
املرشحوناملناطق الدائرة

املطبة،  الدســمة،  شرق، 
دســمان، بنيد القار، الدعية، 
الشعب، حولي، النقرة، ميدان 
حولي، بيان، مشرف، الساملية، 
البدع، الـــراس، سلـــوى، 
الرميثيـــة، ضاحيــة مبـارك 
فيلكا  جزيرة  اجلابر،  العبداهلل 

وسائر اجلزر.

املرقــاب، ضاحية عبداهلل 
السالم، القبلة، الشويخ، الشامية، 
القادسية، املنصورية، الفيحاء، 
الدوحة،  الصليبخات،  النزهة، 

غرناطة، القيروان.

كيفان، الروضــة، العديلية، 
اجلابرية، السرة، اخلالدية، قرطبة، 
اليرموك، ابرق خيطان، خيطان 
اجلديدة، الســام، الصديق، 

حطني، الشهداء، الزهراء.

الفردوس، العمريــة، الرابية، 
الرقعي، االندلس، جليب الشيوخ، 
ضاحية صباح الناصــر،  الرحاب، 
العارضية، اشــبيلية،  الفروانية، 
ضاحية عبداهلل املبارك، اجلهراء 
اجلديدة، اجلهراء القدمية، الصليبية 
واملساكن احلكومية، مدينة سعد 
العبداهلل،الشدادية، صيهد العوازم، 

العضيلية،منطقة البر.
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صباح السالم، املسيلة، العدان، 
القرين، أبوفطيــرة، الفنطاس، 
القصور، مبــارك الكبير، العقيلة، 
جابر العلي، الظهر، املهبولة، الرقة، 
هدية، أبوحليفة، الصباحية، املنقف، 
األحمدي، الفحيحيل، علي صباح 
السالم، الزور، الوفرة، ميناء عبداهلل، 
ضاحية فهد األحمد، الفنيطيـس، 

أم الهيمان.
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مرشحاً
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٤٥٤ مرشحاً بينهم ١٥ امرأة حتى آخر يوم 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 عبداحملسن 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 جال حسني علي محمد الكوت
ـ عبداهلل يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي

ـ عبداملطلب محمد رضا حسن بهبهاني
ـ علي احمد محمد حسني

ـ علي عبدالرزاق حسني غلوم تقي
ـ علي عبدالرسول منصور علي القطان

ـ محمد عبداألمير احمد حسن حمادة احلداد
ـ نواف سليمان علي اخلميس الفزيع

ـ أحمد مساعد محمد املدعج
ـ جاسم محمد عبدالرضا علي عوض عبدالرحيم

ـ حمد فيصل حمد العويهان
ـ خلف محمد حسني محمد حسن الفيلكاوي

ـ محمد ناشي سعد العجمي
ـ ابراهيم يوسف ابراهيم عبدالرحيم محمد الكندري

ـ حسني علي السيد خليفة حسني القاف البحراني
ـ عيسى عبداهلل عيسى بدر االستاد

ـ يوسف عبدالرضا عيسى عباس حسني البلوشي
- اميان علي عبداهلل جوهر حيات

- جاسم سليمان جاسم محمد عبداهلل الزايد
- خالد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالسام الشعيب

- عبداحلميد عباس حسني دشتي
- عبداهلل احمد كرم ابراهيم

- عدنان سيد عبدالصمد احمد سيد زاهد
- علي عبدالرحيم عبدالكرمي علي شموه

- مبارك سالم مبارك ناصر احلريص
- محمد مروي ملفي مبارك الهدية

- جاسم محمد علي بوهندي العلي
- سعد محمد فرحان املفرح

- عبدالهادي قمبر محمد علي حسني
- عبدالواحد محمد شعبان حبيب محمد خلفان

- علي درويش علي حسن ابراهيم املنصوري
- هاني احمد قربان حجي محمد

- هاني محمد عبدالرحيم محمد بوشهري
- وليد احمد يعقوب يوسف

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

ـ أنور جواد أحمد بوخمسني
ـ أحمد ابراهيم احمد علي اخلميس

ـ علي جواد احمد محمد حسن محمد علي الصايغ
ـ عمر عبداحملسن عبداهلل سيد عبداحملسن الطبطبائي

