  العيسائي

إبراهيم راشد خميس المقبالي
إبراهيم سالم حمود القيوضي

إبراهيم سالم راشد الكلباني
إبراهيم سالم سليمان الفارسي

إبراهيم سالم ه ل العزري
إبراهيم سعيد جمعه العبري

إبراهيم سعيد سالم العامري
إبراهيم سعيد سليمان الكلباني

إبراهيم سعيد سليمان الهاشمي
إبراهيم سعيد علي العبري

يامى إبراهيم سليمان محمد الر
إبراهيم سيف هويشل اليعقوبي

إبراهيم صالح جمعه   امبوسعيدي
إبراهيم عبداهللا حميد البلوشي

إبراهيم عبداهللا محمد الحوقاني
إبراهيم علي سالم الصبحي
إبراهيم علي سعيد الكلباني
إبراهيم علي منصور الهنائي

إبراهيم مبارك مزروع اليعقوبي
إبراهيم محسن حمد ا¥سماعيلي

إبراهيم محمد الماس الوتي
إبراهيم محمد بطي العبري

يامى إبراهيم محمد سعيد الر
إبراهيم محمد سلطان الكلباني

إبراهيم محمد عبداهللا  المقبالي
إبراهيم محمد عبداهللا البلوشي

إبراهيم ه ل علي اليعقوبي
إدريس أحمد سالم الرواحي

إدريس حمد ناصر الراشدي
إدريس صالح حمود السيابي

إدريس صالح محمد الحوسني
إسحاق سعيد ناصر الصبحي

إسحاق عبداهللا مهنا السناني
يامي إسحاق محمد سالم الر

يامي إسحاق ناصر س م الر
إسحاق ناصر مسعود الكلباني

إسحاق يعقوب مصبح الهطالي
إسماعيل إبراهيم حمد السالمي

إسماعيل خليل مرهون الهنائي
إسماعيل سالم حميد السعدي
إسماعيل سعيد جمعه العبري

إسماعيل عبداهللا محمد الغافري
إسماعيل محمد محيل الصبحى

إسماعيل محمود ه ل الراجحى
إسماعيل موسى مسلم الهاشمي

إسماعيل ناصر سليمان الرواحي
باسم حميد عبداهللا الجساسي

باسم راشد سيف المعمري
باسم عبداهللا بخيت الكلباني

بدر بخيت سليم اليعقوبي
بدر حسين إبراهيم البلوشي
بدر خلفان سليمان الخروصي
بدر خليفه سالم الجساسي

بدر خميس علي الكلباني
بدر سالم حمد الكلباني

بدر سالم خميس المعمري
بدر سالم راشد المعمري
بدر سعود حمد الدرعي

بدر سعيد حمد النعماني
بدر سعيد حمدان ا¥سماعيلي

بدر سعيد راشد المعمري
بدر سعيد سقاط الهطالي
بدر سعيد سليم الساعدي

بدر سعيد مرزوق الربعاني
بدر س م سالم الشكيلي

بدر سلمان سعيد الوهيبي
بدر سليمان مصبح الكلباني
بدر عبداهللا سالم الكلباني

بدر عبيد عبداهللا الهنائي
بدر علي خلفان الناصري

بدر علي يوسف البلوشي
بدر محمد حميد الوائلي

بدر مرهون مرزوق اليعقوبي
بدر ناصر سليمان  العيسائي

بدر ناصر صالح الشريقى
بدر ناصر عبداهللا الحبسي

بدر ه ل مصبح العبري
بسام إبراهيم علي الشيزاوي
بشير مرهون سيف الشكيلي

بطي نصيب فرج اليعقوبي
بطي هاشل بطي الهنائي

بلعرب سلطان حمد الكلباني
ثويني محمد صالح الفارسي

جابر أحمد حمود الحراصي
جابر سعيد سليم القمشوعي

جابر محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
جاسم حميد سالم الهنائي

جاسم سعيد حمود الوهيبي
جاسم سعيد خلفان الغافري
جاسم علي سالم المعمري
جاسم محمد سالم العمري

جاسم محمد مسعود الربيعي
جساس عبداهللا حميد الجساسي

ج ل مسعود عبداهللا النبهاني
جلند سالم حميد الجساسي
جماز محمد خميس الهنائي
جمال حمد سالم الحبسي
جمال سالم علي الهنائي

جمال سالم محمد المقبالي
جمال علي شمل البلوشي

جمال محمد شمل البلوشي
جمال ناصر محمد الخاطري

جمال يعقوب معيوف الغابشي
جمعه خلفان مرزوق البلوشي

جمعه سالم محمد امبوسعيدي
جمعه علي عبداهللا البلوشي

حاتم حميد حمد العبري
حاتم سلطان سعيد الجحافي

حاتم ه ل علي اليعقوبي
حارب رمضان مبارك المعمري

حارث حمد حارث اليعربي
حارث خميس سعيد الفطيسي

حارث خميس عبداهللا العلوي
حارث سعيد مبارك المعمري

حافظ سالم العبد الدرعي
حامد العبد سعيد الوهيبي

حامد سليمان سالم الهنائي
حامد وحيد محمد الهنائي

حسام حميد سعيد الغريبي
حسام خليفه مسلم الكلباني
حسام سعيد سالم الهنائي 

حسام سلّيم ظفير الغافري
حسام سليم سالم المقبالي

حسام عبداهللا سالم الوحشي
حسن خلف خميس المعمري

حسن سعيد سلطان المحاربي
حسن علي محمد الفارسي

حسن محمد نورالدين اÄنصاري
حسني مبارك سالم البطاشي
حسين علي خادوم  الرئيسي

حسين علي سالم البوسعيدي
حسين علي ناصر الحزيمي

حسين محمد سعيد الحواري

حسين ناصر حمد الحسني
حفصه رمضان محمد البلوشيه

حمد  جابر محمد الوهيبي
حمد  محمد ساعد الغافري

حمد السليمي ثابت الوهيبي
حمد حماد خلف الكلباني

حمد حمدان محمد الفهدي
حمد حمود أحمد الحراصي
حمد حميد حمد الشملي

حمد حميد محمد الجامودي
حمد خلفان حمد البوسعيدي

حمد خليفة حمد السيفي
حمد خميس حميد الخنبشي
حمد خميس خلفان العلوى
حمد خميس سعيد الناصري

حمد ذياب مسعود الشومي
حمد راشد علي الشبلي

حمد سالم حميد الجساسي
حمد سالم مصبح الراشدى

حمد سعيد خالد الناصري
حمد سعيد خميس  المزروعي

حمد سعيد عبداهللا الكلباني
حمد سعيد ناصر الشومي
حمد سيف سالم الشملي

حمد سيف علي الشومي
حمد صالح سعيد الحبسي

حمد عبداهللا حمير  الهنائي
حمد عبداهللا سالم المنذري

حمد عبداهللا طالب البوسعيدي
حمد علي محمد الناصري
حمد محمد حمد الزكواني
حمد محمد حمد الغافري

حمد محمد دغميل الهندي
حمد محمد ناصر الشومي

حمد مطر راشد الغافري

حمد ناصر سيف الجابري
حمدان الشين سالم الغفيلي

حمدان حمود صالح الدرعي
حمدان حميد عبداهللا العبري

حمدان زايد مبارك الجنيبي
حمدان سالم حمدان الجابري
حمدان سعيد خلفان الحارثي
حمدان سعيد عيد الفافري
حمدان سيف علي الخاطري
حمدان صالح حمدان اÄغبري

حمدان علي سعيد الشامسي
حمدان عوض حمدان الناصري

حمزه حمد محمد الزيدي
حمزه خميس سالم الجامودي

حمود حمد سالم النيري
حمود حمد علي الحكماني
حمود راشد حميد الكلباني

حمود سالم حمود الصبحي
حمود سعيد سالم المعمري

حمود عبد الصمد أحمد البلوشي
حمود عبداهللا سالم العسكري
حمود عبداهللا محمد الحاتمي

حمود علي حمود الصبحي
حمود محمد سنيدي الشعيلي
حمود مسعود خلفان المجرفي

حمّيد شميل سالم الجحافي
حميد حمدان راشد الغافري

حميد حمود محمد الحكماني
حميد سالم حميد الجامودي
حميد سالم حميد الشومي

حميد سعيد سيف البحري
حميد سليم حميد الوهيبي

حميد عبداهللا سعيد الكلباني
حميد عبيد سعيد السكيتي

حميد علي حميد الكلباني

حميد علي خميس المنذري
حميد مبارك حميد الفارسي

حميد محمد حميد البحري
حميد ناصر راشد الفارسي

خالد إبراهيم أحمد الفرقاني
خالد بخيت  عبيد الكلباني

خالد برغش سعيد الصبحي
خالد جمعه ساعد الغافري
خالد حمد سالم الجامودي

خالد حمد عامر الحبسي
خالد حمد محمد الحراصي

خالد حمود طويرش الجحافي
خالد خلف مسعود الجامودى

خالد خلفان سالم العبري
خالد خليف علي الهنائي

خالد خليفه راشد اليعقوبي
خالد خليفه محمد السكيتي
خالد خمود عبداهللا الحراصى
خالد خميس مزروع الهنائي

