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٢٥١ مرشحاً بينهم ٨ نساء حتى اليوم اخلامس من التسجيل

ـ أحمد عبداحملسن تركي املليفي
 ـ بدر ناصر عبداهلل عثمان الشقيحي

 ـ حسني ناصر محمد ناصــر احلريتـي
ـ خالد أيوب حمد اخلميـس

ـ سلمان صالح سلمان حسني العطار 
ـ عبداهلل محمد عبدالرحمن عبداحملســن 

الطريجـي
ـ علي درويش عبداهلل درويش العرادى

ـ علي محمد علي هاشم العلي
ـ عيسى أحمد محمد حسن الكندري

ـ فيصل سعود صالح الدويسان
ـ يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة
ـ خالد حسني عبد علي عبدالرحيم الشطي

ـ صالح أحمد حسن عاشور
ـ عادل جاسم عبداهلل محمد الدمخي
ـ عبداهلل سعد مبارك سعود الرميضي

ـ عمر يعقوب حسني علي البكر
ـ عيسى حسني حاجي عبداهلل

ـ غدير محمد محمود غلوم رضا أسيري
ـ فرج عبداهلل فرج عبداهلل فرج اخلضري

ـ فرح عبداحلميد حسني عيسى صادق محمد
ـ فواز يوسف صالح يوسف النشيط

ـ كاظم صالح معرفي
ـ كامل محمود محمد محمود العوضي

ـ ناصر محمد ناصر جاسم النصراهلل
ـ جواد علي حمود مكي املتروك

ـ فاضل حمزة عباس خورشيد
ـ وحيدة علي حيدر علي

ـ أحمد سليمان أحمد عبداهلل القضيبي
ـ أسامة عيسى ماجد صالح الشاهني

ـ إسماعيل كمال حسن علي كمال
ـ رائد حسني محمود عيسى مبارك

ـ صاح عبدالرضا عبداهلل خورشيد
ـ فاخر علي السيد خليفة حسني القاف البحراني

ـ محمد سالم اجويهل محمد اجلويهل
ـ حمد احمد علي عبداهلل روح الدين

ـ خالد فهد عبدالرحمن احمد عبداهلل ناصر
ـ راشد جبر مبارك راشد جبر النصافي

ـ هدى سعيد محمد احمد العوضي

ـ أحمد خالد عيسى سبتي بوغيث
ـ أحمد محمد أحمد احلمد

ـ بدر حامد يوسف راشد املا
ـ جليل إبراهيم حيدر علي

ـ خالد عايد جاسم مقضي العنزي
ـ راكان يوسف حمود يوسف أحمد النصف

ـ سالم علي محمد أحمد محمد جاسم الشويكر
ـ عادل مساعد محمد اجلاراهلل اخلرافي

ـ عدنان إبراهيم طاهر حجي عبداهلل املطوع
ـ فهد صالح ناصر محمد اخلنة

ـ محمد بطيحان عكشان براك الهاجري
ـ حسني سردار علي فريدون

ـ حمد سيف محمد جديع الهرشاني
ـ خليل إبراهيم محمد حسني الصالح

ـ صاح عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم
ـ عبير عبداحملسن مكي حسني اجلمعة

ـ احمد محسن عباس حسني الشطي
ـ محمد حسني عبدالنبي ابراهيم حسني محمد 

علي الصايغ
ـ إياد محمد شمان عبدالعزيز احلساوي

ـ خلف دميثير عجاج جازع العنزي
ـ علي يوسف ماجد سلطان مرزوق السيد أحمد

ـ محمد راشد عبداهلل احلفيتي
ـ محمود خميس أحمد علي الفيلكاوي

ـ احمد راشد احمد راشد الدواس
ـ احمد يعقوب يوسف باقر العبداهلل
ـ رياض احمد محمد صالح العدساني

ـ عباس علي حسني عباس
ـ فيصل عبداهلل فهاد محمد عبداحملسن العجمي

ـ محمد حسني حجي رضا فيروز
ـ مرزوق علي محمد ثنيان الغامن
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ـ جمال حسني فهد عمر العمر
ـ حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري

ـ روضان عبدالعزيز العبداهلل الروضان
ـ سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي

ـ سند راشد الحق طلق ماطر العتيبي
ـ عبدالكرمي عبداهلل مدربي حبيب عبدالكرمي 

الكندري
ـ عبداهلل أحمد باقر محمد علي الكندري

ـ عبداهلل يوسف رجب املعيوف
ـ عبداحملسن علي عبداهلل خلف السعيد

ـ عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد
ـ عدنان سلمان سلطان محمد السالم

