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نايف خالد فهاد العجمي31.

عبدالرزاق عبدالحميد عبدالعزي�ز المضف32.

بسام محمد عبد اللَّ الدهش33.

حمد عبداللطيف أحمد الفارسي34.

خالد محمد فهد العجمي35.

طالل عبد الوهاب عبد اللَّ االنصاري36.

أحمد عوده ضاحى المطيرى37.

فيصل عبداللَّ عبدالكريم محمد بن علي38.

سعود عبدالعزي�ز عبدالمجيد الخارجي39.

صقر راشد صقر الجيماز40.

محمد سويد فهد السويد41.

مشعل طالل حسين الفودري42.

عبدالعزي�ز عيسى قاسم الصيرفى43.

عبدالعزي�ز حمد محمد العمر44.

عبداللَّ صالح عبداللَّ البريدي45.

خالد يعقوب فهد العبيد46.

حمد محمد فهد الشايجي47.

جراح محمد صقر الشطي48.

عبداللَّ محمد عبدالقادر العبدالقادر49.

فيصل موءيد عبد اللَّ التركيت50.

عمر أسامه جاسم العصفور51.

فهد خالد علي يوسف52.

عبد الل بدر عبد الل إبراهيم بوطيبان53.

محمد فوزى علي الفيلكاوى54.

أحمد حمود إبراهيم المذن55.

مساعد محمد غانم الدخيل56.

عبدالعزي�ز عماد إبراهيم الهاجري57.

مشعل مناحي خالد المطيرى58.

حسين ياسين حسين العنزي59.

عبداللَّ حسين علي الفضلي60.

فهد محمد فهد الثوينى1.

عمر هادي هالل هادي  الديحاني2.

أحمد يوسف محمد الفيلكاوي3.

سليمان أسعد عبد اللَّ السليم4.

محمد حسن عبداللَّ عباس5.

سالم يوسف عيسى الناجم6.

عبد اللَّ فيصل راشد الهنيدى7.

أحمد خالد هالل العتيبي8.

فهد محمود محمد صديق بست�كي9.

وليد عبداللَّ خليفه سويدان10.

مصعب راشد ثنى العنزى11.

محمد خالد عبداللَّ الهاجري12.

عمر زايد عماش الشمري13.

عبد الرحمن فهد عبد اللَّ المعتوق14.

بدر عبد الرحمن مشارى النعيمى15.

محمد ناصر سعد العبيد16.

خالد محمد درويش الشمالي17.

خالد محمد خالد الجيران18.

عبد المحسن عبد الحميد عبداللَّ الحماد19.

نواف محمد عبداللَّ المطيرى20.

محمد عبد اللَّ حماد مرسل21.

أحمد محمد علي اشكنانى22.

عبد اللَّ خالد يوسف العوضي23.

فهد محمد فهد المنيع24.

عبداللَّ خالد اسود العنزى25.

ضارى عبدالرحمن شهاب الخالدى26.

عبد اللَّ راشد كريم النومسي27.

عبد اللَّ فيصل سعيد الهاجري28.

عبد العزي�ز يوسف محمد الراشد29.

عبداللَّ عبدالحكيم أحمد األحمد30.