خالد درويش مال اهللا  المقبالي
خالد راشد عبداهللا المنعي
خالد سالم رهين الراشدي

خالد سالم سليمان المجرفي
خالد سعيد سالم الدرعي

خالد سعيد سالم اليعقوبي
خالد سعيد سباع الخيالي

خالد سعيد سعود العلوي
خالد سعيد سلطان الجحافي

خالد سعيد عبداهللا الغيثي
خالد سعيد علي المعمري
خالد سلطان سيف البحري

خالد سيف محمد الحضرمى
خالد صالح علي الشومي
خالد صالح محمد  الفارسي

خالد عامر محمد الحبسي

خالد عبداهللا علي العلوي
خالد علي سليمان الكلباني
خالد غريب سعيد الهطالي
خالد مبارك حمد الشيباني
خالد محسن علي الكلباني

خالد محمد سيف البلوشي
خالد محمد سيف العلوي

خالد محمد علي  الطورشي
خديجه حميد عبداهللا الحوسني

خصيبة سعيد حجي الكعبي
خطاب ناصر حمود المعمري
خلف  سعيد  خميس البادي

خلف علي خلف العبري
خلف علي فارس الغريبي

خلفان خميس خلفان الكندي
خلفان راشد خلفان المنذري
خلفان سيف خلفان الغافري
خلفان علي سعيد المقبالي

خلفان فاضل خلف العنقودي
خلفان محمد خلفان الكلباني
خليفه حمد خليفة البلوشي

خليفه حميد سعيد الشومي 
خليفه راشد سعيد الشملي

خليفه ساعد سعيد الجامودي
خليفه عبداهللا علي  المقبالي
خليفه محمد حمود الوهيبي

خليفه محمد خلبفه الشومي
خليفه مرهون سعيد الفارسي

يامي خليل أحمد محمد الر
خليل إبراهيم محمد البوسعيدي

خليل حمد محمد ا¥سماعيلي
خليل حميد سعيد الكلباني
خليل زايد مرزوق الهطالي 

خليل سالم عبداهللا الحراصي
خليل سعيد عيد الهاشمي

خليل مبارك خليفه الهطالي
خليل محمد سليمان الشعيلي

خليل ناصر راشد الكلباني
خميس خلف محمد الكعبي

خميس راشد سالم الخمبشي
خميس سعيد بطي المربوعي

خميس سعيد خميس الشكيلي
خميس سعيد سالم الفارسي

خميس سعيد مبارك الشامسي
يم حمود المقرشي

ّ
خميس سل

خميس سلطان سالم المزروعي
خميس سيف راشد الكلباني
خميس عبيد سيف الفارسي

خميس علي خميس السديري
خميس عوض سويعد الهنائي

خميس محمد حمد الهنائي
خميس محمد راشد العلوي
خميس مطر أحمد الوشاحي

داود  سالم حميد الشومي
داود حسن إبراهيم  البلوشي
داود سليمان حمدان الجابري

داود سليمان سيف المقبالي
داود سليمان عبداهللا الحاتمي

داود سليمان فاضل الخصيبي
داود سليمان كليب الهطالي
داود عامر الظفري الهطالي
داود عبداهللا محمد  الشبلي

داود مبارك سعيد الكلباني
داود محمد سليمان السليماني

داود مصبح سيف القتبي
داود ناصر حمد الحضرمي

داؤد سليمان خليفه الحاتمي
درويش أحمد عبداهللا العرفاتي

ذهل ناصر سالم الذهلي
ذياب حمود سعيد الوهيبي

رائد بطي شنين اليعقوبي
رائد سالم ناصر الغطريفي

يز صالح الكندي رائد عبدالعز
رائد مبارك ربيع البريكي

راشد  محمد  سليمان  الكلباني 
راشد حارب عوض اليعقوبي
راشد حمود حمد الشكيلي
راشد حمود راشد الخاطري

راشد حميد راشد الشومي
راشد خلف علي الهنائي
راشد خلفان عبيد البادي

راشد خلفان مسعود المفبالي
راشد سالم حمد الفارسي
راشد سبيت الدخن الريسي

راشد سبيت راشد البلوشي
راشد سعيد حمد العلوي

راشد سعيد محمد العمراني
راشد سلطان علي الحراصي
راشد سليم سالم الهنائي

راشد عبداهللا حميد المجرفي
راشد عبداهللا راشد العبري

راشد عبداهللا راشد العلوي
راشد علي راشد الوشاحي
راشد علي سالم المنعي

راشد مبارك خلفان الوحشي
راشد محمد سعيد الشريقي

راشد مرهون معيوف  الفارسي
راشد مسعود راشد الكلباني

راشد ناصر حمود الهنائي
يز الهادي راشد ناصر عز

رباح ناصر سليمان العلوية
ربيع مسعود سعيـّد الناصري

رشاد راشد علي التوبي
يامى يام يوسف حمد الر ر

زاهر إبراهيم زاهر الزيدي

زاهر راشد علي السديري
زاهر سالم عامر المحروقي

زاهر محمد زاهر الذهلي
زاهر محمد سالم اللمكي

زايد المر علي المعمري
زايد حميد سلطان الجنيبي

زايد خليفه ساعد الفارسي
زايد خليفه محمد الهنائي

زايد خليفه مسعود الشومي
يبي زايد علي سالم الغر

زايد محمد ناصر المقبالي
يا أحمد سعيد ا¥سماعيلي زكر

يا عبداهللا علي الكندي زكر
يا علي سليمان التوبى زكر

يا مصبح ناصر الهنائي زكر
يا ه ل سعود الشيباني زكر
يا يحيى سعيد الغساني زكر

زكي سعيد خلفان المعشري
زهران العبد كديش الحكماني

زهران عبداهللا خلفان البوسعيدي
زهره محمد عبدالسميع

زهور داود علي الكشري
زهير حمد سالم ا¥سحاقي

زهير ياسر طالب الراشدي
يبي ياد سعيد زهران الغر ز
ياد علي حميد الكلباني ز

يد عبداهللا سعيد البادي ز
سالم  ناصر طالب  الكلباني

سالم الذيب سالم الكلباني
سالم أحمد سالم المسلمي

سالم حارب غريب الشكيلى
سالم حمد سالم الكلباني
سالم حمد سالم الكندي

سالم حمد سالم الوهيبي
سالم حمد مبارك الغافري

سالم حمدان سالم المنظري
سالم حمود علي الهطالي

سالم حميد محمد المصلحي
سالم خلفان سالم اليعقوبي
سالم خلفان عصام العطابي
سالم خليفة سالم الغافري

سالم خليفه أحمد العبري
سالم خميس سالم الجامودي

سالم راشد سليم الجساسي
سالم سعيد حمد المقبالي
سالم سعيد حميد السيابى
سالم سعيد راشد الغافري
سالم سعيد زاهر المعمري
سالم سعيد سالم الكلباني
سالم سعيد سالم الكندي

سالم سعيد سالم المسماري
سالم سعيد سيف الخالدي

سالم سعيد علي الناعبي
سالم سعيد مصبح الصباري

سالم سليم حمد العمري
سالم سليم محمد الحديدي

سالم سليمان حميد  العيسائي
سالم سليمان خلفان الزيدي

سالم سليمان سالم الغريبي
سالم سليمان وني العمري

سالم سيف سعيد الفارسي
سالم سيف سعيد المقبالي

سالم عبداهللا سالم الشكيلي
سالم عبداهللا سالم الغافري
سالم عبداهللا سالم المغيري
سالم عبداهللا سالم الهنائي
سالم عبيد محمد الحكماني
سالم علي سالم الحبسي

سالم علي سالم العيسائي
سالم علي سالم الكندي

سالم علي سالم الكندي
سالم علي سالم المقبالي
سالم علي شامس اÄغبري
سالم محفوظ علي العبري
سالم محمد راشد الصبحي

سالم محمد سالم الجامودي
سالم محمد سالم الناصري

سالم محمد سالم الهدابي
سالم محمد سالم الهنائي

سالم محمد شافي الوهيبي
سالم محمد علي الراشدي
سالم محمد علي المياسي

سالم مصبح راشد السعيدي
سالم ناصر سالم الشندودي
سالم ناصر سالم العنقودي

سالم ناصر سالم الناصري
سالم ناصر محمد الخنبشي

سالمين محمد سالمين المقبالي
سامح سالم سليم اوÄدودير
سامي  محمد سيف الصبحي

سامي حمد ناصر العمراني
يامي سامي حمود سليمان الر

سامي راشد عديم اليعربي
سامي زايد جمعه الحديدي

سامي سالم خميس الخنبشي
سامي سعيد خليفه المنظري
يامي سامي سعيد سالم الر

سامي سعيد سليم السعيدي
سامي سليمان أحمد العنقودي

سامي سيف ناصر الحاتمي
سامي علي سليم التمتمي
سامي محمد سالم الغريبي
يامى سامي محمد سعيد الر