ـ علي صالح محمد صالح العمير
ـ فارس سعد عيد عبداهلل العتيبي

ـ محمد سالم محمد سالم اليوسف
ـ مهلهل خالد احمد جاسم املضف

ـ هشام عبدالصمد محمد حسني الصالح

ـ يعقوب عبداحملسن يعقوب عبدالرحمن الصانع
ـ يوسف صالح يوسف صالح الفضالة

ـ بشار كاظم حسن خلف علي
ـ زيد عقيل دغيم حسن املطيري

ـ صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم
ـ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز مشاري الكليب

ـ عبداهلل إسماعيل جمعة حسن األنصاري
ـ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبداهلل البابطني

ـ علي عبداهلل ماضي اخلميس
ـ هاني حسن علي حسني

ـ شايع عبدالرحمن أحمد الشايع
ـ علي حسني عبدالنبي إبراهيم حسني محمد 

علي الصايغ
ـ عمار محمد عمار لبدان العجمي

ـ محمد ناصر عبداهلل محسن اجلبري
ـ طاهر علي طاهر إبراهيم الفيلكاوي

ـ عبداللطيف مجيد عبداهلل عيدان حسني

ـ عبداهلل خزام حمدان أحمد احلمدان
ـ محمد حسني محمد حسني الدالل

ـ محمد سامي محمد أحمد الصالح
ـ مهند طال أحمد ساير الشحنان الساير

ـ وليد مساعد الســيد إبراهيم العبدالرزاق 
الطبطبائي

ـ بشار محمد حسني احمد محمد كندري
ـ داود سلمان انقيان سالم العميري

ـ سناء علي خليفة علي العصفور
ـ عيسى محمد ابراهيم احمد االنصاري

ـ فواز جاسم ابراهيم جاسم العلي الشيباني
ـ محمد عبدالرزاق جمعة عبداهلل الصيرفي

ـ خليل إبراهيم نصار محمد الشمري
ـ سعد منديل ضيف اهلل القحص العنزي

ـ عبداهلل محمد علي غنيم املطيري
ـ عجيل متران طاق مسعد الشمري
ـ عمش فهاد سلطان حشر الشمري
ـ غالب ضاري غالب غاب املطيري

ـ فرز محمد فرز ظمن الديحاني
ـ فاح علي مبارك رجا املعصب

ـ فهد عياده فهاد السنيني احلربي
ـ فهيد محمد سعود شغبان العجمي

ـ مرزوق خليفة مفرج اخلليفة
ـ مفرح عوض مرزوق الشاحي املطيري

ـ نايف ضيدان مطلق محمد املطيري
ـ نايف محمد مطر رشيد احلربي

ـ هاشم سند عويد قشعان الصليلي
ـ خالد رابح مفرح رباح خميلي الرشيدي

ـ ساير عيد ساير بعيجان الظفيري

ـ عسكر عويد عسكر بقان العنزي
ـ عقاب جزا زبن مرزوق احلربي

ـ علي سالم اجلعيان الدقباسي
ـ غضبان متعب محمد قضبان الشمري

ـ فواز فرحان عوض خضيري العنزي
ـ ماجد موسى عبدالرحمن بطي املطيري

ـ محمد سعد محمد جديع املطيري
ـ محمد شنيفي مطلق حمد املاجدي

ـ محمد عويد ريحان املطيري
ـ محمد فهد حراس مجبل الديحاني

ـ محمد مفرج عاصي مفرج املسيلم
ـ محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي

ـ محمد نايف مساعد معيوف العنزي
ـ محمود خلف سلمان شاكر الفرحان

ـ بدر عيد محمد غنيم الشهري
ـ سعد عبداهلل علي جدعان املطيري

ـ عبدالرحمن حسن دحيم حسن العتيبي

ـ فيصل صالح فهد احلربي
ـ أحمد إسماعيل محمد صالح أحمد الكندري

ـ أسامة أحمد حبيب املناور
ـ حسني قويعان محمد الشريف املطيري

ـ سعد علي خالد خنفور الرشيدي
ـ عبدالرحمن عبداهلل دويلة مبارك الدويلة

ـ عبدالعزيز مطيران وسمي دبي السويط
ـ عبيد مشعان رشيد فرج الديحاني

ـ عيد شامان عايد عيد العضيلة املطيري
ـ ماجد نايف عبداهلل أبورمية املطيري

ـ مبارك بنيه متعب فهد اخلرينج
ـ مبارك هيف سعد احلجرف

ـ محمد طنا طواري صحفان العنزي
ـ محمد عبداهلل غازي زايد املطيري

ـ محمد هايف سلطان عريج املطيري
ـ ناصر حجي مطلق سعد الهيفي

ـ نواف مشعل السويط الظفيري

ـ انور حسن محمد عبداهلل جعفر
ـ باتل محمد باتل حميدان الرشيدي
ـ بدر تراك سليمان مليحان الشمري

