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احمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري

محمد سعيد عبدهللا مسلم القبيسي

ي حمد محمد عبدهللا بروك الحمير

احمد محمد صالح البنا

محمد خليفة اليوسف السويدي

ي سعيد مطر سعيد بليله المهير

سيف مبارك سيف الريامي

ي
ن محمد العوضن عبدهللا امير

احمد خليفه يوسف احمد اليوسف

ي
ن
محمد عقيل علي حسن الزرعون

زينب عبد الرزاق هديدي هديدي

محمد عمر محمد الجابري
ن ه الوطنيه للتامير كه البحير شر

فاروق محمود محمد محمود أرجمند

عبد الرحمن غانم المطيوعي

يف بالسال ح ابراهيم محمد شر

ي
ن
عادل محمد صالح علي الزرعون

سعيد منانة غدير

سالم سعيد محمد الجابري

رجاء عبدالقادر حماد بن المليح

ي
ن
خميس سعيد حمد الحسان

عبيد محمد عبدهللا الحلو

محمد سالم بخيت ال بخيت الفالسي

يف عبدهللا بالسالح ابراهيم محمد شر

جمعه بخيت جمعه الدرمكي

 مالك المالكي
ن خالد عبدالكريم حسير

ي محمد سهيل الكثير

صالح جاسم احمد بو صبيع

ي مريم احمد عبدهللا عبدول الخمير

ي
 
عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن سيفان

ي محمد عبدهللا جمعه ماجد الرسي مهير

شفيقه علي حسن

طارق محمد صالح القرق

ي ريس عامر محمد عمر الكثير

صالح محمد بن ال حج

ن نارص محمد لوتاه حسير

ابراهيم علي عبدهللا شهيل ال شهيل
ن ن محمد حسير حسير

حصه محمد احمد خلف العتيبه

ه محمد احمد خلف العتيبه مير

موزه محمد احمد العتيبه

رفيعه محمد احمد العتيبه

 علي
ن معصومه حسير

علي ابوبكر جعفر العيدروس الهاشمي

عارف عبد هللا عبد الرحمن علي الهرمي

طارق احمد الهيدان

عبد القادر بن محمد

احمد محمد عقيل سلطان العلماء

ي سهيله محمد سعيد محمد الكعب 

ي حارب محمد رفيع علي امير

نارص محمد مبارك

بخيت عل بخيت عل الكتب 

ن  كه الخزنه للتامير ش م ع- شر

محمد عبدهللا محمد اهلي

خديجة عبد الكريم عبد هللا حبيب

ابتسام محمد عبد القادر

عبد القادر محمد عبد القادر

فاطمة محمد عبد القادر

محمد عبد القادر

مصطفن محمد عبد القادر

نجمة محمد عبد القادر

هدى محمد عبد القادر

احمد سالم مبارك

ورثه احمد عبد عوض العامري

ي احمد عمر سالم الكرن 
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زا احمد الهندي امنه بدر مير

محمد بن صباح سعيد

ميثاء احمد علي ابراهيم الصايغ

فاطمه احمد علي ابراهيم الصايغ

صالح احمد حسن يوسف

احمد عوض سالم علي عامر

ي
حمد نارص حمد البلوسر

حسن سعيد محمد علي ممدوح الشىح
راشد علي عبدهللا عبيد عنير

محمد عوض سالم علي عامر

صالحة احمد حسن يوسف

ه عوض سالم علي عامر سمير

ي
ر
راشد محمد المرزوق

سليمة حمد علي

سعيد محمد احمد

محمد كرامة سعيد صقور

نارص عبد هللا مبخوت

منير احمد الصبح

سيف خلفان بن بدر

محمد زيد يوسف العيد

رياض احمد العبد يوسف

منصور محمد عبدهللا خوري

ة احمد الصبح منير

ورده عوض سالم

احمد عبد هللا حسن الجابري

جي  عبد هللا حسن الجابري

يكي سيد عبيد الي 

شيخة احمد زوجة صالح عيد المبارك

صالح محمد صالح يوسف

عبد هللا محمد صالح علي

محمد حسن محمد

محمد صالح علي

مالك محمد صالح علي

نوال محمد صالح علي

يوسف احمد عبد هللا

يوسف عبد اللطيف الرسكال

عنايات عبدهللا محمد

رحمه سالم احمد

علي جابر علي

مريم رضا سيف هللا صالىح

ليل احمد محمد سعيد بالحمر

فاطمه عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي

سالم الريس مشلش مسلم العامري

احمد محمد يوسف

سالم صالح أحمد

محمد عبدهللا علي حسن

عبدهللا سعيد خميس علي الشامس

يوسف محمد يوسف

يوسف احمد يوسف

سالم عوض سالم علي عامر

ي
ياش نارص عبدهللا نارص الحوسبن

ي
ن
مشعل عبدهللا عبدالعزيز محمد الزرعون
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