سامي محمد سعيد السالمي
سامي محمد سيف الجابري

سامي محمد عبداهللا الفطيسي
سامي مرهون سليمان الهطالي

سباع سيف سالم الناصري
سعد خلفان حسن العمري
سعد سالم نصيب الكلباني

سعد سعيد الشين الجحافي
سعود أحمد سالم ا¥سحاقي
سعود سالم سعود العبيداني

سعود سالم سيف المعمري
سعود سالم عبيد الدرعي

سعود سالم غاسي الوهيبي
سعود سعيد راشد الهنائي

سعود سعيد محمد الحضرمي
سعود سليم دغيميل الوهيبي

سعود سيف حمد المعمري
سعود عابد عباد الحضرمي
سعود علي حميد الهندي

سعود مبارك سالم الحكماني
سعيد  مبارك سيف الدرعي

سعيد المر علي  النجادي
سعيد أحمد محمد الحراصي
سعيد جمعه حبيب البحراني
سعيد حمد سالم العلوي
سعيد حمد سيف الناصري

سعيد حمد مسلم المعمري
سعيد حمدان محمد الفهدي

سعيد خالد حسن الهنائى
سعيد خلفان حميد الكلباني

سعيد خلفان سالم ا¥سحاقي
سعيد خلفان سيف الحوسني

سعيد خليفه علي البلوشي
سعيد خليفه مبارك  النوفلي
سعيد خميس سبيع الشكيلى

سعيد خميس سعيد البوسعيدي
سعيد راشد خليفه الكلباني

سعيد راشد سالم الشومي
سعيد راشد محيل الهطالي

سعيد زهران حامد الحوقاني
سعيد زهران سعيد الصباحي

سعيد زهران ناصر العوفي
سعيد سالم راشد الشومي
سعيد سالم سعيد الجامودي

سعيد سالم سعيد العلوي
سعيد سالم سعيد العمري
سعيد سالم سعيد الكندي

سعيد سالم سعيد المخاشني
سعيد سالم سيف الناصري

سعيد سالم علي السعيدي
سعيد سالم علي العلوي

سعيد سالم علي المقبالي
سعيد سالم محمد  المقبالي
سعيد سالم محمد المغيري

سعيد سالمين سعيد الحوسنى
سعيد سليم حمدان اليحيائي

سعيد سليم سالم البوسعيدي
سعيد سليمان سعيد المجرفي
سعيد سليمان سلوم اليزيدي

سعيد سيف أحمد البوسعيدي
سعيد سيف راشد المعمري

سعيد سيف سلطان الغافري
سعيد سيف علي المعمري
سعيد سيف محمد الكلباني

سعيد صالح علي العوفي
سعيد عبداهللا سعيد الشملي

سعيد عبداهللا علي العبري
سعيد عبيد عباس الزعابي

سعيد علي سعيد الكندى
سعيد علي عبداهللا الكندي
سعيد علي مطر الوشاحي

سعيد عوض خميس الشكري

سعيد ماجد سعيد المحروقى
سعيد مبارك خرباش البادي

سعيد مبارك عبداهللا البوسعيدي
سعيد مبارك مرزوق المقبالي

سعيد محمد حميد الوائلي
سعيد محمد سالم الرومي

سعيد محمد سعيد السالمي
سعيد محمد سعيد الهاجري

سعيد مرهون سيف الفارسي
سعيد مسعود سعيد الشكيلي

سعيد مصبح سالم المقبالي
سعيد ناصر  مطر  البادي
سعيد ناصر حماد الناصري

سعيد ناصر خلفان الفارسي
سعيد ناصر ذيبان العلوي

سعيد ه ل صالح العبادي
سعيد ه ل عبداهللا الحكماني

س م عبداهللا سليمان الجحافي
سلطان جمعه سعيد  البوسعيدي
سلطان حمد سليمان  امبوسعيدي

سلطان حمد محمد المنذري
سلطان حمد مسعود المجرفي

سلطان خلف سعود الشيباني
سلطان خليفة عبداهللا العزري

سلطان خليفه بطي العبري
سلطان خليفه سعيد العبري
سلطان راشد بخيت العلوي

سلطان راشد حمدان المعمري
سلطان راشد محمد الحاتمي

سلطان زايد خليفه الكلباني

سلطان سالم حمود الفارسي
سلطان سالم خليفة المقبالي
سلطان سالم سليمان الحبسي

سلطان سالم سليمان السالمي
سلطان سعيد خميس المعمري

سلطان سليمان سالم العبري
سلطان سيف سليمان المعمري

سلطان سيف علي الغافري
سلطان سيف محمد النيري
سلطان سيف ناصر الجابري

سلطان عبداهللا حميد العلوي
سلطان علي حمد القمشوعي

سلطان علي سلطان الكلباني
سلطان علي سويعد المقرشي

سلطان علي محمد الناصري
سلطان غاسي سعود المثيمنى
سلطان محمد خليفه الشومي
سلطان محمد خميس  الفارسي

سلطان محمد سالم العلوي
سلطان محمد سالم القيوضي

سلطان محمد عديل العبري
سلمان عبداهللا سعيد الحاتمي
سلمان ماجد حميد الشومي

سلوم  محمد  سويدان المحاربي 
سليم حارب حمد الحاتمي

سليم صربيخ غريب الغفيلي
سليم عبيد سلطان الدرعي

سليم عيسى سعيد الحراصي
سليمان  علي  محمد العامري 

سليمان أحمد حمود -
سليمان أحمد سعيد المقبالي
سليمان حمد محمد الحكماني

سليمان حميد محمد الشومي
سليمان داود خميس الصبحي
سليمان راشد سعيد الفارسي

سليمان راشد سليمان الفارسي
سليمان راشد سليمان الكلباني

سليمان ساعد محمد الخنبشي
سليمان سالم حمد الغافري
سليمان سالم خلفان الكندي

سليمان سالم خميس المعمري
سليمان سالم سلطان الشبلي

سليمان سالم سليمان الغساني
سليمان سالم سليمان الكباني
سليمان سالم سيف الغافري
سليمان سالم عوض القتبي

سليمان سعيد حمود الصارخي
سليمان سعيد خميس المقبالي

سليمان سعيد سالم الكلباني
سليمان سعيد سليمان الرواحي
سليمان سعيد سليمان السناني

سليمان سعيد سويد البادي
سليمان سعيد صالح الشومي

سليمان سعيد محمد الغافري
سليمان سيف راشد المعمري
سليمان سيف سالم الفارسي
سليمان سيف سليم الكلباني

سليمان سيف سليمان الربيعي
سليمان علي إسماعيل  البلوشي

سليمان علي راشد القيوضي
سليمان علي سند المعمري

سليمان علي عبداهللا العدواني
سليمان علي محمد العامري

سليمان مبارك سليمان   امبوسعيدي
سليمان محمد سعيد الهنائي
سليمان محمد علي الراشدى

سليمان محمد علي الكندي
سليمان ناصر سليمان  الصارخي

سليمان ياسر سعيد الكندي
سمير سعيد محمد الحوسني

سمير عبداهللا راشد العلوي
سمير محمد راشد العبري

سناء عيسى سعيد الهادي
سند سالم علي الدغاري

سند عبداهللا عامر الخصيبي

يز المياحي سهيل مال اهللا عز
سهيل محمد سعيد الدرعي
سهيل ناصر علي  المعمري

سوسن مال اهللا يوسف البلوشي
سويدان سالم مصنح المقبالي

سيف اهللا سالم سليمان المقبالي
سيف أحمد سيف الجهضمي
سيف أحمد محمد الخروصي

سيف حمد زهران الراجحي
سيف حمد سيف الجساسي
سيف حمد مبارك العيسائي
سيف حمد محمد الحديدي

سيف خلفان سيف المقبالي
سيف خميس حميد البادي

سيف خميس خلفان الفهدي
سيف خميس راشد  المقبالي

سيف راشد سلطان العلوي
سيف راشد محمد الشملي

سيف سالم خلف العلوي
سيف سالم راشد الحاتمي

سيف سالم سعيد السالمي
سيف سالم سيف الغافري
سيف سالم سيف الغريبي

سيف سالم سيف المجرفي
سيف سعيد خميس السديري
سيف سعيد سيف المقبالي
سيف سعيد عبداهللا الكلباني

سيف سليمان حمد البوسعيدي
سيف سليمان راشد الناصري

سيف سليمان سعيد الصبحي
سيف عبداهللا سالم البحرى

سيف عبداهللا مكتوم الجابري
سيف علي  سيف الكلباني
سيف علي ناصر المقبالي

سيف محمد خليفه الهنائي

سيف محمد عبداهللا العلوي
سيف منير حمد البلوشي

سيف مهنا محمد النبهاني
سيف ناصر سليمان الحبسي
سيف يحي سليم المنذري

شبيب خلفان سعود   امبوسعيدى
شهاب  حمد سالم الشومي
شهاب إبراهيم سعيد المعمري

شهاب حمد محمد الرواحي
شهاب حمد محمد الكندي
شهاب حمد ه ل الغافري

شهاب ذياب شهاب البلوشي
شهاب سليم سالم المعمري
شهاب سيف خلف الشومي
شهاب محمد حمود الناصري
شهاب مطر سعيد الحاتمي
شهاب ه ل خالد  الحبسي

