بطولة جمعية القناص 2017
كشف أسماء المتسابقين في مسابقة الدعو قرناس شاهين
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االسم

رقم الشريحة

عبدهللا عطية هللا عبدهللا الشريم
منصور محمد سيف النعيمي
خالد راشد صالح اباالزمات
خالد سالم خالد المري
عبدالعزيز صالح محمد الكواري
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حمد مسعود عبدهللا المضاحكة
حمد سالم خالد المري
نايف حمد محمد الشهواني
فريق تويوتا
سعد احمد محمد المهندي
جاسم محمد سعود الكعبي
حمد مسعود عبدهللا المضاحكة
فريق الزم
فضل محمد علي الكعبي
محمد خباب مجرن النعيمي
براك علي براك المري
جاسم محمد سعود الكعبي
فهد ناصر مبارك المري
عبدهللا محمد سالم بريكان المري
هالل محمد هالل محمد
خليفة محمد جابر الحنزاب
عبدهللا خالد علي المري
طالل فهد محمد النعيمي
محمد راشد حسن النعيمي
فريق الوسيل
محمد حمد عبدالوهاب المهندي
خالد عبدهللا خالد المري
هزاع علي هزاع النعيمي
خالد راشد صالح اباالزمات
عبدالرحمن محمد سعيد المري
دلهم هبدالهادي ناصر الهاجري
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فريق SSTM
ناصر علي ناصر النعيمي
محمد ماضي خالد الهاجري
فرج طالب فرج الغفران
فضل محمد علي الكعبي
جابر عايض سالم العذبة
محمد حمد عبدالوهاب المهندي
محمد صالح القمرا النابت
ناصر علي صالح المهندي
جاسم محمد سعود الكعبي
ناصر محمد ناصر النعيمي
حمد خليفة حمد المحشادي
عبدالجبار احمد عبدالجبار العبدالجبار
محمد حمد كليفيخ الهاجري
حمد راشد هزاع العذبة
طالل فهد محمد النعيمي
محمد سالم شاهين المنصوري
محمد صالح القمرا النابت
فريق SSTM
عبدهللا علي حمد الحنزاب
طالل فهد محمد النعيمي
محمد خباب مجرن النعيمي
محمد يوسف احمد المناعي
فريق تويوتا
خليفة ناصر محمد النعيمي
محمد حمد عبدالوهاب المهندي
ثاني راشد مبارك المهندي
فريق SSTM
حمد سالم خالد المري
محمد عبدالهادي مبارك الجربوعي
سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن الخاطر
فريق SSTM
عبدهللا عطية هللا عبدهللا الشريم
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جاسم محمد سعود الكعبي
صالح راشد عبدهللا القريصي
مشعل حمد مبخوت المري
دلهم عبدالهادي ناصر الهاجري
جاسم حمد محمد العطية
خليفة ناصر محمد النعيمي
خالد راشد صالح اباالزمات
علي سعيد حمد المحشادي
فضل محمد علي الكعبي
محمد راشد حسن النعيمي
فريق الوسيل
خالد ناصر حمد الكواري
محمد خباب مجرن النعيمي
جابرناصر محمد ناصر
فريق SSTM
فريق الوسيل
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