ـ بندر جاسي محمد مليح املطيري
ـ ثامر مساعد حمد ناصر البراك

ـ خالد عبداحلي عباس محمد اخلضر
ـ خالد مرضي عودة محيميد العنزي

ـ سعود سعد مخيط ابوصليب املطيري
ـ سعود مصلط فهران عبداهلل العدواني

ـ صال محمد خشمان محسن احلربي
ـ فالح خالد سعود فالح العويهان العنزي

ـ فراج زبن عربيد جلوي العربيد
ـ فهد غشام فهد فالح البصمان

ـ محمد عايش فراج سفر احلسيني
ـ منصور فالح منصور عليان الظفيري

ـ نواف علي مطر سهل املطيري
ـ هادي هاجد عبيد الوطري

ـ أحمد ظرمان مفرح خليف العازمي
ـ احلميدي بدر احلميدي بدر السبيعي

ـ بدر فارس محمد فهد اخلرينج
ـ براك مبارك براك مبارك العازمي

ـ حسني مجبل محمد فالح هدبا الرشيدي
ـ سيف مطلق سيف معجام العازمي

ـ ضيف اهلل نهار مسفر نهار العتيبي
ـ عبداهلل إبراهيم عبداهلل التميمي

ـ علي ناصر غالب حاشي علي
ـ فيصل محمد أحمد حسن الكندري

ـ مالك حمود فيصل مالك الصباح
ـ مرزوق فالح عايض احلبيني العازمي
ـ مشاري أحمد يعقوب أحمد عبداهلل

ـ مشاري محمد راشد سالم ثاب الدوسري
ـ مهدي حسني سالم حمد العجمي
ـ نوري خلف شاوي عبداهلل القاف

ـ بدر علي راشد سالم بريوج
ـ تركي غايب تركي سعدي العصيمي

ـ جمال سعود عبيد عجاج العازمي
ـ حمدان سالم فنيطل حيي العازمي

ـ خالد محمد مؤنس راجح العتيبي
ـ سامي علي غامن جاسم الدبوس

ـ عادل خلف عبيد فالح حزام امليع
ـ عبدالعزيز عامر نوري

ـ فهد خليفة عبداهلل فجري العازمي
ـ فيصل طلق محمد علي حجر العازمي

ـ ماجد سعود نهار معيض العتيبي
ـ محمد جاسم محمد حسن محمد حسن

ـ محمد حسن علي محمد
ـ محمد سلطان سلمان سلطان العجمي

ـ محمد علي بخيت علي عيد املري
ـ منصور صالح شافي نوطان السبيعي

ـ ناصر محمد ناصر بريك العازمي
ـ نهار ثقل نهار مطلق العتيبي

ـ يوسف عبداهلل عبداهلل فرج العتيبي
ـ احمد عبداهلل سعد زايد مطيع العازمي

ـ جابر سعد خنيفر عايد العازمي
ـ حمود مبرك براك مبارك العازمي

ـ فيصل ياسني فيصل حليفي الصليبي اخلالدي
ـ قيس عبداهلل عباس عبداهلل دهراب

ـ مبارك عطااهلل راشد دغيم العازمي
ـ وسمي محمد حمد الوسمي شنيتر

ـ أنوار كامل ردن مناع املنيع القحطاني
ـ بدر زايد حمد الداهوم العازمي

ـ خالد ضيف اهلل ابريك زيد العتيبي
ـ سعد سيف فهد اللميع العازمي

ـ صالح حسن أبل حسن رضائي
ـ عبدالرحمن يوسف عراك سيف الشمري

ـ عبداهلل فاح عبداهلل منوخ العازمي
ـ عبدالهادي عبداهلل عيسى علي الوزان

ـ عيد عايد مبارك وطني العازمي
ـ مناور ذياب نقا القوزاني العازمي

ـ نايف عبدالعزيز مرداس العجمي
ـ يوسف يعقوب رمضان محمد رضا الكندري

ـ احمد مساعد ربح منهل محمد العنزي
ـ بدر محمد مبرج مهيمل العازمي

ـ جابر احمد جاسم احمد السعد
ـ حسني سبيل حسني مليحان العازمي

ـ حسني فهاد مبارك حجاج العازمي
ـ حمود محمد ناصر احمد احلمدان
ـ خالد خلف هضيبان جهز العتيبي

ـ سالم بدر سالم حمد السبع
ـ سالم حسني علي راشد علي العجمي

ـ عيد شرمي صقر ساير العتيبي
ـ غامن علي فاح علي حزام امليع

ـ قيس موسى حسني محمد الشمري
ـ مبارك راشد علي مبارك النويعم

ـ محمد عبداهلل عبيد فرج املطيري
ـ محمد معيكل عيد معيكل العجمي

ـ مشعل محمد حسن عبدالسيد منصور الفودري
ـ نادر شيهان حجيل مشاعل العتيبي
ـ ناصر عبداحملسن محمد علي املري
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