شم سيف ناصر الشومي
شيخه خميس جمعه المعمرية

صابر سليم سالم الجحافي
صالح  عبداهللا مسعود الهنائي

صالح خميس صالح  الغافري
صالح زويد برغش الجحافي
صالح سعيد صالح الناصري

صالح سعيد عبداهللا الراشدي
صالح سعيد محمد الحوسني

صالح عبداهللا محمد المعمري
صالح علي سالم الصبحي

صالح محمد حميد الجحافي
صالح محمد سعيد الناصري

صبراء سالم سليمان ا¥سماعيليه
صبيح سعيد عامر الحكماني

صفوان عبداهللا سعيد المعمري
صقر جمعه خلفان الغافري

صقر سالم حمد الجنيبي

صقر سيف سالم العسكري
صقر محمد حمد المقبالي

ص ح الغبر صالح العلوي
طارق حميد سالم الغافري
طارق عبيد خميس الصبحي
يز سعيد الصبحي طارق عز

طارق محمد سالم القيوضي
طارق مرهون سالم الناصري

طالب حميد ناصر الحراصي
طالب علي مهنا السعيدي

ط ل الراعي راشد الدرعي
يامي ط ل جمعه جميع الر
ط ل حمد سلطان الهنائي
ط ل خميس حميد الهنائي
ط ل راشد محمد الناصري

ط ل سعيد سالم الكلباني
ط ل سعيد عبداهللا   امبوسعيدي

ط ل سليمان حميد الكلباني
ط ل علي راشد الصوافي

ط ل مسعود خميس السعيدي
ط ل ناصر سيف الكلباني

ط ل ه ل محمد الحديدي
طلحه جمعه حمدون الجابري
طه عبداهللا هويشل العلوي
ظاهر خميس عبداهللا العلوي

ظاهر مطر سعيد الكلباني 
ظفير مرزوق ظفير الغافري

عادل الغفيق دغيفيس الوهيبي
عادل أحمد علي المنذري

عادل خميس سليم الكلباني
عادل رجب محمد البلوشي

عادل سعيد ضاوي الصبيحي
عادل عامر خليفة الهنائي

عادل عباس درويش  العجمي
عادل عوض سعيد السكيتي

عادل محمد سالم   امبوسعيدي
عارف الماس جمعه المعمري

عازم سعيد ناصر الجحافي
عاصف صباح سليمان اليعقوبي
عاصم عبداهللا هويشل العبري
يز غريب البلوشيه عاليه عبدالعز

عامر سلطان سعيد الهنائي
عامر سيف محسن العلوي

عامر سيف محمد المعمرى
عاهد حمد سعيد البادي

عايده علي عبداهللا البلوشي
عبد الحكيم  سالم حميد العلوي
عبد الرحمن راشد عبداهللا العبري

عبد الرحمن سالم علي الخروصي
عبداÄله سالم سعيد اليعقوبي
عبدا�مير علي محمد الفارسي

عبدالحكيم خلفان حميد الكلباني
عبدالحكيم عامر محمد الشكيلي

عبدالحميد سيف ناصر البوسعيدي
عبدالحميد محمد ساعد الغافري
عبدالرحمن  راشد سلّيم السكيتي

عبدالرحمن  عبداهللا محسن الخليلي
عبدالرحمن  محمد جمعه الغي ني

عبدالرحمن أحمد حمد المنظري
عبدالرحمن حارب محمد الكلباني
عبدالرحمن حمد سعيد الهنائي
عبدالرحمن خميس ناصر النقبي
عبدالرحمن زايد وني الخميسي

عبدالرحمن سالم حميد المجرفي
عبدالرحمن سالم علي العبري

عبدالرحمن سعيد سليمان المقبالي
عبدالرحمن سعيد سيف المعمري

عبدالرحمن سعيد مبارك القمشوعي
عبدالرحمن سيف محمد المعمري

عبدالرحمن شوين س م السعيدي

يامي عبدالرحمن مبارك سعيد الر
عبدالرحمن مسلم عديم النبهاني

عبدالرحمن مطر الغافري
عبدالس م سالم سيف الهشامي
عبدالس م محمد سالم الطالعي

ير حارث عامر السيابي عبدالعز
يز  علي مسلم الكلباني عبدالعز
يز جمعه سعيد العبري عبدالعز

يز جميل مسعود المعمري عبدالعز
يز حمد راشد الغساني عبدالعز

يز خليفه سعيد الحنشي عبدالعز
يز خميس سعيد المعمري عبدالعز

يز سالم حميد الفارسي عبدالعز
يز سالم سيف الكلباني عبدالعز

يز سعود محمد العدواني عبدالعز
يز سعيد سليمان الشكيلي عبدالعز

يز سعيد ناصر السليماني عبدالعز
يز عبداهللا جمعه الكحالي عبدالعز

يز عبداهللا حمد الخليلي عبدالعز
يز عبداهللا خميس العبري عبدالعز

يز عبداهللا سالمين الشكيلي عبدالعز
يز عبداهللا صالح الجابري عبدالعز

يز عبداهللا محمد الجحافي عبدالعز
يز عبداهللا محمد الغافري عبدالعز

يز علي سالم الهطالي عبدالعز
يز علي سلطان الكلباني عبدالعز

يز علي مسعود الراشدي عبدالعز
يز مبارك حمد الشيباني عبدالعز
يز محمد حمد الكلباني عبدالعز
يز محمد سالم البحري عبدالعز

يز محمد نورالدين اÄنصاري عبدالعز
يز معاذ راشد الهنائي عبدالعز
يز ناصر راشد الفارسي عبدالعز

عبدالكريم حميد عبداهللا الهنائي
عبدالكريم عبدالوهاب خميس العبادي

عبداللة صالح شنين الحيدي
عبداهللا  حسن محمد البلوشي

يامي عبداهللا  محمد  عبداهللا الر
عبداهللا أحمد سالم  المقبالي
عبداهللا أحمد مبارك المصلحي
عبداهللا أحمد محمد الحديدي

عبداهللا حارث منصور المزروعى
عبداهللا حامد محمد الحوسني
عبداهللا حسن معيوف العامري

عبداهللا حمد حميد الهناءي
عبداهللا حمد محمد الشومي

عبداهللا حمد ناصر الكندي
عبداهللا حمد نبهان الحوقاني

عبداهللا حميد سالم اليعقوبي
عبداهللا حميد سيف الحراصي
عبداهللا حميد مبارك الدرعي
عبداهللا خطام خزام الوائلي

عبداهللا خميس صالح الناصري
عبداهللا خميس غميل الشكري

عبداهللا خميس محمد الحضرمي
عبداهللا خميس ياسر العبري

عبداهللا درويش ينجل  البلوشي
عبداهللا راشد سيف الحراصى

عبداهللا راشد مطر العبري
عبداهللا زاهر حمد الهاشمي

عبداهللا زاهر حمود ا¥سماعيلي
عبداهللا زايد مبارك الجنيبي

عبداهللا سالم زهران العزري
عبداهللا سالم عبداهللا ا¥سماعيلي

عبداهللا سالم عبيد العلوي
عبداهللا سالم عبيد المخمري

عبداهللا سالم علي البادي
عبداهللا سالم علي البادي

عبداهللا سالم علي الحضرمي
عبداهللا سالم عيد الدرعي

عبداهللا سالم مهيوب  الكلباني
عبداهللا سعيد حماد الغافري
عبداهللا سعيد خلفان العلوي
عبداهللا سعيد راشد الغافري

عبداهللا سعيد سلطان الجحافي
عبداهللا سعيد صالح العزري

عبداهللا سعيد عبداهللا الحديدي
عبداهللا سعيد عبداهللا السالمي

عبداهللا سلطان عبيد الوشاحي
عبداهللا سليمان خميس المعمري

عبداهللا سليمان سالم الحاتمي
عبداهللا سليمان سيف الدغاري

عبداهللا سليمان عبداهللا الشومي
عبداهللا سليمان عيد الهاشمي
عبداهللا سيف سالم  المقبالي
عبداهللا سيف سالم الشملي
عبداهللا سيف سعيد العلوي

عبداهللا سيف عبداهللا الجامودي
عبداهللا عامر عبداهللا السناني
عبداهللا علي الصغير الوهيبي
عبداهللا علي أحمد  البلوشي
عبداهللا علي حسن  البلوشي

عبداهللا علي حمد البادي
عبداهللا علي حميد الشيكيلي

عبداهللا علي راشد الحاتمي
عبداهللا علي سليمان الشملي
عبداهللا علي سليمان الكلباني

عبداهللا علي عبداهللا البلوشي
عبداهللا علي عبداهللا الزدجالي

عبداهللا عوض راشد الشندودي
عبداهللا عوض سويعد الهنائي

عبداهللا محسن سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد حديري المزروعي
عبداهللا محمد حمد السليماني
عبداهللا محمد حميد الوهيبي

عبداهللا محمد خلفان الجهضمي
عبداهللا محمد سعيد الحضرمي
عبداهللا محمد سعيد المعمري

عبداهللا محمد عثيم الفارسي
عبداهللا محمد عديل العبري
عبداهللا محمد ناصر الهنائي

عبداهللا مسعود سليمان السيباني
عبداهللا ناصر سيف الكلباني

عبداهللا ناصر عبداهللا ا¥سحاقي
عبداهللا نصيب بطي العبري

عبدالمجيد خميس ناصر النقبي
عبدالمجيد عبداهللا حمد الزكواني
عبدالمجيد عبداهللا خلفان الرجيبي

عبدالمجيد عبداهللا خلفان الغافري
عبدالمجيد عبداهللا سالم الجامودي
عبدالمجيد عبداهللا سلوم الصوافي