ـ فيصل فيحان ابجاد محسن العتيبي
ـ يوسف راشد عبداهلل املذن

ـ حيدر جاسم محمد موسى احلداد
ـ رباح قمر مزعل نعمان الضفيري

ـ عالية فيصل حمود زيد اخلالد
ـ عبداهلل طالب حسني ابراهيم صالح احلمد

ـ عمر حمد يوسف العيسى القناعي
ـ احمد حاجي علي عبداهلل الري

ـ خالد عذيب كياد سيف الضفيري
ـ سهيل محمد طاهر سليمان البنايص 

ـ عبدالرحمن فهد مشاري العنجري
- جمعان ظاهر ماضي احلربش

- حسني حمد محمد حمد مبارك احلردان
- حمد محمد جاسم محمد املطر

- حميد فريج مطلق فريج السليماني
- خالد عبداهلل خليفة العبداهلل الشطي

- سلمان خالد مرزوق حليله العازمي
- عبداهلل هدروس راشد جويعان البذالي

- عبدالوهاب علي عبداللطيف عبدالرحمن اجلسار
- بندر مجيبل ليلى ناصر العنزي

- حسن ناجي ابراهيم حسني البحراني
- سعود سعد محمد راشد زهيميل املطيري

- عبداحلميد خليفة محمد حمد الشايجي
- محمد براك عبداحملسن محمد املطير

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 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 السيد 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 اسامة يوسف خالد محمد شديد الطاحوس
ـ اماني جليل هاني عبداهلل الصالح

ـ فهد عبداهلل حسني التمار
ـ فيصل شاهني عبداهلل شاهني احلمادي

ـ ناصر محمد ناصر محمد العجمي
ـ جاسم أحمد دخيل ناصر العنجري

ـ خليل عبداهلل علي عبداهلل أبل
ـ عبدالعزيز عيسى عباس حسني علي البلوشي

ـ خالد احمد عباس عبداهلل دهراب
ـ علي عبدالصاحب جاسم محمد حاجيه شمساه

- احمد نبيل نوري فضل عبداهلل الفضل
- سعود عبدالرحمن السمكة

- عمار عبدالعزيز قاسم علي رضا اسيري
- محمد عبدالهادي بخيت ابورقبه العتيبي

- هشام حسني عبداهلل طاهر البغلي
- وليد عبداهلل ناصر غامن الغامن

- أحمد محمد طاهر سليمان البناي
- بسام محمد عبدالرحمن محمد العصفور

- جمال عبداهلل ما سعيد محمد
- زيد صالح فرج سعيد

- عبدالعزيز سعد محمد سعد املنيفي
- عبداهلل سالم حسني خلف الدوب

- فوزي صقر فهد الصقر

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 سلطان جدعان عواد مذود الشمري
ـ سليمان سعود رحيم الصالح السعيد

ـ سيف راشد سيف نازح املطيري
ـ عايض برجس عايد رجا البرازي

ـ عبداهلل فهاد هندي فهد العنزي
ـ عبداهلل مرزوق ناهي مفرج العدواني

ـ الفي حمود عامر عبداهلل عوض احلميدي 
املطيري

ـ متعب لهاب ذعار علي املطيري
ـ محمد دهيم غازي دهام الضفيري

ـ مشعل حسني محمد حمد املطيري
ـ منصور خلف فهد العاج

ـ نايف عبداهلل موسم سعاف الديحاني
ـ ثامر ســعد غيث غامن جليدان السويط 

الظفيري
ـ جزاع فهد ضيف اهلل القحص العنزي

ـ خالد رفاعي محمد الشليمي
ـ عبداللطيف عباس حبيب املناور

ـ فارس ناصر فاح النون
ـ محمد مفرج هزاع غنيم العدواني

ـ احمد حسن احمد عبداهلل
ـ بدر ثاني جبر اجلسار

ـ حسني مزيد عويس هادي الديحاني
ـ حمد سلمان مطر سهو شداد الشمري

ـ خلف فراج فهد العربيد
ـ ربيع تومي رجا البغيلي

ـ مطلق عويد عوض ماجد العنزي
- احمد جديان ثعيان البغيلي الرشيدي

- بدر محسن دغيم مناور املطيري
- حسني علي كاظم علي القاف

- خالد سعد مهنا مبارك الرشيدي
- سعود محمد راشد بطي الشويعر

- شعيب شباب قديفان املويزري
- عبداهلل حسني ابراهيم باقر محمد باقر

- فاح ذعار شجاع عواد
- مبارك محمد كنيفذ مرزوق الوعان

- محمد عوض مصارع مصلط العنزي
- ناصر غازي عبداهلل الفي الشمالي الديحاني

- نايف بدر نايف مرزوق املطيري
- احمد نصار مطلق الشريعان

- بدر سحاب حميدان خليفان املويزري
- جمال سعد يتيم محمد العنزي

- رمي غافل زايد فرحان العدواني
- سعيد حميد عبدالرحيم حاجي غلوم الدشتي

- عمار حسني عبداهلل حسني الصايغ
- غازي فارس عبداهلل جويزي سعدون العتيبي

- فواز سعود معيض عشيبان العازمي
- مشــاري محمد ثواب قضــاب جريدي 

املطوطح
- مهدي حسني حجي رضا فيروز

- يوسف ســيد مهدي سيد يوسف جعفر 
الرضوي

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 ه دبا 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

ـ بدر علي فهيد مشيرد العازمي
ـ حسن سعد خالد سعد العازمي

ـ طال سعد اجلال سعود السهلي
ـ عاطف محمد مصبح سعيد العازمي

ـ عبداهلل زيد عبداهلل املرزوق العازمي
ـ علي عبدالهادي صالح راشد املري

ـ محمد علي عبداهلل ناصر العازمي
ـ مطر سالم مبارك حميد العازمي

ـ ناصر بدر علي حاجيه محمد باقر
ـ نواف رمضان علي عبدالعزيز حسني دشتي

ـ أحمد محمد مطلق حمود العتيبي
ـ بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري

ـ بشير عجاب شمروخ عجاب
ـ شعبان عباس شعبان خلف

ـ طال الفي عواد مسباح مشحن العازمي

ـ عبداحملســن يوسف عبداحملسن 
الطامي املقاطع

ـ عيد فالح سالم زبن العازمي
ـ محمد سعيدان مهدي مطلق شميان العازمي
ـ محمود شاكر محمود محمد حسن الفيلكاوي

ـ هاني حسني علي محمد شمس
ـ هديل جاسم محمد حيدر احملمد احملمد

ـ بدر جاسم محمد عبداهلل العطية
ـ حسن محسن العبداحملسن العتيبي

ـ حمود عبداهلل عوض محمد اخلضير
ـ سعيد محسن صالح عيسى املري

ـ طال مبارك طالع ثامر ضاوي املطيري
ـ عايض نايف عايض معيض العتيبي

ـ عبداهلل عمر ثقل مثعي العتيبي
ـ عبدالهادي عباس حمزة ابوطالب اسد 

اهلل احمدي
ـ فهد عايض هادي ضويحي العازمي

ـ محمد سالم محمد حسن هادي الدوسري
ـ محمد مطلق عايض مقعد الصواغ

ـ مطلق احلميدي عجاب عبداهلل العتيبي
ـ مطلق غزاي جازي فهيد العتيبي

ـ ناصر سعد محمد وسمي عبداهلل الدوسري

ـ نواف مقبول عبيد دابان العتيبي
ـ يوسف حســني يوسف محمد صالح 

حسني املزيدي
- الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي

- بندر خالد حمد املكراد
- تركي نايف عايش زيد العازمي

- جراح نواف علي مبارك الرحيل العنزي
- حسن شعبان عباس غلوم

- خالد عبداهلل فراج نيف املطيري
- سالم منان مدغم مرزوق العازمي
- صالح محسن غازي مبارك العتيبي

- علي ابراهيم عبداحملسن شاهر العنزي
- فهد محمد حامد شداد احلبيني العازمي
- ماجد مساعد عوض مطلق الرشاش 

املطيري
- مانع فهد حسن محمد حسن العجمي

- مبارك عبداهلل فهاد مبارك العجمي
- محمد حسني علي صالح احلداد

- محمد خالد رشيد حجاب الهاجري
- محمــد عبدالرحمن محمد حســن 

الفيلكاوي
- محمد منيف محمد جبيران العتيبي

- محمد هادي هايف عبداهلل احلويلة
- وداد بدر سليمان البدر القناعي

- يوسف هاشم علي محمد اشكناني
- جاسم عبداهلل جمعان عباس العلي

- حسني سرحان هداد غامن العنزي
- خالد سلمان شبيب عبدراعي امللحى 

العازمي
- سودان علي عقاب سعيد الشمري

- عالي عبداهلل قبان مجبل الرشيدي
- عبداهلل سالم حسني محمود الفيلكاوي
- عليان علوش عوض احلميدي املطيري

- فاح صالح مهاوش سلمان
- مانع محمد مبارك مسفر العجمي

- هايف نايف مبتل دويان املطيري
- وائل محمد غالب محمد عبداللطيف 

البصيري