عبدالمجيد عبداهللا سليم الفهدي
عبدالمجيد عبداهللا قدور المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا مسعود الغافري
عبدالمحسن عبداهللا محمد العامري

عبدالملك سليمان محمد المنذري
عبدالمنعم عبداهللا سليمان الشريقي

عبدالهادي حمود سعيد المعمري
عبدون زويد برغش الجحافي

عبود حميد سيف الدرعي
عبّيد زويد برغش الجحافي

عبيد إبراهيم موسى البلوشي
عبيد خميس عبيد الوشاحي

عثمان سالم بشير البادي
عثمان سالم محمد الناصري

عدنان محمد عبداهللا  القاسمي
عدي علي حمد الحضرمي

عدي ناصر منصور الفارسي
عزان  عوض مصبح اليعقوبي

عزان حمد عبيد اليعقوبي

عزان حمد علي العبري
عزان سيف محمد الكلباني

عزان علي غالب البوسعيدي
عزان محمد هامل  المقبالي

يز سعيد المر البادي عز
يز علي سلطان السعيدي عز

عصام محمد إبراهيم الكلباني
علوي ه ل علي الجحافي

على  خميس  ماجد  الصبارى 
علي  سالم  سعيد  المقبالي

علي  سعيد خلفان البيماني
علي أحمد سعود الكندى

علي إبراهيم عبداهللا البلوشي
علي جمعه خلف الكعبي

علي جمعه سعد المزروعي
علي حسن محمد  الظاهري
علي حماد خميس المقبالي

علي حمد علي الكلباني
علي حميد ناصر العلوي

علي خلفان حميد الكلباني
علي راشد حمدان الزيدي

علي راشد سلّيم المقبالي
علي راشد علي الريسي

علي ربيع علي الجامودي
يامي علي سالم حمد الر

علي سالم علي الصارخي
علي سالم علي الكلباني
علي سالم علي الهنائي

علي سالم محمد الراشدي
علي سالم مصبح الراشدي

علي سعيد المر البادي
علي سعيد خنفور المضيلعي

علي سعيد راشد الوائلي
علي سعيد سعود العبيدانى
علي سعيد عبداهللا  المقبالي

علي سلوم سالم العمري
علي سيف خميس المقبالي
علي سيف راشد  العيسائي
علي سيف علي الشومي

علي سيف علي الهنائى
علي صالح علي المطرفي

علي عبداهللا أحمد المطوع
علي عبداهللا حميد الحميدي
علي عبداهللا راشد  النوفلي

علي عبداهللا سالم البادي

علي عبداهللا سعيد الشكيلي
علي عبداهللا علي الكلباني

علي عوض حميد الجساسي
علي محمد جمعه  الشيزاوي

علي محمد راشد الزيدي
علي محمد علي الحراصى
علي محمد علي الهنائي

علي مسعود راشد الفارسي
علي مسلم سليمان المقبالي

علي مصبح علي النعيمي
علي مطر سالم الحراصي
علي ناصر سيف المقبالي
علي ناصر صّبوح الهنائي
علي ناصر علي العزواني

عماد سيف راشد الشملي
عماد علي راشد العبري

عماد علي راشد المجرفي
عماد علي سعيد المقبالي
عماد علي شنين اليعقوبي
عماد عويد محيل الهطالي

عماد محفوظ ياسر السالمي
عماد محمد حمود الجامودي

عماد مسلم سعيد الغافري
عمار سالم سليمان العبري

عمار عبداهللا سالم  الصبحي 

عمار ناصر عامر المعمري
عمار ياسر خليفه العبيداني

عمار ياسر محمد الصلهمي
عمر  حمد  محمد الجساسي
عمر  علي سعيد اليعقوبي

عمر  مسلم حمد النزواني
عمر أحمد سعيد الفارسي
عمر حمد حمدان الهنائي
عمر حمدان سيف الربيعي
عمر حميد ظفير الغافري

عمر خلف ناصر البوسعيدي
عمر سالم حمير المعمري
عمر سالم سعيد الصباري

عمر سالم سليمان الكندي
عمر سالم سليمان الهنائي

عمر سالم سويد الصبحي
عمر سالمين هويشل النعيمي

عمر سعيد س م المنذري
عمر سليم سعيد الكلباني

عمر سليمان سليم الكلباني
عمر سيف زهران الحاتمي

عمر عامر ناصر الصقري
عمر علي جمعة المنذري
عمر علي سالم العلوي

عمر عوض مصبح اليعقوبي
عمر محمد عبداهللا العبادي
عمر محمد عبداهللا الكلباني

عمر محمد علي الكلباني
عمر محمد مصبح الهطالى

عمر مسعود عبيد اليعقوبي
عمر ناصر سيف الدرعي

عمر ناصر ماجد المقرشي
عمر يعقوب عبداهللا العبيداني

عوض راشد علي الصوافي
عوض سعيد جمعه المياحي

عوض مصبح مسعود الربيعي
عيسى إسماعيل عبداهللا البلوشي

عيسى حمد مسعود السنانى
عيسى سالم حمد القرشوبي
عيسى سعيد عيسى الربخي

عيسى صالح محمد العبيداني
عيسى علي أحمد السليماني

عيسي سلمان سالم المنظري
غالب علي سليمان العبري

غالب علي غالب الجامودي
غالب غ م إبراهيم البلوشي

غانم سالم عامر الجحافي
غانم سالم علي  المقبالي

غانم سالم محمد الفارسي
غريب حسن عبدالرحمن  البلوشي

غشان سعيد مهنا المقرشي
غصن سالم محمد الفارسي

غصن معيوف سويد الجحافي
غيث سالم حمود الجامودي

غيث سالم علي الشملي
غيث عامر سقاط الوهيبي

فؤاد سالم خميس الكندي
فاتك علي سليمان الفارسي

فارس سعيد سالم المعمري
فاطمه خلفان عبيد المعمرية

فاطمه سالم طائب الجنيبية
ف ح علي رمضا ن البدواوي
فهد  سالم حميد القيوضي

فهد  سلّيم هويشل الجساسي
فهد  عبداهللا سعيد الهنائي
فهد حميد حمود المعمري

فهد خالد حمد الخروصي
فهد خميس ساعد الحضرمي

فهد خميس مزروع الهنائي
فهد راشد سيف الزيدي

فهد سالم حميد الغافري
فهد سعيد سالم الهطالي

فهد عبداهللا سعيد البلوشي
فهد عبداهللا سعيد المقبالي

فهد علي سالم   امبوسعيدي
فهد علي سالم الكلباني

فهد عوض حمد الحكماني
فهد محمد محمد السليمي

فهد محمد ناصر الحاتمي
فهد محمود محمد الرويشدي

فهد مطر مرزوق الصوافي
فهمي حمدان حميد البادي
فوزيه محمد صالح البطاشيه

فيروز عطي فيروز العلوي
فيصل جمعه شعبان البلوشي
فيصل حسن محمد الهاشمي

فيصل حمد محمد البوسعيدي
فيصل حمدان حمد الكلباني
فيصل سالم حمد الحراصي

فيصل سالم حمود الفارسي
فيصل سالم ضاوي الصبيحي
فيصل سعود ناصر الشريقي
فيصل سعيد علي المقبالي
فيصل سعيد مطر اليعقوبي
فيصل سليمان علي الناصري

فيصل سيف خميس الخنبشي
فيصل صالح ودير   اوÄدودير

فيصل عبداهللا سالم الراشدي
فيصل عبداهللا سعيد اليعقوبي

فيصل عبداهللا علي  المقبالي
فيصل علي سالم الفارسي

فيصل علي سالم اليعقوبي
فيصل علي مظفر الغطريفي

فيصل فهد خطام الشملي
فيصل فهد سيف الغريبي

فيصل محمد سعيد البادي
فيصل محمد عبداهللا  النوفلي

فيصل يعقوب سالمين الحوسني
قاسم حميد خميس الشملي

قاسم حميد راشد الكلباني
قاسم خميس سيف الشومي

قاسم سعيد سلطان البوسعيدي
قاسم صالح محمد القاسمي
قصي راشد محسن المعمري

قيس خلفان ماجد النبهاني
قيس خميس ناصر الكلباني

قيس راشد صقر الكلباني
قيس سرور حمد الغافري

قيس علي عبداهللا الكلباني
قيس محمد عبداهللا السالمي

لؤي خلف ظاهر الحوسني
لبيب فاضل الهيب الخروصي

ليث حمد زهران الحديدي
ليلى مبارك جمعه الجابري
مؤيد زاهر ظاهر الحوسني

ماجد  سعيد مهنا المقرشي
ماجد  عبداهللا سيف الصبحي

ماجد حمد علي الغيثي
ماجد حمدان عبداهللا الكلباني

ماجد خلفان  سالم الكلباني
ماجد خلفان علي الخاطري

ماجد خميس خليفه   امبوسعيدي
ماجد سالم سعيد النيري

ماجد سالم سيف المقبالي
ماجد سالم محمد الحاسر

ماجد سالم مسعود الهطالي 
ماجد سعيد سيف العزواني

ماجد سعيد علي الناعبي
ماجد سليمان حمد الرئيسي

ماجد سليمان مسعود القسيمى

ماجد سيف حمد الجابري
ماجد سيف سعيد الجساسي

ماجد سيف سعيد الغافري
ماجد عبداهللا سالم الجامودي

ماجد عبداهللا سالم الفارسي
ماجد عبداهللا سعيد الغافري

ماجد عبداهللا سليمان الكلباني
ماجد عبداهللا محمد الكندي

ماجد علي محمد المنذري
ماجد فاضل سالم الفرقاني
ماجد محمد صلبوخ الوائلي
ماجد مرزوق صالح المقبالي
ماجد مصبح جميع الراشدى

ماجد مظفر دبى الغطريفى
ماجد يعقوب عبداهللا العبري

مازن ادريس سعيد المحروقي
مازن أحمد محفوظ النبهاني
مازن حمد عبداهللا الحضرمي

مازن خلفان زايد الصبحي
مازن خميس سعيد العنقودي

مازن خميس محمد الصباحي
مازن زايد حارث العدوي

مازن سالم سعيد المنذري
مازن سالم علي المقبالي
مازن سالم محمد الهنائي

مازن سعيد سالم الجامودي
مازن سعيد سيف البلوشي

مازن سعيد عبداهللا   امبوسعيدي
مازن سعيد عبداهللا الجساسي
مازن سليمان محمد الجساسي

مازن سيف سالم الحراصي
مازن عبداهللا حمد العبري

مازن عبداهللا ناصر الساعدي
مازن علي سعيد الصباري

مازن محسن سعيد الحضرمي

مازن محمد منصور العنقودي
مازن مرزوق خليفة اليعقوبي

يامى مازن مسلم عيد الر
مازن موسى مسلم الهاشمي

مازن ناصر عبداهللا السيفي
مالك  عبداهللا العجم الشقصي

مالك عابد جبر الكندي
مالك علي سالم الشومي

مالك مبارك شيخان الوائلي
مالك محمد حمود الفارسي

مالك محمد سيف الدغاري
مالك ناصر راشد البحري

مانع مشعل سيف المنعي
مبارك  سالم  سعيد  الوهيبي 

مبارك حمد مبارك العبري
مبارك خميس مبارك الكلباني

مبارك سالم  حمد العمري
مبروك سليم حمد الوهيبي

متعب عوض سليمان الهنائي
مجدي محمد مسعود  الكندي 

مجيد سليمان جمعه البلوشي
محسن علي حمود المعمري
محسن كلزار فندوك الزدجالي
محسن ناصر سليمان الحبسي

محمد  حميد سليمان الشومي
محمد  راشد سيف المعمري

محمد  سالم خايفه القيوضي
محمد  سالم سعيد الشملي

محمد  سعيد راشد اليعقوبي
محمد  علي محمد الشومي
محمد  علي مسلم اليعقوبي
محمد  مسعود سيف الناصري

محمد ادريس سعيد المحروقي
محمد انور مراد جمعه البلوشي

محمد أحمد سالم الرميضي

محمد أحمد سليمان العلوي
محمد أحمد صالح البوسعيدي

محمد أحمد محمد الشكيلي
محمد أحمد محمد النبهاني
محمد إبراهيم حمد العجمي

محمد إسماعيل صالح ا�غبري
محمد بطي سيف المعمري
محمد تميم خلفان النبهاني

محمد جابر عبداهللا العبيداني
محمد جمعه جاعد الكندي

محمد جمعه خميس الصبحي
محمد جمعه سليمان الناعبي

محمد جمعه عيد الراشدي
محمد حارب سالم الهنائي
محمد حارب سيف الدرعي

محمد حافظ عبداهللا السالمي
محمد حرمل صالح الصوافي
محمد حمد خلفان المقبالي
محمد حمد سالم الجحافي
محمد حمد سعيد الخاطري

محمد حمد سليمان  الساعدي
محمد حمد سيف الجساسي

محمد حمد عبداهللا الشبنوتي
محمد حمد علي اليعقوبي
محمد حمد محمد الجحافي
محمد حمود سالم الهنائي
محمد حمود علي الحراصي

محمد حمود علي السعيدي
محمد خاطر سالم البادي
محمد خالد ه ل المزيدي

محمد خلف جمعه  المقبالي
محمد خلف حمد الشومي

محمد خلفان خميس البلوشي
محمد خلفان سالم المقبالي

محمد خلفان عبداهللا الجهضمي

محمد خلفان علي المعمري
محمد خلفان مرهون العلوي

محمد خلفان ناصر العبري
محمد خليفه سعيد الساعدي
محمد خليفه هادف البلوشي
محمد خميس حارب اليعقوبي

محمد خميس سالم ا¥سماعيلي
محمد خميس سبيع الشكيلي

محمد خميس علي العلوي
محمد خميس علي العيسائي
محمد خميس عوض العلوي

محمد خميس ياسر العبري 
محمد درويش مال اهللا  المقبالي

محمد راشد حمد  البادي
محمد راشد حميد الشومي

محمد راشد حميد الكلباني
محمد راشد خلفان البلوشي
محمد راشد خلفان المزروعي

محمد راشد سالم الكلباني
محمد راشد سعيد العلوي

محمد راشد سعيد المجرفي
محمد راشد عامر الغافري

يامي محمد راشد عبداهللا الر
محمد راشد عبداهللا الشومي

محمد راشد علي  المقبالي
محمد راشد عنبر  المقبالي

محمد راشد محمد المنذري
محمد راشد مسعود المدسري

محمد راشد مسلم الهنائي
محمد راشد ناصر الجساسي

محمد سالم أحمد المحروقي
محمد سالم حليس المنعي

محمد سالم حمد البوسعيدي
محمد سالم حمد الشملي
محمد سالم حمد العمري

محمد سالم حمد الفارسي
محمد سالم خلفان الصباحي

محمد سالم خلفان العفيفي
محمد سالم راشد العبري

محمد سالم سعيد الجحافي
محمد سالم سليمان الراشدي

محمد سالم عامر الهنائي
محمد سالم عبداهللا المعولي

محمد سالم علي الشكيلي
محمد سالم محمد العلوي
محمد سرور طريف العلوي

محمد سرور محمد الحضرمي
محمد سعود سعيد الحكماني

محمد سعيد حمد المعمري
محمد سعيد حمد المغيري

محمد سعيد حمدان العيسائي
محمد سعيد خالد الشيباني

محمد سعيد سالم الكلباني
محمد سعيد سالم اليعقوبي

محمد سعيد سليمان السيباني
محمد سعيد سيف المطروشي

محمد سعيد سيف المعمري
محمد سعيد سيف المعمري

محمد سعيد علي الناصري
محمد سعيد قضيب الفارسي
محمد سعيد مبارك  البلوشي
محمد سعيد محمد الحراصي
محمد سعيد محمد الخاطري

محمد سعيد مطر الغافري
محمد سعيد ناصر الحراصي

محمد سلطان عيسى الحوقاني
محمد سليمان حمدان الحراصي

محمد سليمان خميس المعمري
محمد سليمان سالم الشملي
محمد سليمان سيف الحبسي
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يونس محمد ناصر الدرعي
يونس مراد محمد البلوشيه
يونس ياسر ناصر السليماني

يحيى زاهر أحمد الخروصي
يحيى سالم حمد الهاشمي
يحيى سالم سعيد المعمري

يحيى سالم سليم المنذري
يحيى سعيد مسعود العبري

يحيى سليمان عبداهللا السيابي
يحيى عامر عبيد العبري

يحيى عيسى يوسف الراشدي
يحيى محفوظ خلفان المعشري

يحيي خليفه عبداهللا الناصري
يحيي راشد محمد الفارسي

يحيي سليمان محمد المرشودي
يحيي ظ م عبيد البوسعيدي

يحيي فاضل ناصر الدرعي
يحيي ناصر عبداهللا السيابي

يحيي ه ل سعود الشيباني
يد صالح إبراهيم المزروعي يز

يعقوب ايوب يعقوب البوسعيدي
يعقوب دوستين شهداد  البلوشي

يعقوب راشد سعيد الكلباني
يعقوب سالم حمد الرواحي

يعقوب سالم حمد القمشوعي
يعقوب سالم حميد المجرفي

يعقوب سالم محمد المقبالي
يعقوب سعيد سليمان الشومي

يعقوب سعيد علي الشملي
يعقوب سعيد مبارك الغافري
يعقوب عبداهللا خميس البادي

يعقوب علي صالح الجابري
يعقوب علي ناصر الشومي
يعقوب محمد سيف العبري

يعقوب مرهون سالم الكلباني
يعقوب مرهون سعيد الكلباني

يقضان يونس مطر الصبحي
يقظان ه ل أحمد الخروصي

يوسف  سالم علي الشملي
يوسف أحمد محمد  البلوشي

يوسف أحمد موسي البلوشي
يوسف حمد سليمان الهنائي

يوسف حمد علي المنذري
يوسف حميد عبداهللا  الجساسي

يوسف خلفان عامر الحضرمي
يوسف خميس سعود الشكيلي

يوسف راشد حمد الجامودي
يوسف راشد خميس المقبالي
يوسف راشد محمد المقرشي

يوسف سالم حميد الغافري
يوسف سالم علي البادي

يوسف سعيد سليمان الهنائي
يوسف سلّيم محمد الحراصي
يوسف سويلم نصيب الكلباني
يوسف سيف حمدان الناصري

يوسف عبداهللا سعيد المحروقي
يوسف عبيد مبروك  الحبسي

يوسف علي أحمد البريدي
يوسف علي شامس  المقبالي

يوسف مانع حمود الفارسي
يوسف مبارك محمد القطيطي
يوسف مسعود راشد الكلباني

يوسف مطر خلفان الوشاحي
يونس خميس حميد الهنائي

يونس سالم سلطان البوسعيدي
يونس سعيد محمد العبري

يونس س م هدوب العنقودي
يونس سليمان سعيد البطراني

يونس سليمان سعيد الفطيسي
يونس سليمان ناصر النبهانى
يونس صالح سالم الغافري
يونس عبداهللا راشد العبري

يونس عبداهللا علي  المعمري

هيثم عامر علي الشكيلي
هيثم عبداهللا حسن الوهيبي

هيثم عبداهللا سالم البوسعيدي
هيثم عبداهللا سعيد الحصار

هيثم عبداهللا محمد المعمري
هيثم علي سعيد الفارسي
هيثم علي عبداهللا الهنائي
هيثم علي محمد الفارسي

هيثم علي مسعود الراشدي
هيثم فاضل نصيب الوهيبي

هيثم محمد حمود العامري
هيثم محمد سعيد الكندي

هيثم محمد عبداهللا ا¥سماعيلي
هيثم محمد علي الغافري
هيثم محمد علي الكلباني

هيثم ه ل ناصر الكندي
هيثم يعقوب سالمين الحبسي

وائل حميد راشد الشندودي
وائل سليمان حمد الهنائي
وائل سيف مصبح الكلباني

وحيد سالم خميس الخنبشي
وحيده حمدان سيف الكيومية
وضاح خليفه مسلم الراشدي

وليد  خلفان علي الخاطري
وليد  عبداهللا عوض المرشودي

وليد المر الذيب الناصري
وليد بخيت عبيد الكلباني
وليد بطي سالم العبري

وليد جمعه سعيد الغافري
يبي وليد حمد راشد الغر
وليد خالد سالم الدرعي

وليد خميس عامر العلوي
وليد درويش سالم الحسني
وليد راشد سعيد اليعقوبي

وليد راشد سلّيم القمشوعي

وليد راشد سليم الناصري
وليد راشد سيف الناصري
وليد زايد مرزوق الهطالي

وليد سالم سعيد المعمري
وليد سالم ناصر الشومي

وليد سرحان شامس الصوافي
وليد سعيد خلفان الشبنوتي

وليد سعيد سالم الغريبي
وليد سعيد ناصر الراشدي
وليد سليم ناصر الحاتمي

وليد سليمان سعيد الفارسي
وليد سليمان عبداهللا السناني

وليد سيف ناصر الشومي
وليد عبداهللا سليمان الحديدي

وليد عبداهللا سليمان المعمري
وليد عبداهللا ناصر المسلمي

وليد عبداهللا يعقوب الحراصي
وليد علي شمل البلوشي

وليد محمد أحمد الوشاحي
وليد محمد سالم الجساسي
وليد محمد عبداهللا المجرفي

وليد محمد ناصر الناصري
وليد مشعل سليم العلوي

وليد هاشل محمد الشومي
وليد يحيي علي النعماني

ياسر  معتوق علي النعيمي
ياسر حمود علي الهنائي
ياسر راشد سعيد العبري

ياسر سعيد خلفان العبري
ياسر علي ناصر الكلباني

ياسر محمد راشد العلياني
يحيى إسماعيل عبداهللا العلوي

يحيى خميس سرور الشكيلي
يحيى راشد سالم العلوي

يامي يحيى راشد عبداهللا الر

نصر محمد سعيد الندابي
نصر ناصر محمد المعمري

نصراهللا خميس مطر الصبحي
نعمان بطي محمد الهطالي

نعمان سيف علي المنذري
نهيان سالم جمعه الحنيبي

نواف حمد مطر الشكيلي
نواف محمد خميس الدرعي

نوح أحمد سالم الصبحي
نوح خميس حميد الخياري

نوح زاهر عبداهللا البوسعيدي
نوح محمد سيف الصباحي
نوره عبداهللا دو البلوشي

هارون ه ل محمد الحديدي
هاني سعيد حمدان  الهاشمي

هاني محمد حمد المنذري
هزاع إبراهيم مبارك الكلباني

هزاع حمد حميد العبري
هزاع حميد عبداهللا الجساسي

هزاع خليفه عامر الهنائي
هزاع سالم سعيد العيسائي

هزاع سعيد سالم  العيسائي
هزاع عبداهللا خلفان الغافري

هزاع علي حمد اÄشخري
هزاع محمد ناصر الصالحي

هزاع مرهون سالم الكلباني
هزاع ناصر خلفان الغافري

هزاع ناصر سعيد الشومي
هزاع ناصر سليم الخاطري

هشام حمد محمد الرواحي
هشام حميد علي الصبحي

هشام خميس سالم الهطالي
هشام راشد خميس الخياري
هشام ربيع سعيد الهنائي

هشام سليمان حمود الصبحي

هشام سيف راشد المصلحي
هشام علي خلفان اليعربي

هشام محمد حمد المنذري
هشام ناصر عبداهللا الخياري
ه ل حمد حمود المعمري

ه ل حمدان علي القيوضي
ه ل خلف حمد الكلباني

ه ل خلفان خميس المجرفي
ه ل خميس عبداهللا العلوي
ه ل راشد خليفه  المعمري
ه ل سالم خميس الكندي

ه ل سالم ناصر الرحبي
ه ل سالم ناصر اللمكي

ه ل سعيد  راشد  الهنائي
ه ل سليمان ه ل الكلباني

ه ل سيف ناصر الصبارى
ه ل عبداهللا سيف الغريبي

ه ل علي محمد الكلباني
ه ل عوض مطر العبري

ه ل محمد مبارك الكلباني
ه ل مطر مبارك المجرفي
ه ل ناصر سعيد الهنائي

ه ل ناصر علي الكندي
هود  خليفه  سلّيم الكلباني

هود حمود سيف الصباري
هود زايد ناصر المجرفي

هود سالم مسعود الناعبي
هيثم  محمد سالم أمبوسعيدي 

هيثم أحمد ه ل البوسعيدي
هيثم إبراهيم يوسف البلوشي

هيثم حمود أحمد الحراصي
هيثم خلفان عبداهللا المعمري

هيثم سالم راشد العيسائي
هيثم سليمان محمد امبوسعيدي

هيثم سيف راشد الشملي

منذر مصبح خلفان العنقودي
منصور  حمد منصور الحبسي
منصور خلفان سعيد الرميضى
منصور سعيد محمد الجحافي
منصور صالح خميس العمراني

منى حميدان سعيد الحارثيه
منير ربيع مبروك البوسعيدي

منير عامر الظفري الهطالي
منير مفتاح عبيد النعيمي

مهدي خميس معيوف اليعقوبي
مهدي محمد سعيد  العتبي

مهدي مسلم سيف الصوافي
مهند خلفان ناصر العبري

مهند خميس سعيد الكمياني
مهند سليمان موسى الكندي

مهند عامر صالح الغافرى
مهند علي أحمد السليماني

مهند علي سالم الكندي
مهند عيسى سالم الرميضي

ياد الغافري موسى بطي ز
موسى حارب سعيد الغافري

موسى خميس معيوف العمري
موسى سالم سعيد الغافري

موسى سالم سليمان الراشدي
موسى سعيد حمد السناني

موسى سليم سعيد الشريقي
موسى سليم محمد الحديدي

موسى قمبر مراد البلوشي
ناجي بطي محمد السكيتي

ناجي سالم عبداهللا الكلباني
ناجي سعيد راشد المعمري
ناجي عبيد سعيد المعمري

ناجي مبارك شنين اليعقوبي
نادر عتيق سيف الشندودي

ناصحه تعيب خميس الحديديه

ناصر  سعيد مبارك الجديدي
ناصر  سليمان سعيد الناصري

ناصر  مبارك ناصر الجابري
ناصر ايوب سعيد الحراصي

ناصر أحمد سالم   امبوعلي
ناصر حارث محمد الجامودي

ناصر حمد محمد الوهيبي
ناصر حمدان سليم الكلباني
ناصر حمود محمد الفهدي

ناصر حميد سالم الخاطري
ناصر خميس راشد الزفيتي
يبي ناصر ذياب سالم الغر

ناصر سالم خميس العلوي
ناصر سالم سليم الوهيبي
ناصر سعيد سالم الكلباني
ناصر سعيد سالم الكندي
ناصر سعيد ناصر البطراني

ناصر سلطان ناصر الشومي
ناصر سيف راشد العطابي
ناصر سيف ناصر الحامدي

ناصر عامر راشد العيسائي
يري ناصر عبداهللا سالم الخز

ناصر عبداهللا سالم المقرشي
ناصر علي سعيد الحضرمي

ناصر عوض سليمان الهنائي
ناصر محمد حارب العيسائي
ناصر مسلم بشير  الهنائي 

ناصر ه ل عبداهللا الحكماني
ناهد خميس خلفان الهنائيه
نايف سالم خلفان العلوي
نايف عوض عبداهللا العزري
نايف مبارك ظفير الغافري

نايف محمد سالم الحبسي
نايف مطر محمد العبري

نبهان سعيد عبداهللا الجساسي

مرزوق بطي  مرزوق اليعقوبي
مرشد خلفان محمد العبري

مرشد عيسى سالم الحضرمي
مرعى سعيد عيسى اليعقوبي
مرهون محمد حمد الجامودي

مروان أحمد ناصر العبادى
مروان سهيل راشد المقرشي
مروان سيف فاضل الصوافي

مروان محمود مرهون المزورعي
مروان مرهون سعيد الرميضي

مروان يوسف عبداهللا الكمشكي
مسعود جمعه مسعود الرواحي
مسعود جمعه مسعود المياحي

مسعود خلف مسعود الغريبي
مسعود راشد سالم الغافري

مسعود سالم مسعود الجابري
مسعود سعيد مسعود الشكيلي

مسعود سليمان سنان المعمري
مسعود غانم مسعود الشكيلي

مسلم سالم سعيد الكلباني
مسلم مبروك الخريفي الوهيبي

مسلم متعب على القعدوني
مصبح سيف حمد المنعي

مصطفى  حمود محمد ا¥سماعيلي
مصطفى خالد سفيان الراشدي

مصطفى خميس سعيد المقرشي
مصطفى خميس عبيد البوسعيدي

مصطفى راشد علي الشملي
مصطفى سالم حمد   امبوسعيدي

مصطفى سالم خلفان الجابري
مصطفى سعيد حمود الخروصى

مصطفى عيسى حمود العبيداني
مصطفى محمد علي الهطالي

مصطفى مسعود حارث العدوي
مصطفى مصبح عبداهللا الغافري

مصطفى ناصر سعيد الجامودي
مصطفى نصيب حمد الرواحي
مصطفي سالم علي الكلباني
مصعب جمعه مبارك السكيتي

يامى مصعب سالم حمود الر
مصعب سيف سليمان المعمري

مصعب عامر خميس الصوافي
مصعب مرزوق سعيد المقبالي
مصعب مهنا سعيد الجهضمي

مطر أحمد محمد الوشاحي
مطر سالم مطر الكلباني

مطر علي خميس العلوي
مطلق راشد ناصر المعمري
معاذ سالم خلف المعمري

معاذ محمد سعيد الهاشمي
معاذ محمد سيف  امبوسعيدي

معاذ محمد مداد الهنائي
معاذ مسعود محمد الرواحي

معاذ ناصر حمود المعمري
معتصم حمود محمود البلوشي

معتصم ه ل محمد البلوشي
مفيد مسلم سعيد  امبوسعيدي

مكتوم  خلفان سالم الكلباني
يز الرحبيه منال منصور عز

منتصر ناصر أحمد البوسعيدي
منذر سالم خلفان الغافري

منذر سالم سليمان الحوقاني
منذر سليمان سنان الصباحي

منذر عيد محبوب الغافري
منذر محمد جمعه المنذري

منذر محمد حميد الوائلي
يامي منذر محمد سعيد الر

منذر محمد سيف الحوقاني
منذر محمد صالح البادي

منذر محمد ناصر الرميضي

محمد ناصر سعيد السعيدي
محمد ناصر صبوح الهنائي
محمد ناصر علي الرقيشي
محمد ناصر علي المعمري

محمد نبهان خلف المعمري
محمد نبهان مهنا السعيدي

محمد نصير ناصر الفهدي
محمد ه ل محمد  الجابري

محمد هويدي سليمان الوتي
محمد هويشل سيف الحراصي

محمد يحيى ضبيب الحكماني
محمد يعقوب محمد البوسعيدي

محمود  علي سعيد اليعقوبي 
محمود أحمد سالم  الزعابي
محمود أحمد سالم العامري

محمود جمعه سيف الشندودي
محمود جميل سليمان الصوافي

محمود حمد سعود الجنيبي
محمود حمد سيف المقبالي

محمود حميد مبارك البادي
محمود خليفة عوض الجديدي
محمود خليفة مصبح المجرفي

محمود خليفه زاهر الراشدي
محمود خليفه محمد الهنائي
محمود خميس سليم العبري

محمود خميس مصبح الكلباني
محمود راشد سعيد الكلباني
محمود راشد سيف الشملي
محمود زهران سعيد الصباحى

محمود سالم حليفه الجساسى
محمود سالم حماد المقبالي
محمود سالم سعيد الهنائي

محمود سعود محمد البريدي
محمود سعيد سليم العلوي

محمود سعيد سليمان النعماني

محمود سعيد علي المعمري
محمود سعيد مبارك القمشوعي
محمود سليمان حمود المحروقي

محمود سليمان سالم الشملي
محمود سليمان محمد المرشودي

محمود عبداهللا سعيد الهنائي
محمود عبداهللا مرهون المعمري

محمود عبيد سعيد السكيتي
محمود عبيد يحيي العمري

محمود علي السبع الهنائي
محمود علي خلفان الغافري

محمود علي عامر اللمكي
محمود علي عبداهللا العلوي
محمود علي محمد الحراصي
محمود عوض حارب الغافري

محمود فاضل علي الوهيبي
محمود قاسم خليفه العثماني

محمود مبروك عبداهللا النبهانى
محمود محمد حمد الحراصي

محمود محمد خليفه الحكماني
محمود محمد راشد الناصري
محمود محمد طوير المنذري
محمود محمد علي الغافري

محمود محمد مسلم العبري
محمود محمد ناصر الهنائي

محمود مصبح مبارك اليعقوبي
محمود ناصر سيف العزري
محمود ناصر علي الهنائي

محي الدين عبداهللا طريف العلوي
مختار حسين علي الربعاني

مختار حمدان راشد الخاطري
ياد الغافري مختار سباع ز

مختار عمر خميس الكندي
مختار منصور مبروك الخروصي

مّداد سعيد سالم الحديدي

محمد سليمان عامر الحوقاني
محمد سليمان عبداهللا البوسعيدي

محمد سليمان محمد البلوشي
محمد سليمان مطر السعيدي
محمد سويدان عبداهللا العبري

محمد سيف حمد العزري
محمد سيف سعيد المقبالي

محمد سيف عامر الهنائي
محمد سيف عبداهللا البوسعيدي

محمد سيف محمد المجرفي
محمد سيف ناصر الشومي
محمد صالح مبارك اليعقوبي
يامي محمد طالب منصور الر
محمد عامر سالم الحوقاني
محمد عامر سالم المقبالي
محمد عامر سعيد الحراصي

محمد عامر سعيد الخنبشي
محمد عبدالرحمن سالم  القاسمي

محمد عبداهللا اÄسد الغافري
محمد عبداهللا جبر الكندي

محمد عبداهللا حمد العبيداني
محمد عبداهللا حميد الغساني
محمد عبداهللا خلفان الحديدي
محمد عبداهللا خلفان السالمي
محمد عبداهللا خليفه الهنائي

محمد عبداهللا راشد العبري
محمد عبداهللا ربيع السيابي

محمد عبداهللا سالم الرواحي
محمد عبداهللا سالم المسماري
محمد عبداهللا سعيد الصخبوري

محمد عبداهللا سعيد العلوي
محمد عبداهللا سعيد الكندي

محمد عبداهللا شيخان الشعفوري
محمد عبداهللا صالح الناصري
محمد عبداهللا علي العبري

محمد عبداهللا محمد الناصري
محمد عبداهللا مسعود السليماني

محمد عبداهللا مصبح المجرفي
محمد عبداهللا مطر العبري

محمد عبداهللا ناصر الساعدي
محمد عبداهللا يحيي الكندي
محمد عبداله سالم الهنائي

محمد عتيق سيف الشندودي
محمد علي بطي العبري

محمد علي حسن  الشيزاوي
محمد علي خالد   امبوسعيدي

محمد علي خميس الهنائي
محمد علي زاهر الحراصي

محمد علي سالم الخنبشي
محمد علي سعيد الشومي

محمد علي سعيد العلوي
محمد علي سليمان الشملي
محمد علي عبداهللا الزدجالي
محمد علي محمد الفارسي
محمد عوض خليفه الغافري
محمد عوض مبارك الغافري

محمد عيسى محمد السنانى
محمد فاضل سالم المعمري

محمد قاسم محمد البلوشي
محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي

محمد مبارك علي الهاشمي
محمد محمد ناصر المعمري

محمد محمود سعود  المسلمي
محمد محمود مبارك الشندودي

محمد مسعود حاسن الحارثي
محمد مسعود خميس المحروقي

محمد مطر سالم السكيتي
محمد مهنا محمد النبهاني

محمد ناصر ذيبان العلوي
محمد ناصر سالم المرشودي
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 11- بعد ظور نتيجة المحاولة الثالثة يمكنك تأكيد الحجز أو 
الرجوع إلى الخيار ا�ول والثاني.

 12- في حال كانت شاغرة نتيجة الخيار ا�ول أو الثاني أكد 
الموافقة على إحداها، وأكمل عملية الحجز ا¨لكتروني.

الموقع                 اختيار ا�رض

الموقع                 اختيار ا�رض

العملية



13

14

ً
 

 
xxxxxx

xxxx
xxxxx

xxxx

ً
 

 ً

xxxx
xxxx

xxxx



13

14

ً
 

 3
2022/10/5 10/2/2022 ً

 
،
ً

 ً

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx






