
NAME

مقفله مساهمه) الماليه درايه شركه )

( ق.م. ش) االهلى البنك

( ق.م.ش) االهلى البنك

( سابقا عبدالحليم) لرضى منيف عامر خالد

( سابقا كرم) على احمد كرم عبدهللا سيف

( عباسسابقا) الكمالى عبدهللا على ناصر

ABDALLAH HOSNI MOHAMAD ALLOOSH

ABDELAZIM HASSAN OR RANDA HAROUN SHAWGI

ABDOLAZIZ EFTEKHAR

ABDUL AZEEZ KARINKAPPARA

ABDUL HAFEEZ ABDUL JALEEL

ABDUL HAMEED ABDUL MAJEED

ABDUL HAMEED MAHMOOD SAIT

ABDUL JALEEL BIN ABDUL RAHIMAN

ABDUL KHADER SAIT ANWAR SET

ABDUL KHADER SHAHUL HAMEED FAZALUL HAQUE

ABDUL MAJEED HAFIZ ABDULLAH

ABDUL MAJID ALAVI EROOT

ABDUL MUTTALIB

ABDUL NASSER ABDUL HAMEED KALARIKKAL

ABDUL RAHIMAN

ABDUL RAHIMAN MOHAMMED YAKUB

ABDUL RAHMAN ALBERT SCHNEIDER

ABDUL RASHEED RAYAMMARAKKARU VEETTIL

ABDUL RASHID HAJI ABDULLA

ABDULHAKEEM DADDU

ABDULKHALIQ ELSHAYYAL

ABDULLA AMIRUDDIN AJMAL

ABDULRAHMAN ADDAY

ABDULRAHUMAN MOHAMED AMEER BATCHA

ABDUN NOOR BHUIYAN

ABED AL KADER CHAWA

ABEER A J AHMAD

ABEL AJIT

ABOOBACKER NAIR KUNNIL

ABRAHAM THENGADAYIL

ADEL HOURANI

ADEL SALIM AWADH ALAYDI

ADNAN AMIN MAHAMMAD BAKHAR

AELRED FRANCIS RODRIGUES

AFIF CHAFIC SALMAN

AFTAB AHMED

AFTABE ALAM SHAMSI AND SHAHE ALAM SHAMSI

AHAMED SHERIFF AHAMED NOORDEEN

AHAMMADU RAWTHER ABDUL KARIM

AHMAD MAHMOUD HELMI



AHMAD ZAHRAN

AHMED HOSSNY ABDEL HAFIZ EL SHEEKH

AHMED SHAIK WADOOD

AHMED SHKRI ALI

AJAY DATT

AKBAR ALI KHAN

AKHLAK AHMED DADAMIAN DIWAN

AKIL MUKESH MIRCHANDANI

AL MAHA HOLDING COMPANY (FZE)

ALBERT MAKSOUDIAN

ALEXANDER FELIX CRASTA

ALEXANDRE GORBATYKH

ALI ABDOLLAH JAHANGIRI

ALI BENJILALI

ALI BIN ANWAR ANWAR AZIZ MALIK

ALI ISMAIL BARRE

ALI QADRI BAKHSH

ALICE FATIMA DASILVA

ALIEH BARZEGASRAMINI

ALIKUNJU ABDUL RASHEED

ALLAH DITTAH ASI

ALLAN ALBERT

ALTAF TAHERALI ADENWALA

AMBROZ MENEZES

AMER AL HASHIMI

AMID JONDI

AMIN MOSSAVI

AMIR AHAD PISHYAR

AMIR AMJAD BUTT

AMIR SHAMIM YAQUB

AMIR ZANDY

AMIT PRAMOD NAYAK

AMMAR DAMERJE

AMNA AHMED SAEED

AMNA NABI BAKHSH

AMRAN MASHKUR

AMRANE BADAOUI OR KAREN ELIZABETH

ANAS QUTOB

ANCY JOCELYN RODRIGUES

ANDREW GORDON RAGG

ANDREY STOYANOV DANCHEV

ANESH NANIK JAGTIANI

ANGELINA SAVCHUK

ANGLEEN MALIK

ANIL AILDASANI

ANIL DIXIT

ANIL MAURICE RODRGUES



ANINDYA MITRA

ANITA KOHLI

ANIZ AHMED OSMAN

ANJU JAGDISH CHANDIRAMANI

ANTOINE JOSEPH PACHED

ANTONIO BATISTA DESOUZA

ANURAG SING BAKHSHI

ANURAG SOOD

ANWAR SAYED HUSSEIN

ARA KEVORKIAN

ARAVIND LAKSHMIPURAM RAMACHANDRAMURTHY

ARCHANA SAGAR

ARIEL CAIREL MOYA

ARIF AHMED HASSAN HUNASHI

ARIF ANWAR KHAN

ARIF YUSUF HALELA

ARJUN VARYANI

ARMAN ALI

ARNEL LORETO PAGUIO

AROOJ HASNAIN

ARSLAN ARSHAD RASHID MAHMOOD ARSHAD

ARUL KANDA KANDASAMY

ASEED ABDUL AZEEZ

ASEEM ABDUL AZEEZ

ASGHAR ALI MUHAMMMAD

ASHA JAYANT DARYANANI

ASHOK DAS

ASHOK JAMES IGNATIUS LOBO

ASHOK JHAMANDAS TOLANI

ASHOK SADHWANI

ASHOO CHANDRAKANT AGARWAL

ASHRAF FAYEZ MORAD

ASKARAN OR PUSHPA

ASSAAD RAMEZ HABIB

ATHEEQE ANSARI

ATREYA VEERRA CHAGANTY

ATSUSHI HARUTA

ATTYIA BATOOL SHAH

ATUL DHARIWAL

AUS NASIR

AVINASH MANSABDAR

AYAZ KHAN M KHAN

AYMAN FARAJ ALLAH

AYOUB ESMAEIL DEHDAR

AYOUB JAVAID TAHIR

AYOUB JAVAID TAHIR RASOOL

AYSE YIDIRIM SALEM



AZAM AHAMAD FAKI SAHEB

AZHAR MOHAMED ALI

AZIZ SALMAN JAFFAR

AZIZ TADAYON

AZZA ZBD RABOU OSMAN

BABAR SAEED SAEED

BABU MURICKAL JACOB

BAHJAT AWDA MUSABH ABUALHUSSAIN

BARA AHMED KAMEL AL HADITHI

BARBARA MARY SAUNDERS

BARI SATAR

BASHAR Y.DAWOOD HADDAD

BASIM HAMED ISMAEL EL JAMAL

BASRA  KHAN HAIDER

BEATRICE ODETTE GILBERTE

BEGUM ANWARI

BEHROOZ AMIR KHALILI

BENNY PANACKAMANNIL JOHN

BHARAT KISHANCHAND TEJNANI

BHARAT KUMAR BHUPATLAL KOTICHA

BHARAT KUMAR MAGANLAL PALIJA

BHARATKUMAR BRIJLAL KHATRI

BHATIA KAMINI CMANSHYAM

BHATIA LAXMAN BHATIA

BHATIA NEETA KISHIN

BHAWNA

BHIM SEN CHUGH

BIJU THOMAS VECHUKUNNEL

BILAL OR MUHAMMAD OR KHURSHID OR MUHAMMA

BIN YING

BLAIR ROBERTSON MARTIN

BOZORGMEHR ANOOSHIRAVANI

BURHAN NEYAZI ALHAJ MURAD

BYRAMJI MONECK JAVAT MONECK JAVAT

CARLOS RIZK

CATHERINE JULIA CHILTON

CELINE CRASTO

CESAI HITEN KISHOR

CHAD MICHAEL MCLAUGHLIN

CHADI SAMI EL HAJJ

CHANDRA SEN HADA

CHANDRASEN DAMODARDAS GANDHI

CHEBROLU VIJAY KUMAR

CHIRADEEP MIHIRKANTI DEB

CHRISTIAN CARSTEN MAGNUSSON

CHRISTOPHER LEWIS MALONE

CHRISTY PRASAD DAUNDASEKARA



CHTTIARTHODI MOIDEEN

CLAIRE ANNA VAUX

CLARINDA ROSARIA CAMPOS

CLYDE CHRISTOPHER D'SOUZA

DALIA KAMEL IBRAHIM AHMED

DALYA GOMAA

DAMIYANTI NARAN PRASAD ASAR

DAMODARAN PILLAI PREMA KUMAR

DANAH JABER

DANESH ARIF FAQUIH

DANIEL WILHELM GERBER

DANISH HUSEIN MOHAMED JSHAQ

DAVID IGNACIO FERNANDE MUNOZ

DAVID MILROY SURIYAKUMAR RAMALINGAM

DAWOOD BIN OZAIR

DEEPA JOYKUTTY

DEEPAK

DEEPAK BHAGCHANDANI

DEEPAK JAYANTILAL JAIN

DEEPAK VILAYAIT BHOJWANI

DENNIS ALIVIA HERNANDEZ

DENNY GEORGE

DEVANG RAMESH PAREKH

DEVKUMAR AIDASANI

DIANA ANESA SHEHADY

DIDIER BELMONTE

DINESH KUMAR SHARMA

DINESH RAMAJI KASAR

DIPTI PARNANI

DIVAN KHOZEM ABDEALIBHAI

DR MOHAMED HOSNI MOHAMED ALY GOMAA

DUNDH DHANRAJ RAICHAND

DURRE SHAHWAR NILUFAR K CHOWDHURY

DWAIPAYAN NATH

DWARKADAS GANDHI RAJESH

EBRAHIM QASSEM SALEH NEZHAD MOARAFI

EDGAR DALMENDRA QURESHI

EDWARD ARTHUR MENALLY

EDYTA SYLWIA KUROCZKA

EEVA LIISA VIRTANEN

ELENA CHEPRASOVA

ELENA EGOROVA

ELIAS ANDRE STEPHAN

ELIAS MASCARENHAS

ELVIRA FATYKHOVA

EQBAL ABDUIKHALEQ ESHAQ AHMAD

ERACHAM VEETIL KOLLARAKAYIL KUNHIMOIDEEN



ERIC HENRI ROHMAIN LAMBELE

ERIC HENRI ROMAIN LAMBELE

ERKAN GULEC

ESSAM ALI BAGHDADY

EVAZ HAJI CHOOPANI

EZZ AHMAD TAHA

FADI ALBERT FAZAA

FADI KAOUK

FADI SAID ABUHAMDEH

FADWA MOHAMAD ALI

FAHED ABDALLAH ALRUBAIY

FAHMI A ABU AL RUB

FAIJALI ABUBAKAR MODAK

FAISAL LAFY ZIAD

FAISAL MAQBOOL KHAN

FAISAL RAUF QURESHI

FAKHARUDDIN NURUDDIN NALAWALA

FAKHRI BASSAM ABU ELAYYAN AGUILAR

FARANA SAYED

FARZANA SICKENDER CARRIM

FASSALUDEEN SHAHUL HAMEED RAWTHER

FATIMA AHMED ABDI

FAUZAN IQBAL AHMED QAZI

FAYSAL ALAMIRI

FAZAL MUHAMMAD

FIRDAUS KHALIQ REHMAN

FIROZ MOHAMED BAVU

FOUAD CHAPTINI

FRANCIS DAVIS KANJIRA PARAMBIL

FRANCOIS XAVIER OR AGNES DOMENGE

FRANK ROBERT SCHEUNERT

FUMIKO MORIZONO

FUMIKO SAITO

GANGA DEVI PUNNAM

GANTHIMATHY VASUDEVAN SURAJH

GARETH LIAM MAPLESDEN

GAURAV VASWANI

GEORGE JOHN ANTONIOU

GEORGE JOSEPH

GEORGE JOSEPH

GEORGE LOUIS ABI HABIB

GEORGE TANIOS KFOURY

GEORGE THOMAS

GHAIDA ADANAN TURKEY AMER

GHAZI TAHER FADLALLAH

GHEYATH KHALED NASRALLAH

GHOLAMREZA NADER ATAEI



GHOUSSOUN AL SAWAF

GINKA HRISTOVA YORGAKIEVA

GIREESH KUMAR AMALAKH DAS

GLENYS MAREE HIGGS

GLORIA ESTOLANO

GODFREY FRANCIS MENDES

GOPALAKRISHNAN VATTAKAT

GOPINATH KIZHAKEDATH

GOVIND TIRATHDAS KHUBCHNDANI

GOVIND UDHAVDAS SERAI

GOVINDUGARI BALAKRISHNA RAO

GRACE SHALABI

GU HONG MEI

GUL JAWAHARLAL LALWANI

GUOZHI TAO

GURNAMAL PURSAWANI

GURUPREET SABHARWL

HABEEB ABDULQADER ALSAGGAF

HADI ABOU NASR

HADI AYOUB AGHA

HADI KAZIM SHABIBI

HADLEIGH JAMES FORD

HAFEEZ URREHMAN SUDDIQUI

HAFEJUL LSLAM

HAGOP GOSTANIAN

HAIDER KINPORI

HAKAM KHALIL

HAKEMALI SUDRUDDIN MASANI

HALA MATOUK GHABRA

HALIMA BOUDABOUS

HAMAD AHMED SEDDIQ MOHAMED ALMUTAWAA

HAMADE NOUHAD

HAMED MOHAMMAD AHMAD

HAMEED BABU ANAKKA

HAMIDREZA HOSSEIN JAVAHERIAN

HANEEFA PATINJARAYIL

HANNA ABDALLAH DHIYEBI

HARESHWAR MANIK PIMPLE

HARIHARA SUBRAMANIAN HARIVENKATA

HARISH KAMATH

HAROUN DHARSEY

HARSHIT HARISH OR JUHI JAIN

HASANAIN HAMID

HASHMAT ALI MOHAMMAD ALI

HASINA ABDUL KADER SHAIKH ABDUL GAFOOR

HASNAA TCHELEBI

HASSAN MOHAMED OSAMAN ABBAS MUSTAFA



HASSAN MOHAMMAD ABDULLAH

HASSAN SHIKHLY

HATIM MOHAMED KARAM ALI

HECTOR HORNILLA

HESAMEDDIN ABDOLRAHIM RAHI

HIROKO SASAKI

HIRONOBU SUZUKI

HIROTA SUGIHARA

HIROYUKI OGIHARA

HISHAM KHALIL KIWAN

HOSSIEN KORHANI

HUMAIR HASSAN P

HUMAYUN MUHAMMAD SALEH

HUSSAM ALAMIRI

HYDERALI SHAIKH BAHADUR

IAN GRAHAM DAVIES

IBRAHIM ALSABBAGH

IFTIKHAR AHMAD MOHAMMAD HUSSIAN

IMAD ELIAS HATTAR

IMAGE SECURITIES

IMAMUDDIN BHATI GULAM

IMAN JAMAL ABOU HASSAN

IMRAN AHMED SUHRWARDY

IMRAN HIDAYAT HIDAYATHULLA

IMRAN NASEER

IMTIAZ BADRUDDIN BOGHANI

INAYATH HUSSAIN SHARFUDDIN

INGELA ELISABETH JANSDOTTER BORGGREN

INTERNATIONAL TRADING & CONTRACTING

IPPEI JOKO

IPSITA MISRA

IQBAL ISMAIL PIRANI

IRFAN AHMED HANDOO

ISAM AKKAD

ISHAQUE ANWAR ALI

ISMAIL HUSSAIN KHADIM

ISMAIL PALLIVALAPPIL

ISMALE PALAKKATTU ABDUL RAHIMAN

ISSA ALI GHULAM ALI

ISSA YEGHOUB ABEDI

ITSUKO ASAKURA

IVO MARTINS FERNANDES

JACOBUS JOHANNES DEBEER

JAFAR QUDRATULLAH TALEI

JAFFAR YOUSUF

JAISHANKAR NATARAJAN

JALAL THAHER ELJAYYOUSI



JAMES JOSEPH

JAMES YEOH CHIA JUEN

JAMILA KRIBIL

JAMNO PERUMAL KALWANI

JANIBASHA SADIQUE BASHA

JANVI PREM JAGWANI

JASON THOMAS JOHNSON

JAVAID IQBAL KHAN

JAVED RASHID MALIK

JAVID KHAN

JAYARAJ BALARAM MENON

JAYARAMAN RAJA

JEAN PAUL AUGUSTE JULIEN COUETIL

JEAN SEBASTIEN MOREAU

JEAN TIU VELASCO

JEREMY EDWARD HANNINGTON AWORI

JETHANAND SUNIL NANDLAL LAKHWANI

JHAM SIDDHARTH CHANDIRAM

JIHADEDDIN HAYMOUR

JIJU DANIEL

JIMMY VARUGHESE

JIN KE

JITENDER KUMAR

JOE ANTHONY FERNANDES

JOEL MAYOR

JOHN POLITIS

JOHNSON KUNHUKUTTY KOLLAKKARAN

JOLLY JOHN

JONATHAN CAMPBELL JAMES

JONATHAN SIMON CLARKE

JOSE ITTIKKURU THACHIL

JOSEPH GEBRAN

JOSEPH GILBERT

JOSEPH LYALL WALLIS

JOSEPH TSENG TIEN HUANG

JOUMANA NAYEF OBEID

JOYCE MONA FERNANDES

JUDAS ANTONIO FERNANDES

JULIETA PAIGONES SERIL

JUN HANG

JUNICHI WATANABE

JUSTIN ANTONY PARIMALAM

JWAN ABDULJABAR

JYOTHINDRAN KOZHIKODE PUTHEN VEETIL

JYOTI VIJAY PANCHMATIA

KAILASH CHAMPALAL MUTHA

KAILASH NATHUMAL DUDEJA



KALAPPURAKAL JOSEPH MONIS

KALARIKKAL ABDUL HAMEED THEKKUMCHERY

KALARIKKAL RAGHAVA PANIKKER DILIP KUMAR

KALIMUDDIN AHMED KHAN

KALLAYIL SRIDEVI MANOJ

KALPESH CHANDRASINGH SAMPAT

KAMAL KANAYALAL RAJPAL

KAMAL MOHAN BHATIYA

KAMALA SANAN SURESH KUMAR

KAMILA ABDALA ALJANABI

KANNALIVILAKOM PADMANABHAN

KARIM EL KASHEF

KARIM JIVRAJ

KARL JOHAN ANDERSSON

KARUKAPURATHU SANKARA MENON

KARUVAKKOTTIL BEERANKUTTY

KASAVAJHALA VENKAT S. K. SHASTRY

KASIMOVA MALIKA

KAZI MOHAMED IBRAHIM

KAZI NAVEED

KAZUMASA TAKEKAWA

KAZUNARI YAMAGUCHI

KAZUNORI NUMATA

KAZUYASU ISHIDA

KAZUYUKI TAKANASHI

KEELATH PUTHIYA PURAYIL MOIDEEN KUTTY

KEITA SAKAGUCHI

KHALAF BISHARA MUSALLAM

KHALED YAHYA YAFAI

KHALID JAMAL SHEHADA

KHALID MEHMOOD AHMED MOHAMMED SIDDIQUE

KHALID MUNIR

KHAN ANEES UR REHMAN ABDUL LATIF

KHAN GHULAM MUSTAFA

KHONDAKER SHAHNEWAZ KHONDAKER

KHONDAKER SHAHNEWAZ KHONDAKER MOTAHER

KILIYA MANNIL MOIDEEN

KISHORE RAMCHAND WAGH

KIYOSHI ONO(OHNO)

KOEN VAN GESTEL

KOSHY ABRAHAM AND PATTALI PREMA KUMAR

KRISHNAN MOHHANAN NEELAKANDAN

KUNHAHAMED KUTTY VELLEKKAT

KUNNUMPROTH MOHAMMED ASHREF

KUTTY CHALAKKAL KRISHNAN

KUTTY MOHAMED ALI PANTHALINGAL MOIDEEN

KYOKO OBA



LAITH BE MARCHI

LALIT JUDE COUTINHO

LAMIA FATHI ABUSEDRA

LAMYA ABDUL JABBAR ALZUBAIDI

LANKAHALUGE SULARY JAYANESSES FERNANDO

LATA NAVEEN BHATIA

LATEEF ABDUL MOHAMMED

LAURA MIHAELA BALAN

LAYAQAT IQBAL

LEAH VALYATHU SATHEESH

LEANDRO YUASSA KAZUO YUASSA

LEENUS VARGHESE

LEESHA DEEPAK UTTAMCHANDANI

LEILA SAMARBAKHSH SHOKROLLAH

LINI MATHEW

LINUS IGNATIUS NEIL DSOUZA

LINUS IGNATIUS NEIL D'SOUZA

LIYAKAT ALI KHAN

LLEWELYN DESMON DIAS

MAGANLAL MATHRADAS KARANI

MAGDI EL SHAMI

MAHER BARDAWIL

MAHES VARAN SUBRAMANIAN

MAHESH ASHOK SAJNANI

MAHINDER MULCHAND ASNANI

MAHMOOD NOOR KHAN

MAHMUD AWAD

MAITHILY ASHOK DESAI

MAJEDA SHEHADY

MAJID NAZIR AHMAD

MALIK SULTAN MEHMOOD MALIK

MALIK UR REHMAN

MALINI HARI BHATIA

MAMTA AJMERA

MANASVI MILAN GOSALIA

MANDHIAN NIRANJAN AMAR

MANIKANDAN HARI

MANISH AGARWAL

MANISH MEHRA

MANISH PRAKASH BHAGNARI

MANOHAR RANDOLPH ALEXANDER

MANOHARAN SUBBAIH

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI

MANOJ GUL THAWANI

MANOJ LODHA

MANPREET KAUR BHARPURSINGH SIDHU

MANU MAHDI



MANWANI MULO KUNDANDAS

MAQSOOD AHMAD

MARGARITA MERDJANOVA

MARIA SUSANA

MARIN GEOFFREY

MARIO GONCALVES E ANDRADE

MARIO NELSON VAZ

MARK WATTS

MARK WILLIAM DAWSON DAVIE

MARTHED SAID MOHAMED

MARUTHAMALAI NAYAGAM KASI VISWANATHAN

MARY CRISTAINE MONJE

MARY PAUL IRENAEUS HAKEL

MARYAM ANWAR ALI NAJI

MARYAM MOHAMMAD EMADI

MASAKI TANAKA

MASCARENHAS ELIAS

MATT N RAHROUH

MAXIM KARABKOVSKIY

MAYA ADIL QIZI JAVANSHIR

MAYA PRAKASH BHARIA

MAZEN AHMED KADDOURA

MAZEN ALSBETI

MAZEN RACHID

MEGAN ESTELLE HARRIS

MEHBOOB HUSSEIN

MEHMET FATIH TATARI

MEHMOOD ABUUL KADER PARKAR

MEHRUNNISSA MOHIDEEN KHAJA MOHIDEEN

MELANIE JO REILLY

MELVILLA MORRIS

MENTOR ANGEL VENTURES FZE

MIAN MUHAMMAD ASHRAF QASIM

MICHAEL GHANDOUR

MICHAEL GREGORIUS OR JENNIFER ANN

MICHAEL SKAIRJEH

MICHAEL WADI YACOUB OR SUSAN CORINNE

MICHAELLA KERCKHOF

MICHEL VAN DER LINDEN

MIR HASHEM RIYAHI

MITA ARUN RAGHUWANSI

MOHAMAD ALIA AL HABECH

MOHAMAD AMIR ABDUL RAZAQ

MOHAMAD KARIM

MOHAMAD NIMER ALHELO

MOHAMED ANWAR

MOHAMED ASHRAF KANDATH



MOHAMED BARKALLAH

MOHAMED BASHIR SOMJI

MOHAMED ELKORD

MOHAMED FAIQUE BARMAWAR

MOHAMED HUSSAIN PATHAN

MOHAMED IQBAL WARAKHWALA

MOHAMED ISMAIL MOHAMED ISHAQ

MOHAMED ISMAIL NISHAR AHAMED

MOHAMED KAMAL ABDALLA

MOHAMED KUNJU HABEEB

MOHAMED MOIDEEN KAITHA KUNDIL

MOHAMED SALEH ABEID AHMED ABDUSHEIKH

MOHAMED YAHYA

MOHAMED YUSUF ISMAIL

MOHAMMAD AHMAD HAMMOUD

MOHAMMAD AHRARI

MOHAMMAD ALI ABDOLGHADER ABEDI

MOHAMMAD ALI EBRAHIM HOMAYOUNPOUR

MOHAMMAD ALI MOHAMMAD

MOHAMMAD HASSAN BARJAMI

MOHAMMAD HOSSEIN RAJABALI

MOHAMMAD ILYAS MOHAMMAD RIAZ

MOHAMMAD JAMIL ABDUL MAJID

MOHAMMAD KAMRAN MALIK

MOHAMMAD KHAN JUMA

MOHAMMAD NOORULLAH FAIZ MOHAMMAD

MOHAMMAD NURUL ISLAM KHAN

MOHAMMAD RAMZAN MOHAMMAD ASLAM

MOHAMMAD SABIQ

MOHAMMAD SADDIQUE CHOUDHRY

MOHAMMAD SAEED KHANI

MOHAMMAD SARWAR CHEEMA

MOHAMMAD SHAFI MOHAMMAD

MOHAMMAD TARIQ MUAZZAM KHAN

MOHAMMAD YAMIN MOHAMMAD FAROOQ

MOHAMMAD YOUNAS MOHAMMAD BAKHSH

MOHAMMED ABDUL HADI

MOHAMMED ABDULRASHEED

MOHAMMED ALTAF KHAN

MOHAMMED ALTAF UDDIN

MOHAMMED AWAIZ ISMAIL

MOHAMMED AZIM HAJI HASAN JUNEJA

MOHAMMED FAIZAL

MOHAMMED FARID KALOUTI

MOHAMMED HIJAS BASHEER

MOHAMMED IDRIS

MOHAMMED ISMAIL HOSSAIN



MOHAMMED MAIN UDDIN JALAL AHMED

MOHAMMED MOID KHAN

MOHAMMED MOUSA

MOHAMMED PARVEZ

MOHAMMED PARVEZ UMRAO

MOHAMMED RAFEEK NALAKATH MOOPPIL

MOHAMMED RIAZ

MOHAMMED SAIFULLAH KHAN

MOHAMMED SULEIMAN MOHAMMED ABOUL KHALEK

MOHANDAS VALABHDAS

MOHANDASAN APPUNNI PUTHUSSERY

MOHD SHAFIQUE AHAMED

MOHSEN MIRABI

MOHSEN MOHAMMADALI GHOVEHOUD

MOHSIN AIYAZ

MOMIN KHAN ZANJIR

MONIKA SOANS

MONISHA SUNIL PARWANI

MONSAR THEKKEEARYAIL ALAGAT

MOOLIYIL THADATIL PADMESH

MOSTAFA HALAK RAHMAN ZADEH

MOUNZER WAKIL

MUHAMMAD ABDULLAH KHAN

MUHAMMAD ABDULLAH KHAN OR MUHAMMAD AFZAL

MUHAMMAD AHSAN

MUHAMMAD AKRAM ANJUM

MUHAMMAD AMIN CHIRKLI

MUHAMMAD ASAD MALIK

MUHAMMAD FAHIM ABDUL RAZZAK

MUHAMMAD FAHIM ABDULRAZZAQ

MUHAMMAD FAYYAZ QADIR

MUHAMMAD IQBAL SAAD

MUHAMMAD MUJEEB

MUHAMMAD OMER QURESHI

MUHAMMAD RANA ABDULMALIK HASSAN

MUHAMMAD SAEED MUHAMMAD RAMZAN

MUHAMMAD SHOAIB MUHAMMAD

MUHAMMAD ZUBAIR MOHAMMAD YOUNUS

MUHAMMED ALI SABAH MAHMOUD

MUKESH VIRMANI

MUKHAMMAD ID

MULCHANDANI BHOJU DAYARAM

MUMTAZ MOHAMMED HUSSAIN SAYED

MUNA AL SAFFAR

MUNIR AKRAM AKBAR BASHA

MUNTHER MICHEL HILAL

MURLI PURSUMAL BHATIA



MURTAZA ALI PANJWANI

MURTAZA NASEEM

MUSTAFA ALI MUSTAFA SHRIEM

MUSTAFA MOHAMED SADIQ RASHIDI

MUSTAPHA EL ACHKAR

MUSTHAFA ALI

MUSTHAFA CHALIYAN NAI NIVAS

MUTHUSAMY GROWRL SHANKAR

MUZAFFAR HUSAIN BOHRA

MUZZAFAR RASHID

MUZZAFIR ASIF OOMER

NABIEL ALAFARI

NABIL HASSAN RAGAB

NABIL NAYEF KHARMA

NABIL TOFILIS

NADER EL KHALDY

NADER KABBABE

NADER MOHAMMAD ALI DEHGHAN DEHNAVI

NADIA HASSAN MUSTAPHA

NADIA JAMILA SEHWEIL

NADIA SADEGH ASADINEJAD

NADIM AHMED

NAFIEH EBRAHIM SHAFIEI

NAHLA ABDULHAMEED HASABALLA

NAJAH KAMAL ABDULLAH

NANCY ZABANEH

NAOKO TAKAHASHI

NAQI MUHAMMAD KHAN

NAQL MUHAMMAD KHAN SARDAR MUHAMMAD

NARAYAN KRISHNAN

NARAYANAN CHATHU PURUSHAN

NARGES IBRAHIM KHOUZESTAN

NASEER ALI THACHARKANDI NADUVILAKKANDI

NASEER NADUVICAKKANDI

NASIM KHAN NAZIR ZADA

NASIR GAFFAR KHAN

NASIR HUSSAIN SAKRANI

NASREEN BEGUM

NAVDEEP SINGH OBERAI

NAYLA OMAR MOHAMED

NAZAKAT NAWAZ

NAZILA DARIUSH SATVAT

NED D'CUNHA

NEELIMA KUMARI MONGA

NEETA MOOLCHAND BORA

NEHA MANOJ

NEIL NICHOLAS FONSECA



NELLIKKOTTU SURESH

NELLY LIEBRECHT

NEW SIEW WAH

NICHOLAS JOHN REGINALD WRIGHT

NICKLESH GOPALDAS LALWANI

NICOLAS GEORGES RUBEIZ

NILE SALIM HAMID SALMAN ALBARAK

NILOOFER CUSROW OR CUSROW HOMI

NIRMALIE KRISHANTHIE WIJEYAGOONEWARDANE

NISHANTA MURALEEDHARAN NOTTATH

NOOR MOHAMMED SAYED

NOORUDHEEN ABOO MULLA

NORBERT MICHAEL SEIS

NORDIN BIN JIRKASEH

NORIKO TOMITA

NORMAN JOE NORNHA

OLIVIA MERINO

OMAR MOHAMED ZAKI

ONYL MOTIRAM ADVANI

OSAMA ABU DEHAYS

OSAMAD MOHAMED SHIHAB FITORIA

OSWALD LAWRENCE MATHIAS

PAREKH KAMLESH SHAILENDRA

PARESH KUMAR AMARNANI

PARVEEN DHAM

PARWANI BHOMIKA

PATEL ASHOK BHAI DABHAI BHAI

PATRICK L.M. DE ROECK

PAUL ROBERT HOFMAN

PAVITHRAN MANIKKARA NAIR MANIKKARA

PETER GERHARD HEINRICH ECK

PETER PAUL FERRAO

PEYMAN ZIARI

PHILIP IYPE

PHILIP KOLLAKUNNEL

PIEDADE FRANCISCO XAVIER VAS

PIYUSHBHAI MAHENDRABHAI PATEL

PLUMARZ NOZER MISTRY

PRADEEP KUMAR NEHRA

PRAMOD KUMAR MAKHARIA

PRASANNA KUMAR

PRASHANT PRAKASH

PRATIGYA KALANI

PRAVEEN KUMAR CHHAJED

PRAVEEN RAWAT

PREM TEKCHAND MENGHANI

PREVIN GERARD FERNANDO



PREYESH BARAR & OR SHIVANI BARAR

PRITI GHANSHYAM BHATIA

PROCHIE RAJ

PULIKODAN ANTONY RAPPAI

PUNEET BAHL

PUNNELIPARAMBIL KOCHAPPU JOS

QAMAR JARAL SIRAJ AHMED

QASIM BIN KHALID

QASIM ISMAIL MANDVIA

QIAN KUNMING

QUINTIN LILBURNE CAIRNCROSS

RAAD BASHIR JARRAH

RABAH YUSEF ABU KHADRA

RABIAA AREF HAMMOUD

RACHED EL TOUKA

RAFI AHMED GUNDRU

RAFI KADIAN

RAGHURAM NARAYAN RAO

RAJA A EL SERRI

RAJAN KHANNA

RAJEEV BABEL

RAJENDRA KUMAR PATTERIKALATHIL

RAJESH LALCHAND ASARPOTA

RAJESH MOOLCHAND

RAJESH RAMAKRISHNAN

RAJESH SHIVARAM DIWATE

RAJESH SUKUMARAN NAIR

RAJIV KISHIN GANGARAMANI

RAKESH KUMAR GOEL

RAKESH SAPRU

RAKESH WAHDWA

RAMAKRISHNAN RAMASWAMY

RAMAN LAKSHMANAN

RAMAN SUDRESHAN KHANNA

RAMASAMY JAYASEELAN

RAMESH KUMAR ROCHIRAM NARANG

RAMESH KUMAR ROUCHIRAM

RAMESH NARAYAN

RAMESHWAR BADRIDAS RATHI

RAMI MAJID SAKR

RAMILA NARAN RANDEL

RAMSEY SUHEIL ABUHAMAD

RANIA FAYEZ RABAH

RASIN KADRI MUFTI

RAUL SIMON SIMON

RAVI GOVENDER

RAVI NARAYAN MOHANIY



RAVI OMPRAKASH BAJAJ

RAVIN GOBIND SAKHRANI

RAVINDRA BANARSI DAS VERMA

RAVISHANKAR SWAMINATHAN

RAWTHER SUBAIR MALAYIL HANEEFA

REEM ALSAQQA

REETHA SURESH MATHEW

REHANA FATIMA

RENCY RPAMELA DIAS

REUBEN ANDREWS SMILE ANDREWS

RICHARD JAMES AMOS

RIYADH ABDAL RASOUL

RIYADH CAPITAL

RIYDH ABDAL RASOUL

RIZWAN ABDUL SATTAR

RIZWAN FANCY ABDUL SATTAR

RIZWAN FAROOQ

ROBERTO ALMONTE BATIN

ROBIN CITIZEN ALI

RODRIGUES FRANCIS JOACHIM

ROLA ALAZAB ABDUL LATIF

ROMAN GRZEGORZ CICHULSKI

ROMELL NISAY DIZON

ROSARIO VAS VALERIAN

ROSHAN BANGARA

RUBINA KHAN

RUSHDI AL SHAKARCH

RUSLAN SHARAFOTINOV

RYLE FARREL STEPHEN

SABA HUSSAIN

SABIR ALI BADAMI

SADA NEMR MOHAISEN

SADIQ HUSSAIN PANJWANI AKBAR ALI

SADIQ RAHAMAN MOHAMMED MARZOOK

SAGHEER UL HASSAN

SAID BEN BELLA KOUNTA

SAJI SANKAR

SAJID FAKHRUDIN LOKHANDWALA

SAJITH EDALOLY

SAKRIWALA BADAR HUSAIN

SALAH ANAPPADIKKAL

SALAM ADEL ABDALLA LABABNEH

SALEEM SALEH MOHAMED

SALIM GULAM HUSSAIN

SALIM TAHIR ABU TAHIR

SALIM YOUSUF ALI MOLEDINA

SAM SACHA



SAMEER DHAWAN

SAMER BIZRI

SAMER HAMADE

SAMER MOHAMMED

SAMER RIAD ALASADI

SAMI MASOOD AHMED

SAMIR AHMAD MADHOOR

SAMIR ARORA

SAMIR SAMALHE

SAMMY BAZZI

SAMMYO HALDER

SANA NAEEM BADAR

SANAULLAH HAJI MUHAMMAD

SANAULLAH KHAN MAHMOOD

SANDEEP ARORA

SANDEEP MEHTA

SANGAM SHETH

SANGEETA KHUBCHAND OR KHUBCHAND RAMCHAND

SANGEETHA NAHAR

SANJAY KANAIYALAL RANGVANI

SANJAY NARAYAMDAS TILOKANI

SANJAY RAMESH OR AVINASH DARSHAN

SANJAY SHEWAK HINGORANI

SANJAY SOOD

SANJAY SURESH MAKIHIJA

SANTOSH MATHEW

SANTOSH PHILIPS KUBIAN

SANTOSH THAKURDAS BHATIA

SANWAL DAS SHEWAK RAMANI

SARAH ALBADAWI

SARDAR MOHAMMED JAVED KARIMI

SARFRAZ ALI SARDAR ALI

SASIDHARAN KARTHA MENAYATHU DIVAKARAN

SASSIDHARAN APPUKUTTAN PONDRASSERY

SATISH MOHAN KALAWANI

SAWLANI SURESH

SEBASTIEN PAUL BERTIN

SEENI SAJAHAN

SEETHARAMAN SUBRAMANIAM

SEIICHI TADA

SEKHON KULDEEP SINGH

SELVAKUMAR KRISHNAN

SERGIO RODRIGUEZ GOMEZ

SETGEJ SABLO

SEYED MOHAMMAD HOSSAINI

SG S&P/IFCI UAE PRICE RETURN FUND,LTD

SHABUDDIN MOHAMMED MEERAN



SHAFAN SALAM

SHAH DINESHKUMAR KESHVALAL

SHAH PRAKASH BACHUBHAI

SHAH SYED ASAD ULLA

SHAHID NADEEM IRSHAD AHMED

SHAIK MUNEER SHARIFF

SHAIKH SALEEM QAMAR

SHAIKHA HAMZA HASSAN

SHAISTA MURAD PATKA

SHAJ ISSAC CHACKO

SHAJIL ABBASKUNJU

SHAKIL AHMED

SHANKAR SUBRAMONIAM

SHARON CARMEN CARVALHO

SHAZIA KHAN

SHEIKH ABDUL WADOOD

SHEIKH MUHAMMAD

SHEILA FERNADES

SHIBU RAJ PANAYAPALLY RAMCHANDRAN

SHOBHA RAJKUMAR RAJANI

SHOLINGUR ASURI SURYANARAYANAN

SHRIDUTT PUROHIT

SHU KOBAYASHI

SHUAA CAPITAL/CLIENTS

SHUICHI OKUBO

SHUKRI OMAR ALI GADIM

SIDNEY ANTHONY RODRIGUES

SIMON PETER MARS

SIRAJUDHEEN PAMBARACHALIL

SITWAT FATIMA SHAABI HASSAN

SOAD MAHMOUD ABED FARHANI

SOHAIB AZHAR AZHAR LODHI

SOHAIL HAIDER ALI ABBAS

SOMASEKHARAN VASUDEVAN PILLAI

SOPHIE FERNANDEZ

SOROYA JANMOHAMED

SOUAD EL BARDAWEEL

SOVNDER RAJAN SARANGAPANI

SREEKUMAR CHITTEDATH PARAMESWARAN NAIR

SREEKUMAR GOPALAKRISHNAN NAIR

SRI RAJINI D/O SATHIYAMURTHI

SRINIBASH DORA TEPAL

STEPHEN PAUL LOBO

STEVE VARGHESE

SUAT CELIK

SUBASINGHE ARACHCHIGE ANN FINALI JEAN FE

SUBBIAH PERUMAL RAJ



SUBIR SUMIT BOSE

SUBRAMANIAM SOMASUNDARAM

SUBRAMANIAN NATARAJAN

SUBRANABIAM GANESH SUBRAMANIAM

SUDARSHAN SADANA

SUGATH AUGUSTINE THVERAPPERUMA

SUHAIL KHAN ABDUL QAYYUM KHAN

SUMAYYA SHARIFF

SUMEET KAPOOR JAWAHARLAL

SUNDERLAL BHAGWANI

SUNIJ JACOB CHACKO

SUNIL ANIRUDHAN

SUNIL GIRDHARI WHABI

SUNIL GOBINDRAM DEVNANI

SUNIL KUMAR KHAITAN

SUNITA SANGAM SHETH

SURENDRA KESHAV MANJREKAR

SURJIT SINGH

SURYA PRAKASH MANTHA VENKATA KRISANA

SUSAN NINAN

SUSAN ROSHINI GEORGE

SYED ARSHAD UDDIN

SYED FAREESUDDIN

SYED HUSAIN ISHTIYAQ RIZVI

SYED IBRAHIM

SYED IMRAN AHMED SYED

SYED IMRAN RAZA RIZVI OR ERUM NAZ HAIDER

SYED KHALID IQBAL ZAIDI

SYED MAJID ALI SABZWARI

SYED MOHD AAMIR ZAIDI

SYED MOHSIN ALI SHAH

SYED RAHIM AHMED

SYED SHAHZAD AFZAL

SYED SHAMMIM IQBAL RIZVI

SYED TAHER

TAHA HOSIN MOHAMAD ALLOOSH

TAHER SAEED MOHAMMED

TAHERA USMAN MUHAMMED

TAKAHIKO OKAMOTO

TAKAHIRO HIRAKAWA

TAKAHIRO HORII

TAKAHIRO KINOSHITA

TAKASHI FUKUOKA

TAKESHI TAKATA

TAKUYA MORITA

TAMER ODEH

TAN WEN THEAN



TAREK HABAL

TARIG HASSAN SHALABI

TARIQ FAYYAZ

TARO MAKITA

TATEKI HIRAI

TENZIN LAKDEN TAMANG

TERENCE JOHN ALBERT SMITH

THAJUDDEEN KOLATHAKKATT IBRAHIM

THAKADIYIL JANARDHANAN

THAKUR VIJAY OR MINITA VIJAY

THALASSERY KKARAN JWNHI MOHAMED AZEEZ

THIRUVATHUKAL THOMAS

THOMAS ALEXANDER

THOMAS HANS RADLINGER

THOMAS STEPHEN

THOPPIL GEORGE JOHN THOPPIL

THOURIA IBRAHIM

TINA ASHOK WHABI

TIRUMALAI ANANTHANPALLI RANGARAJAN

TIRUPORUR GOVINDASWAMY VENKAIESH

TOM THOMAS

TOMOHIRO NISHIMURA

TOSHIFUMI SUZUKI

TOSHIMI HIGUCHI

TSUYOSHI SUENO

TUSCANO GEORGE ALIAS SACHIN FRANCIS

TUSHAR KANTI BHATTACHARYA

UMAIR TARIQ

UMAR GUL HAJI RESHAM GUL

UMER MUHAMMAD RAUF

UMESH ANNAYA SHETTY

UNNIKRISHNAN GOPALAKRISHNAN NAIR

USAMA FOEAD OKBAH

USMAN MOHAMMED KHADMI

UZAIR KHAN

VAHEDULLA SHAIKH

VARADHARAJULU ANAND KUMAR

VASKEN HAIG SETRAKIAN

VAZHALIL VARGHESE JOSE

VELAMPARAMPIL BABU JACOB

VEMULAPALLI SESHU BABU

VENKATARAMAN PRASANNA VENKATESAN

VERNON JANGARIO ROBERT PINTO

VIBHA SURI

VICKY GULI BHATIA

VICKY LAXMAN KRIPALANI

VIJAY LAXMI



VIJAYAN KARIPODY

VIJEY KAPOOR

VINAY KUMAR JAIN

VINCENT SALINS

VINCENT THOMAS REGO

VINNI DAYAL GIANCHANDANI

VINOD JOHN PAIS

VINOD KUMAR PACKIRI SWAMY

VINOD KUMAR VATTAPARA KOREMBETH

VINOD RAM CHAND CHUGANI

VINOD VALERIAN LAWRENCE MASCARENHAS

VISHAL CHANDIRAM GODYA

VISHAL JAIN

VISWANATH KAYAPPURATH

VIVEK SHEEL HANDA

WAFAA NABIL ALABBAS

WALEED SALAH OMAR NOUBANI

WALID M ALFEEL

WALTER FRANCIS PINTO

WANG HONGMEI

WANG MINGFENG

WANG XIAOLIN

WEDAD PHILIP KURUKGY

WISIDAGAMAGE PRINCE OR WISIDAGAMA ANNE

WONG MEI YEE

WONG YUEN FUN

XIA JINGHUA

YAMEN BAKR

YAN TING JOYCE CHI

YAQOOB MOHAMMAD WAJID HUSSAIN

YAQUB IMRAN MUHAMMAD

YAZAN MOH'D GHAZI FATHALLAH

YEHIA SHIMY

YODIT TEZAZE TESFA

YOGESH MANCHAND SINGHVI

YOSEPH BERHE KIDANEMARIAM

YOSUF RAZA MOHAMMED ALI KHOJA

YOUSEF REZA PARVANDEH

YOUSIF NAZIR ZADA

YOUSSEF RAFIK AKILA

YU BING

YUKIMI OKUYAMA

YUKIO TANAKA

YULIA TIMOFEEVA

YUN SON ON

YUNSON ON

YUSEIF HUSSEIN QASEM



ZAED MUSA SHAHIN

ZAFAR EBRAHIM ABDULGAFUR CHAUGULE

ZAHOOR NOORMOMOHMED DATTU

ZAIBONNISA BINTE KUNJI AHMAD

ZAID JAWAD

ZAKI A. H. AHMED

ZAKIR HUSSAIN

ZIAD ABDUL HAMID AURAYIETH

ZUBAIR AHMED AHMED HAJI

ZUBAIR AHMED SHAH

ZUHAIR BADDAR

ZULFIQAR HAIDER ALI

الزعابى سلطان محمد ابراهيم ابتسام

المحرزى احمد  خميس احمد ابتسام

المحرزى احمد خميس احمد ابتسام

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد ابتسام

المكينه على بن عبدهللا بنت ابتسام

ابوبكر عبدهللا وليد زوجه حسن ابتسام

المرازيق محمد على حسين ابتسام

الخاطرى راشد حمد راشد ابتسام

الحبيل محمد سلمان ابتسام

الصابرى عيسى حسن عبدالعزيز ابتسام

المرزوقى عبداللطيف يوسف عبداللطيف ابتسام

الشامسى محمد سعيد عبدهللا ابتسام

درويش بن راشد سيف عبدهللا ابتسام

المال اسماعيل محمد على ابتسام

مياله ابو يوسف محمد ابتسام

عارف احمد عبدالرحمن نبيل ابتسام

صادق مسلم يوسف ابتسام

الكثيرى عزان صالح  ريس ابرار

الكثيرى عزان صالح ريس ابرار

عبيد سالم سعيد ابرار

العطر سيف محمد سيف ابرار

احمد درويش احمد محمود ابرار

المكلف على ابن موسى ابن ابراهيم

ابوعيده ابراهيم احمد ابراهيم

الطنيجى االديب ابراهيم احمد ابراهيم

الحوسنى ابراهيم احمد ابراهيم

طاهر بن ابراهيم احمد ابراهيم

حموده ابراهيم احمد ابراهيم

الحوسنى على ابراهيم احمد ابراهيم

السعدى محمد ابراهيم احمد ابراهيم

المحرزى احمد  خميس احمد ابراهيم

المحرزى احمد خميس احمد ابراهيم

حريز بن على احمد ابراهيم

الزعابى عبيد على احمد ابراهيم

البلوكى جعفر محمد احمد ابراهيم



الخميرى عبدهللا حسن محمد احمد ابراهيم

الياسى المبارك يحيى احمد ابراهيم

الهيدوس عبدهللا محمود اسماعيل ابراهيم

المطوع حسين السيد عبدهللا السيد ابراهيم

شلهوب بن عبدالعزيز بن احمد بن ابراهيم

الرشيدى محسن بن احمد بن ابراهيم

عوض ال صالح بن بريك بن ابراهيم

دويس ال محمد بن حسن بن ابراهيم

محمدصالح بن حسين بن حسين بن ابراهيم

العلى ابراهيم بن  خميس بن ابراهيم

العلى ابراهيم بن خميس بن ابراهيم

الغافلى  عباس بن سعيد بن ابراهيم

الغافلى عباس بن سعيد بن ابراهيم

الحويفى خلف بن سالمه بن ابراهيم

الشهرى على بن سليمان بن ابراهيم

الفهيد على بن صالح بن ابراهيم

شط ال ال حسين بن  عباس بن ابراهيم

شط ال ال حسين بن عباس بن ابراهيم

الملحم ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم

الطباش ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم

العجالن ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم

السلطان عمر عبداللطيف بن ابراهيم

الصائغ احمد عبدهللا بن ابراهيم

الرحيمى ابراهيم بن عبدهللا بن ابراهيم

الشويعر ابراهيم بن عبدهللا بن ابراهيم

المعيلى ابراهيم بن عبدهللا بن ابراهيم

زوير بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن ابراهيم

البصيالن محمد بن عبدهللا بن ابراهيم

بوعامر احمد بن عبدالوهاب بن ابراهيم

القطان ابراهيم على بن ابراهيم

قظيع ال محمد بن على بن ابراهيم

الشاب محمد بن على بن ابراهيم

الغامدى ابراهيم بن محمد بن ابراهيم

العيسى احمد بن محمد بن ابراهيم

المعيبد عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم

الشويهين عبدهللا بن محمد بن ابراهيم

الكعبى عبيد بن محمد بن ابراهيم

الشمسان على بن محمد بن ابراهيم

مطر ال هالل بن محمد بن ابراهيم

البالدى على بن مكى بن ابراهيم

الغامدى سعيد بن ناجى بن ابراهيم

المطوع على بن ناصر بن ابراهيم

العنزى فريح بن هزاع بن ابراهيم

البخيتان محمد بن يوسف بن ابراهيم

عبدهللا السيد محمد سيد الدين تاج ابراهيم

الحوسنى على جاسم ابراهيم

المنصورى ابراهيم يعقوب جاسم ابراهيم



الموسى عبدهللا جواد ابراهيم

الحوسنى على حسن ابراهيم حسن ابراهيم

الحوسنى على عبدهللا ابراهيم حسن ابراهيم

شهدور حسن ابراهيم

الحمادى جولون عبدهللا حسن ابراهيم

عاشور حامد حسونه ابراهيم

الحن حسن حسين ابراهيم

المرزوقى ابراهيم سالم حسين ابراهيم

حمدان ابراهيم حمدان ابراهيم

على ال صرم بن على حميد ابراهيم

الظاهر عبدهللا خالد ابراهيم

المرزوقى عبدهللا خلفان ابراهيم

اليمانى راشد خليفه ابراهيم

السويدى العبيدهللا محمد خليفه ابراهيم

جمعه ابراهيم خليل ابراهيم

ابوعبيده محمد خليل ابراهيم

السويدى  خميس سعيد  خميس ابراهيم

الحوسنى خميس ابراهيم خميس ابراهيم

السويدى خميس سعيد خميس ابراهيم

الصباغ حسين راشد ابراهيم

السويدى  ديماس راشد خليفه راشد ابراهيم

الزعابى عبود بن حميد سالم راشد ابراهيم

ابراهيم رفيق ابراهيم

الكعبى صالح سليمان صالح سالم ابراهيم

الحمادى خلف عبدهللا سالم ابراهيم

الحضرمى بلخير محمد سالم ابراهيم

المرزوقى صالح محمد سالم ابراهيم

الشحى منخس ابراهيم احمد سعيد ابراهيم

الحجرى على عبدهللا سعيد ابراهيم

المطروشى سلطان عبيد سعيد ابراهيم

احمد سالمه ابراهيم

الحساوى ابراهيم سلطان ابراهيم

ركاض عبيد سلطان ابراهيم

سليمان عبدهللا سليمان ابراهيم

المرزوقى سليمان عبدهللا سليمان ابراهيم

هرمودى هللا سيف ابراهيم

العودات المحمد شحاده ابراهيم

رئيسى محمد على شهداد ابراهيم

المسلم حمد صالح ابراهيم

توتونجى صالح ابراهيم

شهداد عبدهللا  عباس ابراهيم

شهداد عبدهللا عباس ابراهيم

طالب خليل عبدالرازق ابراهيم

البلوش  درويش عبدالرحمن ابراهيم

البلوش درويش عبدالرحمن ابراهيم

العمارى محمد ربيع عبدالرحمن ابراهيم

بوشليبى على عبدالرحمن ابراهيم



انوهى محمد على عبدالكريم ابراهيم

شنابله محمد عبداللطيف ابراهيم

اسماعيل رضا ابراهيم عبدهللا ابراهيم

زالطيمو ابراهيم عبدهللا ابراهيم

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا ابراهيم

حسين بن على راشد عبدهللا ابراهيم

على ال على عبدهللا ابراهيم

رئيسى سلطان مراد على عبدهللا ابراهيم

الحداد مبارك عبدهللا ابراهيم

الحوسنى محمد عبدهللا ابراهيم

ربيعه بن سالم محمد عبدهللا ابراهيم

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد ابراهيم

اللوز على عبيد ابراهيم

فرحات عثمان ابراهيم

الصانع سليمان عطيه ابراهيم

الصايغ ابراهيم على ابراهيم

المرزوقى ابراهيم على ابراهيم

احمد على ابراهيم

الحمادى ابراهيم احمد على ابراهيم

االغبرى احمد على ابراهيم

الصالنى ابراهيم على احمد على ابراهيم

زكريا ناصر احمد على ابراهيم

الزعابى جاسم بن سالم بن على ابراهيم

مكى محمد حسن على ابراهيم

الكويتى محمد راشد على ابراهيم

سعيد سالم على ابراهيم

مالطم راشد سيف على ابراهيم

صريدى سالم عبيد على ابراهيم

البلوشى حسن محمد على ابراهيم

المازمى سليمان ابراهيم عيسى ابراهيم

عيسى ابراهيم عيسى ابراهيم

الزبيدى احمد عيسى كرامه عيسى ابراهيم

عينين البو راشد مبارك عيسى ابراهيم

البوعينين راشد مبارك عيسى ابراهيم

محمد على كرم ابراهيم

الحمد عبدالرحمن عبدالخالق لطفى ابراهيم

محمد ابراهيم

الحمادى ابراهيم محمد ابراهيم

على ال عبدالكريم احمد محمد ابراهيم

محمد توفيق محمد ابراهيم

حبش جمعه محمد ابراهيم

حسن محمد ابراهيم

اهلى حسن محمد ابراهيم

جعفر حسن محمد ابراهيم

اهلى جعفر حسن محمد ابراهيم

جابر بنى كرم حسن محمد ابراهيم

المال عبدالكريم حسين محمد ابراهيم



حياصات عبدالرحمن محمد ابراهيم

البلغونى عبدهللا محمد ابراهيم

المزروعى عبدهللا محمد ابراهيم

الشارجى ابراهيم على محمد ابراهيم

كاظم محمد ابراهيم

الحمادى يوسف محمد ابراهيم

عالن احمد محمود ابراهيم

حسن على محمود ابراهيم

عبيده ابو زايد مسلم ابراهيم

سواد ال على منصور ابراهيم

البلوشى عبدهللا موسى ابراهيم

العامرى سعيد ناصر ابراهيم

الشامسى هالل محمد ناصر ابراهيم

هللا  عوض ابراهيم نقوال ابراهيم

هللا عوض ابراهيم نقوال ابراهيم

الفودرى جاسم يعقوب ابراهيم

المجينى محمد عبدالرحمن يوسف ابراهيم

الهاشمى ابراهيم نصير محمد يوسف ابراهيم

العمودى عبود بن احمد بن ابوبكر

الكثيرى العطاس عمر سالم ابوبكر

خاجه ال على فتح صديق ابوبكر

المدنى شافعى عبدالرحمن ابوبكر

خورى اسماعيل  عباس عبدهللا ابوبكر

درهلى عزمى ابى

سحتوت على مصطفى ابى

حسين احمد موسى اثيل

عبدربه ابراهيم خالد احسان

صالح محمود احسان

عبدهللا على احمد احالم

منيبارى احمد جعفر احالم

الحمدانى سالم حمد جميل احالم

سالم السيد سالم احالم

المهيرى خادم راشد خادم سنان احالم

المال عبدهللا عبدالرحمن احالم

على ابراهيم  على احالم

سالم عبدهللا عمر احالم

الكثيرى جعفر بدر عوض احالم

عبدالرحمن احمد فهد احالم

السعدى محمد ابراهيم احمد ابراهيم احمد

الحمادى عبدهللا احمد ابراهيم احمد

الجالف عبيد حسن ابراهيم احمد

المرزوقى عبدهللا خلفان ابراهيم احمد

العبدهللا محمد خليفه ابراهيم احمد

المنصورى محمد راشد ابراهيم احمد

على ال الكيت سالم ابراهيم احمد

القبيسى جاعد سالم سعيد ابراهيم احمد

شهداد عبدهللا  عباس ابراهيم احمد



شهداد عبدهللا عباس ابراهيم احمد

الزرعونى ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم احمد

الزرعونى عبدالرحمن ابراهيم احمد

الشرف بوشليبى على عبدالرحمن ابراهيم احمد

الشيبانى احمد عبدالرحيم ابراهيم احمد

الحوسنى محمد عبدهللا ابراهيم احمد

حشايكه عبدخضر ابراهيم احمد

الكويتى محمد راشد على ابراهيم احمد

العلي عبدهللا علي ابراهيم احمد

على ال عبدالكريم احمد محمد ابراهيم احمد

الحمادى محمد ابراهيم احمد

السفيانى  عائش ابن بشيت ابن احمد

السفيانى عائش ابن بشيت ابن احمد

المزروع سليمان ابن عبدهللا ابن احمد

الحاجى ناصر ابن محمد ابن احمد

الجباره محمد ابن يوسف ابن احمد

الهندى محمد الحاج احمد احمد

الظاهرى عمار محمد احمد احمد

العجمى هالل محمد احمد احمد

الحمادى يوسف عبدالرحمن اسماعيل احمد

كابور اسماعيل احمد

اهلى خسرو محمد اسماعيل احمد

ابراهيم صالح الحاج احمد

القبيسى بطى خلفان الحاى احمد

الموسوى شرف شبر جعفر السيد احمد

بادباه على العبدهللا احمد

الحرسوسى حميد سعيد العثه احمد

مومنه انور احمد

اميرى محمد عبدهللا ايوب احمد

زوبع بن سالم مبارك بالخير احمد

الفالحى صقر محمد بخيت احمد

ابراهيم ابراهيم بشير احمد

الصاغه احمد بن ابراهيم بن احمد

عبيدى احمد بن ابراهيم بن احمد

فضل محبوب بن ابراهيم بن احمد

الناصر يوسف بن ابراهيم بن احمد

باصليب احمد بن احمد

العتيبى غائب بن  برجس بن احمد

العتيبى غائب بن برجس بن احمد

الرشيدى حمد بن بهالن بن احمد

الفضل فضل بن جاسم بن احمد

الجاسم ناصر بن جاسم بن احمد

العيسى سليمان بن حسن بن احمد

االربش عبداللطيف بن حسن بن احمد

الوايل عبدهللا بن حسن بن احمد

العبدالباقى عبدالمحسن بن حسن بن احمد

العمودى سعيد بن سالم بن احمد



الجنوبى عبدهللا بن سعد بن احمد

الفضلى عبدالعزيز سعود بن احمد

العيسرى حمود بن سلطان بن احمد

الملحم ناصر بن سلمان بن احمد

الفارسى احمد بن صالح بن احمد

الدواء على بن صالح بن احمد

االحمد محمد بن صالح بن احمد

بوكنان حسن بن طاهر بن احمد

العلى محمد بن  عايش بن احمد

العلى محمد بن عايش بن احمد

البسام حمد بن عبدالعزيز بن احمد

شهيوين بن سعد بن عبدالعزيز بن احمد

النعيم عبدهللا بن عبدالعزيز بن احمد

النجيدى عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن احمد

المعيلى ابراهيم بن عبدهللا بن احمد

الرشيد احمد بن عبدهللا بن احمد

الحميد جاهللا بن عبدهللا بن احمد

الناصر حسن بن عبدهللا بن احمد

المسلم حسين بن عبدهللا بن احمد

الحوسنى حميد بن عبدهللا بن احمد

الكلبانى سعيد بن عبدهللا بن احمد

الصايغ عبدالوهاب بن عبدهللا بن احمد

التمار على بن عبدهللا بن احمد

الغدير على بن عبدهللا بن احمد

غيث بن فهد بن عبدهللا بن احمد

الخضير محمد بن عبدهللا بن احمد

الصقر محمد بن عبدهللا بن احمد

العميرى محمد بن عبدهللا بن احمد

الخالدى مرشد بن عبدهللا بن احمد

المؤمن احمد بن عبدالمحسن بن احمد

الجنوبى احمد بن على بن احمد

الموسى جواد بن على بن احمد

الشعالن صالح بن على بن احمد

الجباره طاهر بن على بن احمد

طالب بن عبدالرب بن على بن احمد

الجهنى عيد محمد بن على بن احمد

الدايل ناصر بن عيسى بن احمد

العتيبى هللا ضيف بن فهد بن احمد

بابكير احمد محمد بن احمد

الوهيبى عبدالعزيز بن محمد بن احمد

الحول عبدهللا بن محمد بن احمد

العبرى عبدهللا بن محمد بن احمد

المعارك عبدهللا بن محمد بن احمد

كنساره عثمان بن محمد بن احمد

النمر على بن محمد بن احمد

باجنيد محمد بن محمد بن احمد

الناصر ناصر بن محمد بن احمد



القضيب احمد بن منصور بن احمد

الشهرى احمد بن ناصر بن احمد

الخليف عبدهللا بن ناصر بن احمد

ياس بنى سالم ناصر بن احمد

الشمرى مطنى بن هليل بن احمد

الناصر على بن ياسين بن احمد

العمران على بن يوسف بن احمد

الدوسرى عبدهللا عبدالرحمن ثانى احمد

الحمادى سلطان احمد جابر احمد

الكثيرى سالمين بدر جابر احمد

الشريف محمد جابر احمد

مراد احمد محمد جاسم احمد

هارونى جاسم احمد

القيزى خليفه جامع احمد

سلمان فريد جبريل احمد

يوسف ال مختار يوسف جعفر احمد

الشيخ انور جمال احمد

النقيب عبدهللا جمال احمد

على ال الجاسمى احمد محمد احمد جمعه احمد

العايل عبدهللا حمد ثانى جمعه احمد

االملح جمعه رحمه جمعه احمد

الكعبى احمد سالم جمعه احمد

القائدى غريب على جمعه احمد

المزروعى عيسى جمعه احمد

جواد سعيد جواد احمد

المنهالى  برغش حاتم احمد

المنهالى برغش حاتم احمد

الشرباصى احمد حازم احمد

المريخى محمد حاضر احمد

شماع حمدى محمد حسام احمد

الحوسنى على عبدهللا ابراهيم حسن احمد

احمد ابراهيم احمد حسن احمد

الحوسنى ابراهيم احمد حسن احمد

خورى حسين احمد حسن احمد

العيدروس علوى احمد حسن احمد

احمد على احمد حسن احمد

البريكى بركات صالح حسن احمد

الحمادى محمد حسن احمد

المعينى حسن محمد حسن احمد

الجاويش محمود حسن احمد

المصعبى احمد حسين احمد

عبدهللا احمد حسين احمد

الحارثى على احمد حسين احمد

عيسى على حسين احمد

محمد عيسى على حسين احمد

الخورى خليل محمد حسين احمد

الكلبانى حمد سعيد حمد احمد



المهيرى مطر محمد مبارك حمد احمد

المزروعى حمد محمد حمد احمد

بطى بن سعيد مهير حمدان احمد

المال محمد اسماعيل حمزه احمد

الشامسى غانم سعيد الصغير حميد احمد

الحوسنى حميد عبدهللا حميد احمد

احمد الطيب حميده احمد

الزرعونى عبدالكريم احمد خالد احمد

الشامسى حميد عبدهللا احمد خالد احمد

لوتاه احمد ماجد خالد احمد

النجاس محمد احمد خلف احمد

الشريانى هزيم حميد خلفان احمد

المزروعى حفيظ سعيد حفيظ خليفه احمد

السويدى سيفان سيف حمد خليفه احمد

اليمانى راشد خليفه احمد

حمودى محمد عبيد خليفه احمد

الرميثى ثانى محمد خليفه احمد

حسن محمد خليفه احمد

اليماحى محمد خلف محمد خليفه احمد

المنصورى سعيد محمد خليفه احمد

المرر شاهين محمد خليفه احمد

الحوسنى حسن على خليل احمد

المحرزى احمد  خميس احمد

النعيمى غميل سعيد الذيب  خميس احمد

عابر بن راشد  خميس احمد

المريخى عويضه سعيد  خميس احمد

الذهلى سالم سليمان  خميس احمد

الخيلى شلبود مبارك  خميس احمد

ابراهيم مراد يوسف  خميس احمد

الحوسنى خميس ابراهيم خميس احمد

المحرزى احمد خميس احمد

النعيمى غميل سعيد الذيب خميس احمد

عابر بن راشد خميس احمد

الصريدى سعيد سالم سعيد خميس احمد

المريخى عويضه سعيد خميس احمد

الذهلى سالم سليمان خميس احمد

الخيلى شلبود مبارك خميس احمد

ابراهيم مراد يوسف خميس احمد

الحسانى محمد سعيد  درويش احمد

الظاهرى مطر عبيد  درويش احمد

الحسانى محمد سعيد درويش احمد

الظاهرى مطر عبيد درويش احمد

الجابرى مسلم سعيد عبدهللا  دغاش احمد

الجابرى مسلم سعيد عبدهللا دغاش احمد

حسن مصطفى راتب احمد

المنصورى محميد احمد راشد احمد

الكعبى مطر خلفان راشد احمد



مطر راشد   خميس راشد احمد

مطر راشد  خميس راشد احمد

عبود بن حميد سالم راشد احمد

المزروعى مسلم سالم راشد احمد

الحنطوبى رحمه سعيد راشد احمد

الظاهرى حارب سويدان راشد احمد

عمران عبدهللا راشد احمد

عمران عبدهللا راشد احمد

الطنيجي سيف عبيد راشد احمد

الشريقى خلفان محمد راشد احمد

حويلى رامز احمد

عابدين نعيم رائد احمد

الكردى رجا احمد

احمد رحمه احمد

المحيربى المسعود محمد رحمه احمد

الناجى صبرى زياد احمد

المحرزى محمد سليمان احمد سالم احمد

سويدان احمد سالم احمد

الفالسى عويد سالم سالم احمد

الحسانى حمد سعيد سالم احمد

على ال مصبح صالح سعيد سالم احمد

الواحدى عثمان سعيد سالم احمد

الراشدى مبارك سعيد سالم احمد

الكعبى سليمان صالح سالم احمد

القمزى سلمان  طارش سالم احمد

العامرى على عامر سالم احمد

المسافرى راشد عبدهللا سالم احمد

الحفيتى عبيد سالم احمد

العليلى سيف عبيد سالم احمد

المطوع احمد على سالم احمد

الراشدى بخيت على سالم احمد

الراشدى  رواس على سالم احمد

الراشدى رواس على سالم احمد

سعد عبدالقادر سعد احمد

ابراهيم احمد سعيد احمد

المرى سليمان احمد سعيد احمد

الكثيرى سالم بخيت سعيد احمد

الجابرى بلحزز سعيد احمد

المزروعى حميد سعيد  تريس سعيد احمد

المزروعى حميد سعيد تريس سعيد احمد

حسن سعيد احمد

المهرى كندحى سالم حمد سعيد احمد

النعيمى محمد حميد سعيد احمد

النقبى سعيد  خميس سعيد احمد

النقبى سعيد خميس سعيد احمد

الزعابى االصلى حسن راشد سعيد احمد

الشامسى سعيد راشد سعيد احمد



الظاهرى سعيد راشد سعيد احمد

عبيد سالم سعيد احمد

العلوى محمد سالم سعيد احمد

الراشدى بخيت سهيل سعيد احمد

السويدى الحامز عبدهللا سعيد احمد

العامرى بالحب عبدهللا سعيد احمد

الشامسى سعيد عبدهللا سعيد احمد

الكتبى حلوه بن على سعيد احمد

المانعى محمد سعيد احمد

المهيرى محمد سعيد احمد

الظاهرى الهام محمد سعيد احمد

الحسانى خلفان محمد سعيد احمد

الدرمكى عبدهللا هالل سعيد احمد

الحمادي محمد احمد سلطان احمد

الفالسى سعيد ثانى سلطان احمد

المحيربى بيات عبدهللا سلطان احمد

الرميثى سلطان عبدهللا سلطان احمد

احمد محمدى سلطان احمد

الحبابسه المهيدى سليم احمد

سنو سليم احمد

المرزوقى غلوم محمد يوسف سليم احمد

ساسى بن احمد سليمان احمد

الظاهرى  خميس ناصر خلفان سليمان احمد

الظاهرى خميس ناصر خلفان سليمان احمد

سليمان محمد سليمان احمد

ابوالنصر عبدالنبى فتوح سمير احمد

الخيلى سالم سهيل احمد

العامرى اسود سليم سالم سهيل احمد

المرر شاهين خليفه محمد سهيل احمد

المقبالى سعيد محمد سويدان احمد

الكعبى احمد راشد سيف احمد

الهاجرى خميس سعيد سيف احمد

سعيد سلطان سيف احمد

المحيربى صقر سيف احمد

المهيرى بطى محمد سيف احمد

العطر سيف محمد سيف احمد

النيادى سيف مطر سيف احمد

جيرودى عبدالرحمن شهاب احمد

بطاينه احمد صالح احمد

المدنى كميل احمد صالح احمد

معمر احمد صالح احمد

القبيسى بوعالمه بتال صالح احمد

النيادى ناصر ثانى صالح احمد

المهيرى صالح حسن صالح احمد

المنصورى محمد حمد صالح احمد

المسعود حميد صالح احمد

علي ناجي صالح احمد



خاجه ال عبدهللا على فتح صديق احمد

حمود مصبح ضعيف احمد

الشامسى حميد عبدهللا احمد طارق احمد

الدوخى احمد طاهر احمد

عبدالاله سالمه عادل احمد

الكويتى جوهر سالم عامر احمد

العوض محمد  عايش احمد

العوض محمد عايش احمد

االحمدى سعيد محمد عبدالحميد احمد

باهرمز ابراهيم عبدالرحمن احمد

على احمد عبدالرحمن احمد

المحمود على احمد عبدالرحمن احمد

مالط خداج عبدالرحمن احمد

عبدالرحمن عبدالرحمن احمد

الرميثى حميد عبدهللا عبدالرحمن احمد

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد

حسين محمد عبدالرزاق احمد

على عبدالرضا احمد

ابوزيد عطيه عبدالرؤوف احمد

السيد عبدالسالم احمد

العثمان عبدهللا عبدالعزيز احمد

محمد عبدالفتاح احمد

البناء عبدالنور نور احمد عبدالقادر احمد

قبالن نديم عبدالقادر احمد

الزرعونى عبدالكريم احمد عبدالكريم احمد

عبدالرحيم محمد عبدالكريم احمد

الفالح فالح حمد عبداللطيف احمد

المهنا عبداللطيف عبداللطيف احمد

المرزوق عيد عبداللطيف احمد

اسماعيل رضا ابراهيم عبدهللا احمد

الجابر احمد عبدهللا احمد

المرزوقى جابر احمد عبدهللا احمد

سالم احمد عبدهللا احمد

الخضر عبدهللا احمد عبدهللا احمد

الطنيجى الجلعه محمد احمد عبدهللا احمد

الشحى محمد احمد عبدهللا احمد

الجابرى الصايغ محمد احمد عبدهللا احمد

بوالروغه محمد احمد عبدهللا احمد

القبيسى كرم جمعه عبدهللا احمد

عبدهللا حسن عبدهللا احمد

القميش على حسن عبدهللا احمد

رمان ابو حسين عبدهللا احمد

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا احمد

الشامسى حميد عبدهللا احمد

الكتبى حميد عبدهللا احمد

المريخى خليل خالد عبدهللا احمد

المهيرى رحمه عبدهللا خلفان عبدهللا احمد



النقبى مخلوف خلفان راشد عبدهللا احمد

ريس عبدهللا احمد

الشامسى سعيد سالم عبدهللا احمد

الحمادى ابراهيم سعيد عبدهللا احمد

العمودى سعيد عبدهللا احمد

عزان سعيد عبدهللا احمد

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا احمد

الفالسى عامر عبدهللا احمد

احمد عبدالحافظ عبدهللا احمد

المرزوقى على عبدالرحمن عبدهللا احمد

القطعى عبدالعزيز عبدهللا احمد

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا احمد

صالح عبدالحق عبدالقادر عبدهللا احمد

المنصورى الحسن عبدالكريم عبدهللا احمد

الحسن حسن عبدهللا عبدالكريم عبدهللا احمد

جوكه سلطان على عبدهللا احمد

الجساسى عامر على عبدهللا احمد

عبدهللا محمد على عبدهللا احمد

عمرو بن عقيل احمد عمر عبدهللا احمد

عمر بن عمر عبدهللا احمد

باعبيد محمد سالم عمر عبدهللا احمد

السراح عبداللطيف عيسى عبدهللا احمد

المازم عبدهللا غلوم عبدهللا احمد

احمدالتاجرالزعابى قضيب عبدهللا احمد

على احمد كرم عبدهللا احمد

يحى محسن عبدهللا احمد

الشمالن محمد عبدهللا احمد

العبيدلي محمد عبدهللا احمد

الكندرى محمد عبدهللا احمد

باصهى محمد عبدهللا احمد

الفالسى بوحسين محمد عبدهللا احمد

المرزوقى داود محمد عبدهللا احمد

السويدى سعيد محمد عبدهللا احمد

التميمى يوسف محمد عبدهللا احمد

الزعابى قضيب بن محمدعبدهللا عبدهللا احمد

هاشم بنى المحضار مصطفى عبدهللا احمد

مصطفى محمد محمد عبدالمجيد احمد

محمد احمد عبدالمحسن احمد

على مصطفى عبدالهادى احمد

حسن عبدالرحمن عبدالواحد احمد

سلطان خلفان عبيد احمد

عبيد راشد عبيد احمد

المراشده حسن صالح صقر عبيد احمد

المزروعى سلطان بطى غنام عبيد احمد

الرئيسى شهداد كرم عبيد احمد

عبيد هالل عبيد احمد

المنصورى سبيع سلطان  خميس عتيق احمد



المنصورى سبيع سلطان خميس عتيق احمد

الفالحى زايد سلطان عتيق احمد

الظاهرى النوبى على عتيق احمد

اجتبى راشد على عتيق احمد

السويدى  طارش بن سعيد محمد عتيق احمد

السويدى طارش بن سعيد محمد عتيق احمد

عثمان بالل عثمان احمد

خالد عثمان احمد

هاشم ابوقاسم الدين عز احمد

زرعونى عبدالرحمن عبدالرحيم عقيل احمد

الشواب عبدالرسول عبدهللا عقيل احمد

ابوغزاله وجيه عالم احمد

اميرى ابراهيم على احمد

زارعى ابراهيم على احمد

الحمادى ابراهيم احمد على احمد

حسن احمد على احمد

الكعبى دوره احمد على احمد

الزعابى الشريف محمد احمد على احمد

بدر على احمد

على ال السلمان احمد حسن على احمد

الجنيبى صالح حمد على احمد

الجنيبى محمد حمد على احمد

الظاهرى بالحايمه عبدهللا حميد على احمد

الكتبى مرزوق حميد على احمد

الشامسى خليفه على احمد

الكويتى محمد راشد على احمد

زارعى على احمد

الشامسى سالم على احمد

بارشيد صالح سالم على احمد

النقبى بحبوح محمد سعيد على احمد

اليماحى محمد سليمان على احمد

المحرزى الشغل عبدهللا سيف على احمد

الحوسنى على عباس على احمد

الحوسنى عباسعلى على احمد

البناى حسين عبدهللا على احمد

بالحارث ربيع مبخوت عبدهللا على احمد

حماد بنى الشوكه محمد عبدهللا على احمد

المرزوقى محمد عبدهللا على احمد

على عم على احمد

الحوسنى احمد محمد على احمد

الياسى محمد على احمد

حجر بن سعيد محمد على احمد

عباس محمد على احمد

كريده عبيد محمد على احمد

البستكى على محمد على احمد

عزت ابراهيم مراد على احمد

النيادى حمد مفتاح على احمد



البلوشى حسين موسى على احمد

العيسائى على ناصر على احمد

ظنحانى الغيص ابراهيم هالل على احمد

اللحيد احمد علي احمد

عنبتاوى فؤاد عمر احمد

يونس عمر احمد

العمران عمران عبدهللا حمد عمران احمد

عمر احمد  عوض احمد

عمر احمد  عوض احمد

الكتبى على سالم  عوض احمد

الكعبى شميل سعيد محمد  عوض احمد

عمر احمد عوض احمد

عمر احمد عوض احمد

الكتبى على سالم عوض احمد

الشامسى حسن عبدهللا عوض احمد

الكعبى شميل سعيد محمد عوض احمد

الحوسنى عيسى ابراهيم عيسى احمد

الرفاعى محمد حسين السيد عيسى احمد

رضا على بن على جان عيسى احمد

العتيق عبدهللا عبدالرحمن عيسى احمد

الخليفى زامل على عيسى احمد

الزبيدي احمد عيسى كرامه عيسى احمد

محمد عبدالقادر عبدهللا محمد عيسى احمد

حليحل غازى احمد

المرى على غانم احمد

االحبابى جارهللا محمد فرحان احمد

دياب جبرهللا فضل احمد

الصبيحى غالب على فضل احمد

الخليفى على سالم احمد فهد احمد

عزيز راشد عزيز فهد احمد

فاضل عبدهللا فهيم احمد

الصرما صالح فوزى احمد

بريك بن صالح على فيصل احمد

اليافعى علوى جبران قاسم احمد

الفالسى حمد سعيد قنون احمد

السمهورى احمد مصطفى كرم احمد

شراب خليل كساب احمد

خشان لطفى احمد

المطر عبدهللا احمد ماجد احمد

الظاهرى طناف حمعه سالم ماجد احمد

العليلى عبيد على ماجد احمد

عبيد احمد هللا مال احمد

العبيدلى حسن زبير هللا مال احمد

الحمصى ياسر محمد ماهر احمد

القبيسى حسن  الماس مبارك احمد

القبيسى حسن الماس مبارك احمد

بالليث مبارك احمد



المنصورى محمد خالد مبارك احمد

البلوشى حنيفه على مبارك احمد

المنصورى مرزوق مبارك احمد

العشماوى ابراهيم مجدى احمد

الهندى على محمد الحاج احمد محسن احمد

الهاملى احمد مسرى محسن احمد

الحارثى مبارك ناصر محسن احمد

الحمادى احمد محمد احمد

العابدين احمد محمد احمد

الكعبى احمد محمد احمد

المزينى احمد محمد احمد

دعبول احمد محمد احمد

السالمى سالم احمد محمد احمد

المنصورى سالم احمد محمد احمد

عبدهللا احمد محمد احمد

عبدالمجيد احمد محمد احمد

يماحى احمد محمد احمد

على السيد محمد احمد

كالت عبدالرحمن امين محمد احمد

المحيربى محمد جابر محمد احمد

النعيمى سمحان محمد صالح جاسم محمد احمد

الحوسنى على جاسم محمد احمد

محمد جاسم محمد احمد

ابوعيد حمدان محمد احمد

الشامسى حميد محمد احمد

العمادى على حيدر محمد احمد

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد احمد

الخلف خليفه محمد احمد

الشرى محمد  خميس محمد احمد

الشرى محمد خميس محمد احمد

المرى  درويش محمد احمد

المرى درويش محمد احمد

يماحى سعيد راشد محمد احمد

العامرى الصمبارى سالمين محمد احمد

العامرى مبارك سالمين محمد احمد

العبدولى احمد سعيد محمد احمد

العمودى سعيد محمد احمد

السويدى محمد سعيد محمد احمد

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد احمد

الزعابى بوعبله محمد سعيد محمد احمد

النيادى نايع سعيد محمد احمد

سلطان محمد احمد

محمد فرج سليمان محمد احمد

المهيرى عابد بن  سيف محمد احمد

المنهالى بخيت سيف محمد احمد

البستكى محمد احمد شريف محمد احمد

بالسالح عبدهللا شريف محمد احمد



صالح محمد احمد

لهدان طاهر محمد احمد

النعيمى شاهين ظاعن محمد احمد

عبدالغنى عبدالرحمن محمد احمد

عبدالعزيز محمد احمد

الجفرى احمد عبدالقادر محمد احمد

الهنيامى عبدهللا محمد احمد

على ال حسن عبدهللا محمد احمد

الشحى حسن عبدهللا محمد احمد

حسين عبدهللا محمد احمد

سى الفال غالب بن سعيد عبدهللا محمد احمد

الظاهرى عرار عبدهللا محمد احمد

قاسم عبدهللا محمد احمد

البلوشى محمد عبدهللا محمد احمد

العامرى محمد عبدهللا محمد احمد

صريدى محمد عبدهللا محمد احمد

فرحات عبدالمجيد محمد احمد

عمر عبدالمنعم محمد احمد

ابوعيده محمد عبدالنبى محمد احمد

غزال عدنان محمد احمد

الشريف عبدالسالم عزت محمد احمد

منصور احمد على محمد احمد

العبدولى داوود بن على محمد احمد

الكلبانى راشد على محمد احمد

لزيق على محمد احمد

محمد على محمد احمد

الرشيد محمد على محمد احمد

الصيقل محمد على محمد احمد

العبدولى داوود بن محمد على محمد احمد

بوليله محمد على محمد احمد

على ال بوهارون محمد على محمد احمد

الخليفه علي محمد احمد

الهاملى محمد فرح محمد احمد

غتور محمد محمد احمد

غثور محمد محمد احمد

ربابعه محمود محمد احمد

الزعابى ابراهيم معضد محمد احمد

الخضر احمد نادر محمد احمد

المفلحى ناصر محمد احمد

مهدى السيد يوسف محمد احمد

الشحى  يونس محمد احمد

الشحى يونس محمد احمد

السباعى محمود احمد

السعيدى سالم سعيد محمود احمد

طه محمود احمد

غره محمود احمد

ابوعبيده مسلم محمود احمد



البلوشى مندوس ال محمد سليمان مراد احمد

مندوسالبلوشى ال محمد سليمان مراد احمد

محمد مراد احمد

الهاشمى برهان مرتضى يعقوب مرتضى احمد

العيتاوى مرعى احمد

المزروعى غانم عيسى مسعود احمد

الكعبى على عبيد مصبح احمد

العزيزى سعيد غريب مصبح احمد

النعيمى هداى عبدهللا محمد خلفان مطر احمد

المزروعى خلفان خميس مطر احمد

الكتبى حاذه سعيد مطر احمد

المهيرى محمد عبدهللا مطر احمد

المرى غانم على مطر احمد

الزعابى الرزى صالح حسين محمد مطر احمد

الجشى منير احمد

الرئيسى درويش سعيد موسى احمد

حسين على نصار مؤيد احمد

محمد ناجى احمد

الحضارم العجم ناصر احمد

سميدع بن عمر سعيد ناصر احمد

الفردان حسين على ناصر احمد

حاجى عبدهللا قاسم محمد ناصر احمد

بدرى هادى محمد محمد ناصر احمد

هانى بنى محمد نايف احمد

معروف نايف احمد

العطاس محمد نجيب احمد

الظاهرى راشد جوعان هادف احمد

العامرى مطرف  عايض هادى احمد

العامرى مطرف عايض هادى احمد

الزعابى سعيد هالل احمد

العمودى محمد احمد يحيى احمد

ياس بنى المبارك يحيى احمد

الصيعرى الكندى محمد يحيى احمد

جمعه محمد يعقوب احمد

خالد ابو يوسف احمد

عثمان احمد يوسف احمد

يوسف احمد سالم يوسف احمد

االحمد سعيد محمد يوسف احمد

الحمادى على محمد يوسف احمد

نزادبور يوسف احمد

االفغانى عبدالرحمن  يونس احمد

االفغانى عبدالرحمن يونس احمد

الملحم احمد احمدعبدالعزيز

الشحى يوسف عبدهللا احمد على  ادريس

البلوشى جزابى ادم محمد ادم

عبدهللا احمد يوسف ادم

حموده السيد مرسى احمد ادهم



سليم مصطفى الدين جمال محمد ادهم

المازم مراد نايف ادهم

السالمه محمود جابر اديب

رشيد هاشم هارون اديب

طه خميس ابراهيم اديبه

السلمان يوسف زوجه محمد عبدهللا ادينا

الزعابى حسين رحمه ابراهيم ارحمه

جوليسى اركان

ناصر ثنى صالح على زوجه حمزه احمد اروى

بالحارثى المفلحى محسن احمد اروى

الشريقى محمد خلفان محمد خلفان اروى

على سالمين اروى

محسن على عاتق اروى

الراشدى رواس بدر محمد اروى

بوليله محمد على محمد اروى

الشحى زيد سعيد زيد هالل اروى

مرشد ازدهار

الفاروقى محمد بن محمود بنت ازهار

موسى محمد ازهر

عاصى ابراهيم اسامه

عزيز احمد اسامه

العبود عبدالرحمن بن ابراهيم بن اسامه

النهاش صالح محمد بن عبدالحى بن اسامه

دانش احمد بن عبدهللا بن اسامه

الخلف حمد بن عبدهللا بن اسامه

صباغ خليل اسامه

الكثيرى محمد سالم صالح زيد اسامه

عبداللطيف محمد سعد اسامه

صالح عبدالقادر سعود اسامه

دكروب سليم اسامه

على ناصر صالح اسامه

عوده غنايم طالب اسامه

عبده احمد عبدالفتاح اسامه

الشرقبالى عبداللطيف عبده اسامه

حالق فوزى محمد اسامه

درويش ال عبدهللا  درويش يوسف اسامه

القصيبى محمد يوسف اسامه

الهاجرى اسحاق بن حمود بن اسحاق

الحمادى محمد ابراهيم خليل اسحاق

عبدهللا اسحاق عبدهللا اسحاق

نولزم محمد نور اسحاق

الدجانى الداودى اسحق عيسى اسحق

مالحى على محمد اسحق

هيمانى رضا اسد

العوضى عبدالرحمن اسد عبدالرزاق اسد

الموسوى محمود السيد اسراء

بردان مرشدى عبدالرحمن خيرى اسراء



محمد غازى حسن اسعاف

الخطيب ابراهيم اسعد

شلبى مجاهد حسن اسعد

الجبورى احمد خيرالدين اسعد

الجرجاوى اسعد محمود اسعد

مرشدى عبدالرحمن خيرى اسالم

الزعابى حسين رحمه ابراهيم اسماء

الخورى ابراهيم يوسف ابراهيم اسماء

احمد محمد احمد اسماء

الهيامى عبدهللا محمد احمد اسماء

الفردان حسين على ناصر احمد اسماء

الحوسنى احمد يوسف احمد اسماء

سالم ناصر اسماعيل اسماء

السويدى صالح عبدهللا توفيق اسماء

السليطى الفضاله على جمعه اسماء

المزروعى حبيب محمد حبيب اسماء

الخليفى ناصر حسين اسماء

الشامسى عياف بن سالم حمد اسماء

الجروان سعيد محمد حميد اسماء

القاسم عبدالرحيم ابراهيم خالد اسماء

اليمانى راشد خليفه اسماء

الفزارى شنين جمعه  خميس اسماء

الفزارى شنين جمعه خميس اسماء

الحمادى محمد سليمان داوود اسماء

الحامز سعيد عبدهللا سعيد اسماء

القيزى على سعيد اسماء

النجار عبدالرحمن محمد سعيد اسماء

الرميثى سلطان اسماء

السنانى على مطر سلطان اسماء

البادى راشد سالم سيف اسماء

الجالف عبيد سيف اسماء

المدنى كميل احمد صالح اسماء

السويدى سلطان صقر اسماء

العطاس عبدهللا عبدالرحمن اسماء

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا اسماء

حشر على احمد على اسماء

راجح على اسماء

الخيال عبدهللا احمد خالد زوجه على اسماء

بارشيد صالح سالم على اسماء

شهدور حسن عبيد على اسماء

الكثيرى بامدهف سالم محمد عمر اسماء

عمر احمد  عوض اسماء

عمر احمد عوض اسماء

العامرى سالم عمر فقاس اسماء

عبدالرحمن صالح محمد شعيب زوجة محمد اسماء

يوسف ناصر محمد اسماء

الحسانى حمد سعيد مطر اسماء



حسين احمد موسى اسماء

الصايغ ابراهيم على يوسف اسماء

العبادى الحمادى حسن ابراهيم اسماعيل

المفلح صالح ابراهيم اسماعيل

حواى عبدالكريم عبدهللا ابراهيم اسماعيل

الحمر محمد هاشم غلوم ابراهيم اسماعيل

عطوان اسماعيل احمد اسماعيل

الحماده الحمد احمد اسماعيل

الحمادى حبه احمد اسماعيل

المرزوقي محمد احمد اسماعيل

الزرعونى جمال محمد جمال اسماعيل

االنصارى مصباح رجب اسماعيل

البيض سعيد حسن سالم اسماعيل

الحوسنى سيار محمد اسماعيل سيار اسماعيل

نصرهللا يوسف ناصر عبدالرحيم اسماعيل

ابراهيم محمد عبداللطيف اسماعيل

الحوسنى ابراهيم عبدهللا اسماعيل

الكمالى اسماعيل عبدهللا اسماعيل

يوسف اسماعيل عبدهللا اسماعيل

عبيد اسماعيل على اسماعيل

مدنى احمد حسن على اسماعيل

بشر ال شاهين على اسماعيل

ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل

محمود اسماعيل محمد اسماعيل

البرعى محمد اسماعيل

اهلى حسن محمد اسماعيل

اهلى جعفر حسن محمد اسماعيل

الحوسنى سيار محمد اسماعيل

على علمى عبدهللا اسمهان

محمد احمد سعيد اسمى

المحيربى سيف على اسيا

ابراهيم احمد ابراهيم زوجه محمد اسيا

بامسدوس على ناصر اسيا

سعد سعيد اسيه

الدين جمال احمد اشرف

حموده يعقوب نايف احمد اشرف

شهب اال هللا فرج احميدان اشرف

الجعيد خنيفر بن صالح بن اشرف

علوان جالل اشرف

الفولى حامد زكريا اشرف

حمد صالح اشرف

غوشه شحاده عادل اشرف

الصايغ يوسف عبدالرحيم اشرف

عكيله حلمى عزت اشرف

حجازى على محمد على اشرف

شراب محمد عليان اشرف

حنا فؤاد اشرف



معالى فارس لطفى اشرف

زيد احمد محمد اشرف

حسينى حاجى عبدهلل قاسم محمد اشرف

المنسى عبدالحميد هالل اشرف

الهاجرى القرفى ثالب محمد اشليويح

قريش خليفه سعيد سعيد اشواق

سحيم بن عبدهللا راشد محمد اشواق

قايدى غراب عبدهللا سالم شخصى اصيله

كاطع عادل اطالل

جاسم فخرى اعتقال

المصعبى احمد على احمد صالح افراح

هاشم حسن محمد افنان

ساجوانى جواد محسن اقبال

البيثى محسن على احمد اكرم

زايد محمد عبدالرحيم اكرم

الرشيد محمد على محمد احمد االء

رحمه ال صالح ناصر جابر االء

باصليب محمد عمر خالد االء

العطر سيف محمد سيف االء

حطاب ابراهيم تيسير محمد االء

سعود ال سعود بن مشارى بن بندر االمير

عبدالعزيز بن عبدهللا بن مشارى االمير

سعود ال محمد بن بدر بنت هيفاء االميره

حمد حسن ابوالمجد االمين

الشاطرى علوى ابوبكر شيخ شريف البدر

ع ع م ش االهلى البنك

امين رفيق البير

نصار نظيم البير

احمد طه احمد التيجانى

بريك ال زياد بن على عمر عبدالرحمن الحان

القبيسى بطى خلفان الحاى

المزروعى غانم الحاى

العامرى محمد بن الحبيب

زغوان زهمول عمر بن الحسين

الحيه الدواجن لبيع الحمرانيه

الشمرى عباس بن رطيان بن الحميدى

عباسالشمرى بن رطيان بن الحميدى

الكثيرى احمد سعيد الخيار

الشيبانى احمد عبدالرحيم ابراهيم الدانه

العامري حمرور مسلم قنازل الدحبه

العامرى صقوح سالم محمد الدحبه

النعيمى غميل سعيد الذيب

العامرى سهيل محنا سهيل الرحبه

العام البرى للنقل الرفيعه

البلوشى عطاهللا مطر حامد حمدان الريم

العامرى مسلم الزفنه مسلم الزفنه

الجابرى سعيد احمد السعد



الرجاليه لالقمشه السفير

ابراهيم السيد محمد السيد ابراهيم السيد

الطباخ عبدالنبى حسين السيد

حسن ال حسن سالم محمد خليفه السيد

حسن ال حسن سالم محمد عبدالرحمن السيد

الموسوى محمد السيد شبر السيد محمود السيد

ابراهيم سلمان علوى محمود السيد

المشعل علوى احمد على مصطفى السيد

ابراهيم السيد محمد السيد وحيد السيد

الهاشمى الدين تاج السيدمحمد السيدعبدهللا

صالح حسين عوض زوجه صالح السيل

والتكنولوجيا للمعلومات الدوليه الشبكه

للتجاره الشرفى

الماليه واالسواق للوساطه العالميه الشركه

والمعدات االالت لتاجير الشفق

المنزلى الغاز لتجاره الشفق

الشريانى عبدهللا  خميس الشيبه الشيبه

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه الشيبه

مكتوم ال حشر بن محمد بن احمد الشيخ

مكتوم ال جمعه بن ثانى بن عبيد احمد الشيخ

النعيمى راشد حميد ناصر احمد الشيخ

مكتوم ال سعيد بن خليفه بن حريز الشيخ

النعيمى حميد راشد حميد الشيخ

القاسمى صقر بن حميد بن خالد الشيخ

ثانى ال على عبدالرحمن خالد الشيخ

النعيمى حميد راشد حمدان راشد الشيخ

العامرى حم بن مسلم سالم سعيد الشيخ

نهيان ال خليفه محمد سعيد الشيخ

النعيمى سلطان بن عبدهللا بن سلطان الشيخ

العامرى حم بن مسلم سالم سهيل الشيخ

حميدالنعيمى راشد حمدان عبدالعزيز الشيخ

المعال ناصر راشد عبدهللا الشيخ

ثانى ال على محمد عبدهللا الشيخ

نهيان ال سلطان زايد بن عيسى الشيخ

ال العبدهللا على بن خليفه بن فيصل الشيخ

مكتوم ال جمعه بن عبيد بن ماجد الشيخ

النعيمى حميد راشد بن حمدان بن محمد الشيخ

القاسمى كايد بن محمد الشيخ

الشرقى عبدهللا محمد سعيد محمد الشيخ

نهيان ال سلطان بن زايد بن ناصر الشيخ

ثانى ال محمد بن جبر بن على بن ناصر الشيخ

القاسمى محمد صقر خالد بسمه الشيخه

حامد ال احمد بن شايع روضه الشيخه

مكتوم ال جمعه مكتوم بن بطى شيخه الشيخه

نهيان ال سلطان بن زايد بنت شيخه الشيخه

الظا سرور بن سلطان الشيخ بنت عتمه الشيخه

مكتوم ال بطى بن سهيل علياء الشيخه



النعيمى راشد عبدالعزيز علياء الشيخه

القاسمى خالد مهره الشيخه

المعال احمد راشد الشيخ موزه الشيخه

حامد ال بطى بن خادم بن حامد موزه الشيخه

النعيمى سلطان بن راشد ميثاء الشيخه

المعال راشد احمد سعيد نوره الشيخه

العامرى مسلم سالم مبارك هالله الشيخه

القاسمى صقر حميد عبدالعزيز هند الشيخه

العامه الصيدليه

المرر الكندى مصبح الطاهر

بناى محمد احمد الطاهره

للتجاره العافيه

الظاهرى العميم مانع جمعه على العبد

القبيسى مسلم عبدهللا سعيد العدله

الظاهرى حموده بن على العصرى

القائدى غريب على جمعه العنود

البلوشى حمد ناصر حمد العنود

النعيمى عواد سالم خليفه العنود

الغفلى سعيد عيد سعيد العنود

المخينى زيد صالح على صالح العنود

الظاهرى على غريب مكتوم عادل العنود

العرطى عبيد العنود

المنهالى  عوض ربيع محفوظ العنود

المنهالى عوض ربيع محفوظ العنود

تميم بنى المهيدب عبداللطيف يوسف العنود

والتطريز للخياطه العيدين

الجابرى احمد القزع

على هللا وداعه المحجوب

والميكانيكيه الكهربائيه لالعمال المختار

الزعابى جمعه حمدان راشد محمد راشد المر

المتحده المركزيه

سعد بابكر عبدالرحمن المعز

الممتلك واداره لالستثمار الوطنيه المؤسسه

المخباط الهاشمى

مبسلط مفلح راشد الهام

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا الهام

الفاسى احمد محمد الهام

يوسف احمد محمد الهام

صالح عبدالكريم نافع محمد الهام

العكرش حمد بن عبدالرحمن بن الوليد

الكويتى محمد راشد على ابراهيم اليازيه

الصايغ عبدهللا محمد على احمد اليازيه

المزروعى  خميس مفلح حمدان اليازيه

المزروعى خميس مفلح حمدان اليازيه

القبيسى على احمد جبران خالد اليازيه

الظاهرى  خميس راشد سالم راشد اليازيه

الظاهرى خميس راشد سالم راشد اليازيه



عبيد راشد عبيد اليازيه

المطر عبدهللا احمد ماجد اليازيه

الظاهرى جمعه نخيره محمد اليازيه

لوتاه احمد عبداللطيف ناصر اليازيه

بركات جبران  الياس

بركات جبران الياس

وولدالدين محمد ولد اليدالى

النويس كاظم فاضل الخير ام

فرحه ابو محمود ابراهيم امال

عبدهللا رشاد امال

عبدالحافظ سامى امال

النمر محمد بن عبدالمحسن امال

محمد قنديل امال

عبدالمجيد محمد امال

البرعى السيد امام محمد امام

شهداد عبدهللا  عباس ابراهيم امانى

شهداد عبدهللا عباس ابراهيم امانى

الدوسرى عبدالرحمن ثانى احمد امانى

الكعبى احمد محمد احمد امانى

عبدهللا اسماعيل خليل زوجه البرتو امانى

المرزوقى صالح حسن امانى

سلطان ابو يوسف زكى امانى

الكنانى اسماعيل شوقى امانى

الحمادى احمد عبدهللا امانى

محيان مبارك عبدهللا على امانى

حافظ خير محمد امانى

احمد عبدالقادر محمد امانى

البيض سالم علي اماني

بحيرى الوفا ابو امجد

البايض عبدالفتاح خيرى امجد

يونس احمد حامد صبحى امجد

عباس حسن عباس امجد

عكيله صالح حلمى عزت امجد

ادريس الكريم  عوض امجد

ابوقياص حسن  عوض امجد

ادريس الكريم عوض امجد

ابوقياص حسن عوض امجد

جواد محمود امجد

االحمد مصطفى محمود امجد

الحنبلى عبدالفتاح نبيه امجد

عبدهللا عبدالرحيم هجو امجد

بادى على ابراهيم محمد زوجه ابراهيم امل

سعدالدين عبدهللا صالح محمد ابراهيم امل

الفردان احمد على احمد امل

بالليث سالم عمر احمد امل

سلمان يوسف سلمان احمد زوجه اسماعيل امل

رويشد عبدالعزيز بن حمد بنت امل



الزاير تقى بن رضى بنت امل

عبدالجواد غبن تيسير امل

البحراني مكي محسن حسن امل

العلى احمد محمد حسن امل

حماد بن احمد خليفه امل

الشرهان حسن راشد راشد امل

زيودى محمد راشد زايد امل

الفالسى عويد سالم سالم امل

المهيرى راشد   دعفوس زوجه غليطه سالم امل

المهيرى راشد  دعفوس زوجه غليطه سالم امل

النعيمى دعار بن سالم سعيد امل

سعيد سيف سعيد امل

الهش سعيد على سعيد امل

سليمان عبدهللا سليمان امل

الشامسى سيف عبيد سيف امل

الكثيرى ربيع صالح امل

شيبانى عبدهللا سعد صالح امل

الكوارى غانم صالح امل

قمبر عبيد صباح امل

ابراهيم عبدالجليل امل

السويدى قصمول بن خليفه سيف عبدالرحمن امل

الباقر يوسف على عبدالرحمن امل

الحمادى حسن محمد عبدالرحمن امل

النقبى حسن عبدهللا عبدالرحيم امل

المرزوقى سلطان ابراهيم عبدالرزاق امل

العيسى ابراهيم بن عبدالعزيز امل

عبدالباقى عبدالفتاح امل

الهدابى  خميس عبدهللا امل

الهدابى خميس عبدهللا امل

النقبى سعيد على عبدهللا امل

البلوشى عبدالكريم شهداد غلوم عبدهللا امل

على احمد كرم عبدهللا امل

السويدى رمضان عبدهللا عبيد امل

ابوبكر يوسف زوجه محمد عقيل امل

غافان عبيد غانم زوجه على امل

بالبخيت عبدهللا سالم على امل

على ال صبيح بن سعيد على امل

البلوشى عبدالرحمن  عباس على امل

البلوشى عبدالرحمن عباس على امل

خميس عبيد غزال امل

زيتونه هللا فضل امل

البنا عبدالرحمن سلطان قاسم امل

الحاج محمد امل

الزعابى حاتم بن محمد حاتم محمد امل

لوتاه بن محمد راشد محمد امل

الغيثى على سليمان محمد امل

الكثيرى احمد عوض عرفان محمد امل



حسين احمد موسى امل

محبى باقر سليمان املى

المرزوقى عبدهللا خلفان ابراهيم امنه

السويدي محمدالعبدهللا خليفه ابراهيم امنه

على ال بوهارون خميس ابراهيم امنه

القبيسى جاعد سالم سعيد ابراهيم امنه

المرزوقى الحاى صالح ابراهيم امنه

عاشور محمد على ابراهيم امنه

محمد ابراهيم امنه

النويس ابراهيم محمد ابراهيم امنه

على ال عبدهللا ابراهيم احمد امنه

الحمادى بشرى ارحمه احمد احمد امنه

الحوسنى جمعه احمد امنه

الشحى الوصله حسن احمد امنه

احمد رحمه احمد امنه

سيف احمد امنه

المهيرى على احمد امنه

راشد سعيد سالم زوجه على احمد امنه

الظنحانى محمد احمد امنه

الظاهرى عرار عبدهللا محمد احمد امنه

فارع محمد احمد امنه

الهاشمى محمد احمد السيد امنه

الشنقيطى احمد السيد محمد السيد امنه

عبدهللا السيد يوسف محمد السيد امنه

النعيمى سعيد الشيبه امنه

الزعابى عبدهللا حسن امنه

العلى محمود عبدهللا حسن امنه

النويس ابراهيم محمد ارمله محسن حسن امنه

الصايغ محمد على حسين امنه

عمر محمد حسين امنه

المهيرى مطر محمد مبارك حمد امنه

حميد خليفه امنه

اليمانى راشد خليفه امنه

السويدى خليفه محمد خليفه امنه

ناصر خليفه امنه

النعيمى سعيد الذيب راشد امنه

عبدهللا راشد امنه

العامرى حمد سالم سرحان سالم امنه

الجمحى سعيد سالم امنه

الرميثى حميد خليفه سعيد امنه

النعيمى راشد سعيد امنه

الظاهرى سعيد راشد سعيد امنه

الفالسى القيزى على سعيد امنه

الرميثى سلطان عبدهللا سلطان امنه

المرزوقى ناصر سلطان امنه

عالى عيسى حسن سليمان امنه

النقبى محمد احمد بن سيف امنه



الشحى الصم صالح احمد صالح امنه

المهيرى صالح حسن صالح امنه

حريز عبود فرج صالح امنه

يوسف عبدالرحيم زوجه عبدالرحمن امنه

احمد محمد صالح عبدالرحمن امنه

المهيرى شاهين ربيع عبدالعزيز امنه

احمد هللا مال زوجه عبدالقادر امنه

الهرمودى امين محمد ابراهيم عبدهللا امنه

الزرعونى محمد احمد عبدهللا امنه

بوالروغه محمد احمد عبدهللا امنه

حسن عبدهللا امنه

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا امنه

صريدى سعيد سالم سعيد خميس عبدهللا امنه

درويش بن راشد سيف عبدهللا امنه

ماضى عبود عقيل عبدهللا امنه

خورى محمد عبدهللا امنه

الزعاب قضيب بن عبدهللا محمد عبدهللا امنه

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد امنه

القرصى على ابراهيم احمد على امنه

حشر على احمد على امنه

الشامسى عمران احمد على امنه

الزعابى عبيد حمد سعيد ارمله على امنه

الحوسنى صالح على  درويش على امنه

عنتر سليمان احمد سعيد احمد زوجه على امنه

قوير عبدهللا سعيد على امنه

عبدهللا على امنه

الحوسنى اسماعيل محمد على امنه

الخيلى محمد على امنه

باقر عبدهللا امين محمد على امنه

الكعبى ناصر سعيد عيسى امنه

العامرى على مبارك مبخوت امنه

المحيربى محمد جابر محمد امنه

الحمادى سالم حسن محمد امنه

مهنا راشد محمد امنه

كرم عيسى محمد عبدهللا زوجه محمد امنه

سعيد محمد امنه

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد امنه

الشحى على حسن سليمان محمد امنه

عبدهللا محمد امنه

ظنحانى قاسم على محمد امنه

الزعابى كدود محمد امنه

حبثور مصبح امنه

زدى اال حسين عبدهللا منذر امنه

الزعابى ناصر امنه

النويس على محمد ناصر امنه

النويس ناصر على محمد ناصر امنه

الشكيلى سالم سيف يحيى امنه



الزعابى يوسف ابراهيم يوسف امنه

خورى حسين يوسف امنه

السويدى محمد يوسف امنه

الكندى احمد طارق زوجه الطيب امون

توتى ال طاهر بن على بن امير

البحرانى عبدهللا بن على بن امير

خلف محمد فاروق امير

اسكندر لوندى ماجد امير

الكربى  حنتوش  عوض عبدهللا احمد اميره

الكربى ناصر محسن حسن اميره

المزروعى سيف صباح محمد زوجه خليفه اميره

الحوسنى حسين ابراهيم خليل اميره

الحداد دسمال على خميس اميره

الظاهرى عبدهللا طالب زوجه زيد اميره

الراشدى  رواس على سالم اميره

الراشدى رواس على سالم اميره

حريز عبود فرج صالح اميره

الجامع خادم عارف اميره

محمد ابراهيم عامر اميره

العطار عبدالكريم عبدالرحمن عبدهللا اميره

الكعبى راشد على عبيد اميره

باصليب محمد عمر اميره

العامرى مطرف احمد عيضه اميره

الشامسى الطريفى سالم خادم محمد اميره

الشحى  لقيوس سليمان سعيد محمد اميره

الشحى لقيوس سليمان سعيد محمد اميره

الكلبانى راشد على محمد اميره

المال عبدهللا على محمد اميره

غيث رمضان ابراهيم خليل زوجه محمود اميره

الحبشى محمد على جالل زوجه على مهدى اميره

زيد سعيد زيد هالل اميره

حسن على الدين صالح اميمه

خورى حسين يوسف اميمه

المال محمد احمد امين

عباس ال حسن بن عبدهللا بن امين

السيافى  عباس بن على بن امين

السيافى عباس بن على بن امين

قائد حزام عبدالحميد امين

العيدروس علوى محسن محمد امين

دمياطى محمود امين

يوسف عبدهللا زوجه على ال ابراهيم امينه

شهداد عبدهللا  عباس ابراهيم امينه

شهداد عبدهللا عباس ابراهيم امينه

خورى على حسين محمد ابراهيم امينه

احمد غانم احمد امينه

العطار خالد زوجه الحوسنى اسماعيل امينه

مستان خان باشو امينه



العطاس محمد نجيب زوجه حبيب امينه

الحوسنى على عبدهللا ابراهيم حسن امينه

فرحان حسين امينه

الهنائى سليمان سالم حمد امينه

الزعابى سالم مبارك  درويش امينه

الزعابى سالم مبارك درويش امينه

المقبالى سالم حمدان سعيد امينه

المرى سلطان سعيد سلطان امينه

لوتاه محمد حسن زوجه لوتاه سلطان امينه

الكوارى سعيد غانم صالح امينه

حسين محمد عبدالرزاق امينه

البطيح سعد ابراهيم عبداللطيف امينه

فخرو ابراهيم عبدهللا امينه

النعيمى الجيد احمد عبدهللا امينه

الحمادى ابراهيم سعيد عبدهللا امينه

خورى اسماعيل  عباس عبدهللا امينه

خورى اسماعيل عباس عبدهللا امينه

الحمادى باقر محمد عبدهللا امينه

الشيراوى عبدهللا محمد عبدهللا امينه

صنقور مبارك عبيد امينه

الحمادى ابراهيم احمد على امينه

عبدالرحمن على احمد على امينه

على صالح صالح حسين زوجه على امينه

المالكى محمد على امينه

سجوان حمدان على زوجه الحلواجى فؤاد امينه

كاظم عبدالفتاح كاظم امينه

عبدالرحمن مير عيسى زوجه مبارك امينه

النير عبدهللا اسماعيل محمد امينه

النيسر عبدهللا اسماعيل محمد امينه

المهيرى راشد زوجه ابراهيم مصطفى امينه

للمقاوالت انتركونتننتال

على ال حميدان بن على حسين انتصار

البساره مسعد مصلح انتصار

الجنيبى على صالح منصور انتصار

خورى  الياس ياسر انتصار

المحضار عبدهللا احمد انتين

اللواتى على بن محمد بن انجب

حداد صالح يوسف انجيل

عواد روبير اندره

راغب قصى احمد  انس

الحلبى ايمن  انس

سويدان محمود توفيق  انس

عروانى عبدالسالم  انس

راغب قصى احمد انس

الحلبى ايمن انس

سويدان محمود توفيق انس

بامخرمه عبدهللا على زوجه ابراهيم انشراح



جبيلى جورج انطوان

ميخائيل  ونيس انطون

ميخائيل ونيس انطون

الحاج بهجت  انطونيوس

الحاج بهجت انطونيوس

على عبود على انعام

عبدهللا يوسف عيسى انعام

عبدالكبيسى سلمان خليل انمار

فوارسواف ستاشك انه

محمد ربيع عبدالرحمن انوار

المحمدعلى على بن احمد بن انور

البقشى محمد بن توفيق بن انور

التحو ياسين بن جواد بن انور

العوده بخيت بن على بن انور

ابوحجله محمد جمال انور

عبدالقادر حسن انور

الجابرى بلحويصل سالم سعيد انور

الطائى صاع موسى صالح انور

الخاجه يوسف عبدالرزاق انور

المدهون محمود عبدهللا انور

العطارى صالح عثمان انور

الحكيم  جرجس انيت

الحكيم جرجس انيت

ريس عبدهللا احمد انيسه

الجابرى صالح حسين عوض انيسه

الحربش عبدهللا بن جاسر بن  اوس

الحربش عبدهللا بن جاسر بن اوس

الحريش عبدهللا بن جاسر بن اوس

قاظكيان ماماس اوهانس

محبى باقر سليمان  اويس

محبى باقر سليمان اويس

الغول يوسف ابراهيم اياد

اسعد اسعد اياد

الساده جاسم بن سلمان بن اياد

الكردى مراد عبدالرحمن صبحى اياد

صالح مفلح عدنان اياد

القدسى سعيد محمد اياد

جرار فهمى محمد اياد

حرزهللا محمود موسى اياد

ايادالعلمى

برهوم حمدان جمعه  اياس

برهوم حمدان جمعه اياس

فرحات شفيق ايلى

سعيد فرجلله ايلى

دباغ فهد ايلى

الظاهر عبدهللا خالد ابراهيم ايمان

على ال عبدهللا ابراهيم احمد ايمان



رحمه ال  درويش حسن زوجه صعب احمد ايمان

رحمه ال درويش حسن زوجه صعب احمد ايمان

حمدان عبدالجليل احمد ايمان

العمودى الفقيه احمد عثمان احمد ايمان

خليل احمد محمد احمد ايمان

الحوسنى اسماعيل هاتم اسماعيل ايمان

القائدى غريب على جمعه ايمان

الكثيرى دحدوح سعيد حبان ايمان

السخاوى محمد حسن ايمان

رحال حافظ حسنى ايمان

جمعه حميد راشد حميد ايمان

الخاطرى راشد حمد راشد ايمان

الظاهرى راشد  خميس راشد ايمان

الظاهرى راشد خميس راشد ايمان

الشرهان حسن راشد راشد ايمان

العمارى ربيع سالم ايمان

سعيد سيف سعيد ايمان

سليمان عبدهللا سليمان ايمان

الكاف حسن محمد  عيدروس زوجه صالح ايمان

الكاف حسن محمد عيدروس زوجه صالح ايمان

الشريانى عمير محمد ضاحى ايمان

محسن على عاتق ايمان

مصبح عبدالرحيم عبدالجليل ايمان

اميرى مطلب مير عبدالحسين ايمان

الباقر يوسف على عبدالرحمن ايمان

ثابت بن صالح عبدهللا عبداللطيف ايمان

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا ايمان

الشامسى محمد سعيد عبدهللا ايمان

عبيد عمر عبدهللا ايمان

المراشده حسن صالح صقر عبيد ايمان

الشحى على راشد على ايمان

سعيد على ايمان

الحوسنى عيسى ابراهيم عيسى ايمان

خميس عبيد غزال ايمان

المعينى عبدالرحمن احمد فهد ايمان

على ال بطى سيف فهد ايمان

ميخائل سليمان فؤاد ايمان

الكيت سالم احمد محمد ايمان

الحمادى سالم حسن محمد ايمان

المرزوقى محمد حسن محمد ايمان

النويالتى سالم محمد ايمان

زمان عبدهللا شريف محمد ايمان

الزعابى احمد عبدهللا محمد ايمان

الكلبانى راشد على محمد ايمان

مرسى محمد محمود ايمان

هادى يوسف محمود ايمان

حسين احمد موسى ايمان



سميدع بن على ناصر ايمان

العطاس محمد نجيب ايمان

خورى نعمت عبدهللا خالد زوجه هاشم ايمان

الصايغ ابراهيم على يوسف ايمان

احمد على احمد ايمن

هيكل عوض السيد ايمن

عوضهيكل السيد ايمن

سالم المحمد موسى بن جواد بن ايمن

العزاوى عبدالعزيز بن عبدهللا بن ايمن

الطنبولى على محمد حازم ايمن

عاشور السيد حسين ايمن

الرمحى محمود حسين ايمن

مطر راشد  خميس راشد ايمن

مطر راشد خميس راشد ايمن

تكرورى على صالح ايمن

الحريرى صالح ايمن

المداح محمد عبدالحكيم ايمن

سلطان سعيد عبدالرزاق ايمن

عكيله صالح حلمى عزت ايمن

ابراهيم عبدهللا احمد هللا مال ايمن

الكيت سالم احمد محمد ايمن

الباقونى ديب محمد ايمن

عبدالعال محمد ايمن

السبيعى عبدالعزيز محمد ايمن

بوكا نذير محمد ايمن

ربيعه ابو مصطفى ايمن

احمد محمود مكى ايمن

بشناق اسماعيل ابراهيم ايمنه

يونس عبدهللا محمد  ايناس

يونس عبدهللا محمد ايناس

ياسين شفيق احمد ايهاب

الشيخ السيد ايهاب

العمراوى حسن السيد ايهاب

طارش فريد ايهاب

نجم احمد محمد ايهاب

ايوب محمد ايهاب

ابوزيد صالح توفيق محمد ايهاب

صادق محمد ايهاب

صالح الشيخ ابراهيم ايهم

عبدهللا عامر احمد ايهم

السلمان حسن على حسين ايوب

كنكزار ابرهيم عبدهللا ايوب

اميرى محمد عبدهللا ايوب

الموفق عبدهللا توفيق محمد ايوب

المرزوقى دهقان حسن محمد ايوب

خلف على محمد ايوب

الفقيه سليم ابراهيم باسل



المؤمن موسى بن عبدالبارى بن باسل

حماد محمود  رياض باسل

حماد محمود رياض باسل

حليمه عبدالرحيم باسل

ابوقوره محمد عبدالمجيد باسل

الرملى خلدون محمد باسل

مشتهى توفيق نصرى باسل

عماوى محمد احمد باسم

الممتن حبيب بن خليفه بن باسم

الراشد محمد بن صالح بن باسم

عبدالسيد رياض حليم باسم

رياضعبدالسيد حليم باسم

الصوصه ديب محمد باسم

بامطرف احمد على محمد باسم

الجنيبى على صالح جمعه باسمه

الجنيبى عبدهللا سعيد باسمه

الغزال عبدهللا على باسمه

ابوحليقه العيسى محمد على باسمه

معن بن حسين بن على بن باقر

الخميس عبدهللا بن على بن باقر

زوبع بن سالم مبارك بالخير

حسن السعد باللين

عبدالهادى عماد السيد زوجه محمد حسن بانو

احمد جهاد باهر

مشه يوسف محمود باهر

الدوسرى خالد بن فراج بن بتال

الموسوى حسن السيد على السيد بتول

عبدهللا سيد موسى سيد محمد سيد بتول

جعفر موسى بتول

الشكيلى هويشل ناصر سالم بثينه

البادى محمد احمد محمد بثينه

المرباطى صالح محمد مصطفى بثينه

العنزى صحن بن طلق بن بجاد

المطيرى هللا دخيل صيفى بجد

العفارى على احمد بخيت

الصيعرى  عايض بن يسلم بن بخيت

الصيعرى عايض بن يسلم بن بخيت

المنهالى صالح حمد بخيت

النعيمى بخيت سويدان بخيت

الكتبى على بخيت على بخيت

صرم بن محمد على بخيت

المنهالى صالح عيظه بخيت

الدوسرى فراج بن محمد بن بخيتان

الحميرى خليفه عبيد خليفه بخيته

الخورى عبدالعزيز زوجه سعيد بخيته

الكربى لشقر مبارك صالح بخيته

القبيسى سعيد عبدهللا بخيته



العامرى مسلم الزفنه مسلم بخيته

العسكر محمد اسماعيل عسكر ابراهيم بدر

على ال  المنعوت جاسم عبيد احمد بدر

الهرمودى حسين امين محمد احمد بدر

الحمادى صقر محمد احمد بدر

كمالى رضا محمد النساء بدر

الجباره محمد بن ابراهيم بن بدر

العتيبى مجاهد بن حسن بن بدر

السلوم بن ابراهيم بن حمد بن بدر

الغزانى سيف بن سعيد بن بدر

الحصين محمد بن عبدهللا بن بدر

الرويلى رغيان بن عواد بن بدر

المؤمن احمد بن محمد بن بدر

ضاعن ال سهل بن محمد بن بدر

البدواوى عبيد بن محمد بن بدر

الهاشمى محمد بن ناصر بن بدر

المطيرى عامر بن نياف بن بدر

جابر احمد جاسم بدر

على ال عبدهللا سالم جاسم بدر

الشحى حسن على حسن بدر

االنصارى رحمه محمد رحمه بدر

الردادى ناقى سعد بدر

سالم ماجد سلطان بدر

البادى راشد سالم سيف بدر

باهيصمى صالح بدر

الزرعونى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم بدر

الحروب عبدهللا عبدالفتاح بدر

اميرى محمد مير على عبدالكريم بدر

السلمان حسن احمد عبدهللا بدر

المهيرى سعيد عبدهللا بدر

نجاوى السميطى محمد على عبدهللا بدر

الماس عبدهللا محمد عبدهللا بدر

الجناحى على ابراهيم على بدر

البريكى سالم احمد على بدر

المحمدى احمد عمر على بدر

الشامسى حمد عبدهللا غريب بدر

الراشدى  رواس بدر محمد بدر

الراشدى رواس بدر محمد بدر

الهنائى شيخان مسعود خليفه محمد بدر

بدرى سعيد محمد بدر

الذهلى  خميس سيف ناصر بدر

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر

التميمى شحبل صالح عبدهللا ناصر بدر

باهيصمى سالم صالح محمد بدره

ابراهيم احمد زوجه جاسم ابراهيم بدريه

الهنائى خليفه محمد زوجه ابراهيم بدريه

احمد عبدهللا احمد بدريه



الهماد عبيد احمد بدريه

عثمان احمد بدريه

ذيبان على محمد احمد بدريه

زرعونى احمد اسماعيل بدريه

الموسوى هاشم السيد بدريه

عبدهللا السيد محمد سيد الدين تاج بدريه

الحوسنى عبدهللا محمد جاسم بدريه

مكى حسن بدريه

رحمه ال صالح  درويش بدريه

ابراهيم طالب بدريه

قريش عبدالغفار عبدالرحمن بدريه

العور محمد عبدالرحمن عبدالرؤوف بدريه

الزرعونى محمد احمد عبدهللا بدريه

الجسمى عبدهللا صالح عبدهللا بدريه

على احمد كرم عبدهللا بدريه

العمارى العابدين زين على بدريه

البنا محمد عبدهللا على بدريه

اليماحى احمد عبيد على بدريه

الشامسى غانم حمد غانم بدريه

العليلى سيف حميد زوجه غانم بدريه

الشحى يخييك احمد محمد بدريه

سحيم بن عبدهللا راشد محمد بدريه

الريامى مبارك سيف عيسى زوجه محمد بدريه

النعيمى صالح محمد بدريه

باهيمصى سالم صالح محمد بدريه

احمد عبدالقادر محمد بدريه

المال عبدهللا محمد بدريه

قمبر محمد بدريه

بستكى زنيل احمد نور محمد بدريه

التميمى احمد يعقوب بدريه

عبدهللا يوسف بدريه

المرزوقى على احمد خالد بدور

الهاشمى عبداللطيف محمد عبدالرحيم بدور

الجناحى على ابراهيم على بدور

ضومط  الياس بديع

ضومط الياس بديع

رضا على بن فواد بنت بديعه

عوار بديعه

العبدان محمد بن عبدالعزيز بن براهيم

الكندى باسالمه سالم عمر برك

علوان حسن عبدالحفيظ بركسان

مفلح سعيد مبارك زوجه سالمين سالم بركه

الجابرى صالح حسين عوض بركه

مبارك  عوض سعيد محمد زوجه مبارك بركه

االبراهيم سالم رزق بدرى برهان

ارشيد حسين محمود برهان

شاويش دار محمد ابراهيم بسام



ابوعبيد ابراهيم احمد بسام

ابويوسف خليل احمد بسام

مخيمر احمد يوسف احمد بسام

العزام علي بن سليمان بن بسام

القطان حسين بن واصل بن بسام

شلهوب ابو احمد حسين بسام

االعور رشيد بسام

الموسى احمد عبداللطيف بسام

برنيه أمين محمد عثمان بسام

هللا حرز احمد ماهر بسام

الحمصى محمد بسام

عبداالله سليمان محمد بسام

البوالقى عادل محمد بسام

غدار قاسم محمد بسام

ياسين محمد بسام

المنصورى  خميس سعود ناصر بسما

المنصورى خميس سعود ناصر بسما

ابوالنصر احمد امام احمد بسمه

لبس اميل بسمه

الهاجرى محمد سلمان عبيد بسمه

العمرى  عوض عامر عمر بسمه

العمرى عوض عامر عمر بسمه

الشاذلى فوزى محمد بسمه

احمد عبدالمجيد ابراهيم بشار

العقاد بشير بشار

العبدالجبار حسن بن سعيد بن بشار

الصوفى رشاد محمد بشار

االدبى سالم محمد بشار

جابر محمود بشار

الكثيرى سعيد عزان صالح  ريس بشاير

الكثيرى سعيد عزان صالح ريس بشاير

المنصورى ثانى ربيعه عبدهللا بشاير

الكثيرى سالم صالح سالم بشائر

ظنحانى قاسم على محمد بشائر

البرازى مروان بشر

الحوسنى ابراهيم احمد ابراهيم بشرى

الكربى  حنتوش  عوض عبدهللا احمد بشرى

الهاشمى عبداللطيف محمد عبدالرحيم بشرى

عمير بن عمير عبيد بشرى

الحمادى سالم حسن محمد بشرى

احمد محمود بشرى

حطيط احمد بشير

الصايغ كاظم بن حسين بن بشير

صالح بشير حسني بشير

الرشيدى ثنيان صالح بشير

برقجى فايز بشير

الباروت باروت موسى بشير



الخن رفيق  بطرس

الخن رفيق بطرس

القبيسى بطى خلفان الحاى بطى

المهيرى هالل محمد خليفه بطى

االحبابى عائل مسفر عائل بطى

المازم عبدهللا غلوم عبدهللا بطى

الرميثى حبدوش محمد عتيق بطى

المهيرى خميس خلفان محمد بطى

فتاحى  بكتاش

فتاحى بكتاش

المحيربى راشد خصوانى بكسه

االسعد عبدالمجيد غالب بالل

الغطاس حسين فيصل بالل

اسماعيل عبد محمد بالل

الجبور خليل محمود بالل

الخالد مصطفى بالل

احمد عبدهللا حسن محمد زوجه على  بلقيس

النوبى عبدهللا مسعد محسن  بلقيس

حسن محمد  بلقيس

احمد عبدهللا حسن محمد زوجه على بلقيس

حسن محمد بلقيس

الجهورى قاسم مسعد سلطان زوجه هادى بلقيس

تقى عبدالكريم بمان

للمقاوالت ثانى بن

العطر سيف محمد سيف بنان

عميره ثمر ابراهيم بندر

االصمخ  عايش بن ابراهيم بن بندر

االصمخ عايش بن ابراهيم بن بندر

الراشد عبدهللا بن راشد بن بندر

العتيبى مرزوق بن شاعى بن بندر

الدحيالن عثمان بن عبدهللا بن بندر

القحطانى سعد بن فهد بن بندر

البشر سعود بن فهد بن بندر

عبيد بن عبدهللا بن فهد بن بندر

المطر محمد بن متعب بن بندر

السهلى سعد بن محمد بن بندر

السهلى الظهران سعد بن محمد بن بندر

المزيد ابراهيم بن مساعد بن بندر

العتيبى عبدهللا سعود بندر

الرياض بنك

الحسينى فرحان جواد بها

صالح الشيخ  فارس اسحق الدين بهاء

صالح الشيخ فارس اسحق الدين بهاء

الزبده يوسف عمر الدين بهاء

صالح سالم فوزى الدين بهاء

بركات مصطفى صالح بهاء

الشهار يوسف بهاء



تفاحه بهجت عدنان بهجت

منصور محمد بهجه

ناظرى حاجى بهروز

العريمى سعيد   خميس على بهيه

العريمى سعيد  خميس على بهيه

م.م.ذ والعقارى المالى االستثمار بوابة

م.م.ذ. ش لالستثمار بوند

بجانى بشاره بيار

عيسى نعوم بيار

ابادير سعد جميل بيتر

دنكر عبدالرحمن بيرم

مالئى عبدهللا بيكل

العوانى محمد سلطان بينه

الظاهرى على سهيل محمد بينه

الهاشمى عبدهللا السيد محمد سيد الدين تاج

وااللكترونيات المكيفات الصالح تاالنت

على ابراهيم محمد تامر

حرير فهمي محمد ساهر محمد تامر

الجوهرى ابراهيم محمد محمد تامر

على سعيد تراجى

الشريانى عبدهللا  خميس االمير ترفه

الشريانى عبدهللا خميس االمير ترفه

العتيبى مسرى بن الحميدى بن تركى

حسين ال ابراهيم بن حجى بن تركى

الطاسان موسى حمد بن تركى

الهاجرى عبدهللا بن راضى بن تركى

مهينى بن ابراهيم بن سعد بن تركى

الشهرى محمد بن على بن تركى

العتيبى مفوز بن محمد بن تركى

الزعابى وليد  خميس سعيد تركى

الزعابى وليد خميس سعيد تركى

الشحى المرى سالم سعيد تركى

الزهرانى احمد صالح تركى

الفضليه نافع صالح تركى

الشبانات تركى عبدهللا تركى

العمودى بامردوف عبدالرحيم فيصل تركى

الشمرى العويد بن عايد بنت تركيه

الخورى حسين محمد صديق تريم

صقر عيد محمد تغريد

البارودى محمد زكريا تغلب

المومنى احمد سليم تفاحه

الحوقانى سعيد احمد سليمان عمر تماضر

ابوعاصى محمد رضوان تمام

خليل شحاده محمد تمام

منال نجدت تمام

النيسر عبدهللا اسماعيل محمد تميمه

التميمى حمد بخيت البرك رائد تهانى



الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا تهانى

المالحى حسين شارد محمد تهانى

الحماده احمد ابن موسى ابن توفيق

الباشا علي احمد توفيق

الشماسى حسن بن احمد بن توفيق

العباد حسن حسن توفيق

عرمان سليم توفيق

السويدى صالح عبدهللا توفيق

العوض سلمان عبدالوهاب توفيق

المصرى توفيق محمد توفيق

داعوق وفيق توفيق

النعيمى تويلى خدوم تويلى

حكيم مرسال تيدورى

عباس ال حسن بن عبدهللا بن تيسير

النشاش محمد حسن تيسير

باهيصمى ثابت سالم صالح ثابت

القرشى على ابن محمد ابن ثامر

السعدون ثامر بن غالب بن ثامر

اليحيى محمد حسن ثامر

المنصورى شفيان  خميس على ثامر

المنصورى شفيان خميس على ثامر

الشحى لحه سعيد عبدهللا محمد ثامر

الحواسن الحوسنى على عبدهللا محمد ثامر

النعيمى بخيت عبيد جمعه ثانى

حسن ثانى حسن ثانى

السويدى سعيد ثانى حمد ثانى

الهاملى عباد مبارك خادم ثانى

الرميثى ثانى محمد سعيد ثانى

السويدى زنيد محمد عبدهللا ثانى

الكريمى  عباس عبدالعزيز محمد ثانى

الكريمى عباس عبدالعزيز محمد ثانى

عثمان  خيرى ثائر

خليل طارق ثائر

االغبرى حسن احمد على ثروه

احمد على ثريا

العامرى حمد سالم على ثريا

الحمر عيسى عبيد عيسى ثريا

فوالذى شريف محمد ثريا

بريك ال على عمر محمد ثمن

حارب خلفان  خميس عبيد زوجه سالم ثمنه

العامرى المحرمى بخيت محمد سالم ثمنه

هرهره ناصر سيف ثناء

الحمادى سلطان احمد جابر

العامرى محمد احمد جابر

شقيح ال محمد بن احمد بن جابر

سالم ال مانع بن يحى بن جابر

المسعود محمد رحمه جابر



ابوشيخه على محمود صابر جابر

الجابرى سالم عبدهللا جابر

االنصارى عبدالرحمن محمد على عبدهللا جابر

مسلم محمد عبدهللا جابر

المرازيق مسلم محمد عبدهللا جابر

المزروعى الصايغ محمد سعيد عتيق جابر

الشحى مالك حمدان مالك ابراهيم على جابر

الحبابى جارهللا محمد فرحان جابر

اليافعى علوى جبران قاسم جابر

الجابر ابراهيم محمد جابر

النعيمى المطوع محمد جابر

اليامى حسين محمد جابر

الصيعرى مقشم على محمد جابر

الغامدى عبدالغنى بن على بن جارهللا

المطيرى خضر بن صقر بن جاسر

الزعابى ابراهيم جاسم ابراهيم جاسم

المنصورى جابر احمد جاسم

مقامى حسن نجاه احمد جاسم

محمود اسماعيل جاسم

المدفع محمد جاسم المعتصم جاسم

الحايك على بن احمد بن جاسم

الدوسرى جاسم بن خالد بن جاسم

القطان ابراهيم بن طاهر بن جاسم

المسعودى سالم بن محمد بن جاسم

الخليفه عبدهللا بن محمد بن جاسم

رحمه ال صالح ناصر جابر جاسم

الزعابى حميد على حميد جاسم

على ال صرم بن محمد على حميد جاسم

شميلى بنى ساعد راشد محمد راشد سعيد جاسم

الزعابى عبله ابو محمد سعيد جاسم

المرزوقى سلمان محمد سلمان جاسم

البناء احمد محمد عبدالرزاق جاسم

حسين محمد عبدالرزاق جاسم

البلوشى على قنبر عبدهللا جاسم

المطيرى جاسم بن احمد محمد عبدهللا جاسم

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد جاسم

على ال عبدهللا على عبيد جاسم

الفهيم عبدالرحيم عبدهللا عقيل جاسم

ظنحانى احمد محمد احمد على جاسم

على زينل على جاسم

غافان بن محمد على محمد على جاسم

على ال حسن احمد محمد جاسم

الزعابى محمد احمد محمد جاسم

يوسف احمد محمد جاسم

المهيرى بالرميثه جاسم محمد جاسم

على ال محمد جاسم محمد جاسم

الفردان محمد جاسم محمد جاسم



الحمادى سالم حسن محمد جاسم

المشغونى محمد حمد محمد جاسم

السويدى ابراهيم خليفه محمد جاسم

المحرزى محمد راشد محمد جاسم

الحوسنى سالم محمد جاسم

سالم سلطان سيف محمد جاسم

العلى محمد عبدالرحمن محمد جاسم

الكريمى  عباس عبدالعزيز محمد جاسم

الكريمى عباس عبدالعزيز محمد جاسم

على ال محمد عبدالكريم محمد جاسم

الحوسنى احمد عبدهللا محمد جاسم

الزعابى احمد عبدهللا محمد جاسم

العبدول عبدهللا محمد جاسم

الشحى السحارى محمد عبدهللا محمد جاسم

شميلى بنى سبيت محمد عبيد محمد جاسم

النقبى سيف مطر عبيد محمد جاسم

فالمرزى حسين يوسف محمد جاسم

اسماعيل محمد موسى جاسم

المرزوقى درويششريف محمد يحيى جاسم

كلوانى بيرومال جامنو

الكسروانى ادمون جان

قطار بشاره جان

بالل احمد جانكين

المهندى الشقيرى جبر محمد جبر

اقتدار محمد هللا فتح جبريه

العنزى عيد بن  عايش بن جديع

العنزى عيد بن عايش بن جديع

محمد عبدالرحمن عبدهللا يوسف جراح

سعيد هللا نعمه  جرجس

سعيد هللا نعمه جرجس

الحارثى مزيد بن سعود بن جزاء

المطيرى عجل بن عايد بن جزاء

العتيبى بجاد بن عبيد بن جزاء

الجابر على بن ابراهيم بن جعفر

الجاسم على بن احمد بن جعفر

الغريب حسين بن حسين بن جعفر

العبدهللا على بن عبدهللا بن جعفر

العمران على بن عبدالوهاب بن جعفر

الهالل حسين بن على بن جعفر

الحرز عبدهللا بن محمد بن جعفر

الفداغم الموسى عبدهللا بن محمد بن جعفر

الخرس على بن محمد بن جعفر

الشمالوى سعود بن محمدسعيد بن جعفر

ابوسرى على حسن جعفر

كشوانى عبدهللا جاسم عبدالعزيز جعفر

السقاف عبدالرحمن عبدهللا جعفر

الصايغ ابراهيم على جعفر



ابراهيم  ادريس محمد جعفر

ابراهيم ادريس محمد جعفر

طاهر اسعد اسعد جالء

البدوى عبدالعاطى حسن جالل

البيبى صالح حسين جالل

على ال عبدهللا احمد عبدهللا جالل

الحبشى على جالل

الخالد حميد سيف محمد جالل

موسى على جلنار

القطان ابراهيم بن احمد بن جليل

السعود ابو محمد ابراهيم جمال

احمد ابراهيم احمد جمال

المصرى احمد جمال

عبدالسالم احمد محمد الشيخ بن احمد جمال

محمد عبدالقادر احمد جمال

عبدربه عبده احمد جمال

المال محمد احمد جمال

البلوشى حسن محمد احمد جمال

البيروتى يوسف احمد جمال

عبداللطيف احمد غالب اسعد جمال

مصلح ابراهيم ظاهر الدين جمال

الشيخ اسعد بديع جمال

خواهر حسين بن سعود بن جمال

الزاير على بن عبدهللا بن جمال

الزواد حسن بن على بن جمال

الخضير جاسم حمد جمال

عثمان على عبده خالد جمال

الطيب طالب راجح جمال

المهيرى كريشان بن محمد زعل جمال

حمد سعيد سالم جمال

المنهالى سالم عبدهللا سالم جمال

الظاهرى عبيد سالم جمال

محمد عبدهللا سعيد جمال

المزروعى سعيد سلطان جمال

السويدي يوسف حسن سيف جمال

الحج بن محمد صالح جمال

قدوره مصطفى صالح جمال

الناصر عبدهللا عبدالحميد جمال

البريكى صالح عبدالحق عبدالرحمن جمال

ابوحجر محمد عبدالفتاح جمال

كراش رضا حاجى عبدهللا جمال

قاسم صالح عبدهللا جمال

الشامسى الخضر سالم راشد عبيد جمال

عبيد هالل عبيد جمال

احمد على جمال

الشحى على راشد على جمال

سالم سيف على جمال



الصالح على على جمال

الشيخ بن ال عبدهللا علي جمال

غوش مصطفى عمر جمال

الشريف على حسن محمد جمال

المهيرى ظاهر محمد جمال

عيتانى مصطفى جمال

الحوسنى اسماعيل عبدهللا معتوق جمال

السميطى على عبدالرحمن يوسف جمال

محمد سيد جماالت

عقل جميل جمانه

الزهرانى عون بن محمد بن جمعان

فيروز بالل جمعه

الكعبى جمعه بن  خميس بن جمعه

الكعبى جمعه بن خميس بن جمعه

الجنيبى مبارك جمعه حمد جمعه

الكعبى هالل حمد جمعه

الكعبى سالم حمدان جمعه

الشامسى الزرى سلطان سالم حميد جمعه

الظاهرى باالصلى سيف خليفه جمعه

حنضول سيف  خميس جمعه

حنضول سيف خميس جمعه

الهاملى محمد جمعه راشد جمعه

الراشدى سلطان راشد جمعه

الكعبى احمد سالم جمعه

الكعبى جمعه سعيد جمعه

الكعبى جمعه سعيد جمعه

القايدى  عايش محمد سعيد جمعه

القايدى عايش محمد سعيد جمعه

الريامى على سليمان جمعه

الطاير جمعه زعل سهيل جمعه

الظاعنى خلفان شليع جمعه

حمود مصبح ضعيف جمعه

النعيمى بخيت عبيد جمعه

الظاهرى العميم مانع جمعه على جمعه

الريامى النيار سالم على جمعه

سالم جمعه عيد جمعه

القبيسى بوعالمه محمد غانم جمعه

خرده بن عبدهللا حسين غالم جمعه

البريكى خويدم راشد  فريش جمعه

الشامسى الظريف جمعه مانع جمعه

الجنيبى سالم جمعه مبارك جمعه

الكيت سالم احمد محمد جمعه

الفالسى رفيعه بن محمد احمد محمد جمعه

الشحى محمد جمعه

الشامسى سليمان محمد جمعه

المحيربى سيف محمد جمعه

عثمان صبح محمد جمعه



الكعبى انحراف عبيد محمد جمعه

الهوتى احمد صالح مراد جمعه

القبيسى على عيسى فرج جمال

بهزاد احمد عبدالعزيز احمد جميل

العباد عيسى بن عبدهللا بن جميل

الحداد سعيد بن عمر بن جميل

غرزالدين حسين جميل

جراد ابو اسماعيل مطر خليل جميل

الغصين صالح عبدالكريم جميل

بوجباره احمد محمد جميل

على ال العظم سلطان محمد جميل

الحمادى محمد حسن احمد جميله

الميرزا محمد جعفر جابر زوجه احمد جميله

محسن على عاتق زوجه احمد جميله

سويدان احمد جميله

الحسيني عبدالعزيز بن عبدهللا بنت جميله

عبدهللا السيد محمد سيد الدين تاج جميله

سيف راشد زوجه المهيرى خليفه جمعه جميله

الجابرى عبدهللا منيف حسن جميله

المزروعى خليفه فاضل خليفه جميله

ابوجراد مطر خليل جميله

المزروعى حبيب راشد خميس جميله

الكربى محمد مبارك صالح جميله

بارشيد صالح سالم على جميله

الحسن مصطفى عبدهللا فرج جميله

بريك ال مفلح سعيد مبارك جميله

النيسر عبدهللا اسماعيل محمد جميله

محمد ابراهيم محمد زوجه محمد جميله

الهاجرى سالمين عامر محمد جميله

عبدالرحمن محمد جميله

مطر ابراهيم يوسف جميله

زيودى  خرخش محمد راشد زايد راشد جنان

زيودى خرخش محمد راشد زايد راشد جنان

العلوان ناصر عبدهللا جنديل

باجنيد عبدهللا عمر جنيد

الخصاونه سعيد محمد تيسير جهاد

فرنسيس جوزف جهاد

مسعود محمد خليل جهاد

تيم خالد ساجع جهاد

غانم عبده محمد شهاب زوجه على جهاد

بوصيم محمد احمد زوجه حسين جهان

الخطام ابراهيم بن جعفر بن جواد

الموسوى محمد بن حسين بن جواد

الشايب سالم بن سلمان بن جواد

بوحسن طاهر بن سلمان بن جواد

النفيلى طاهر بن عبدالوهاب بن جواد

بوحمد محمد حسن جواد



كراش رضا حاجى عبدهللا جواد

فرجاوى محمد كاظم جواد

المحرزى احمد  خميس احمد جواهر

المحرزى احمد خميس احمد جواهر

الشحى حسن عبدهللا محمد احمد جواهر

العطار محمد جعفر خالد جواهر

الكعبى عبدهللا بخيت خليفه جواهر

اسماعيل خميس خليفه جواهر

السعيدى محمد خليفه سلطان جواهر

الدرمكى محمد عبيد محمد على جواهر

المنهالى على سالم مبارك جواهر

المازم عبدهللا صديق محمد جواهر

عبدالجليل احمد خالد جودت

ابوجويد عبدالقاسم يوسف جودت

رضوان عبدالرحمن جبر جوده

خليل ابو جورج

يزبك ايلي جورج

حسون خليل جورج

الهبر ناصيف جورج

حجار شكرى جورجيت

معوض روبرت جون

سليمان عبدهللا جوهره

فياض مرتين جينا

الفيتورى محمد رمضان جيهان

الغامدى احمد بن حنش بن حاتم

العوده حمد بن عبدهللا بن حاتم

المطيرى نافل بن عسير بن حاتم

فلمبان عدنان بن مرزوق بن حاتم

محفوظ محمد عامر حاتم

مفتاح صنقور فيروز سرور جمعه حارب

الحبسى حارب حمد حارب

بطى بن سعيد مهير حمدان حارب

الحوسنى خميس ابراهيم خميس حارب

العميمى سيف حارب سعيد حارب

المهيرى محمد عبدهللا مبارك حارب

الزعابي عبيد حمد هاشل حارب

عبدهللا حسن ابراهيم حارث

سماره عبدالحميد ابراهيم حازم

عبد عبد اسماعيل حازم

حسونة علي زياد حازم

عزام يوسف حازم

الخورى عبداللطيف درويش حاضره

حسن حافظ فتحى احمد حافظ

الركروكى خالد بن حافظ

المصعبى سيف احمد على حافظ

الدرعى على حميد على حافظ

خليل مصطفى محمد حافظ



المنهالى عبدهللا حربى يحيى حاكم

الشنبرى سعد احمد حامد

الراشدى  رواس على سالم حامد

الراشدى رواس على سالم حامد

الجنيبى احمد عبدالرحيم عبدهللا حامد

الشهوان عبدالعزيز عبدهللا حامد

الطنيجى خليفه بن عبيد حامد عبيد حامد

الفهيم عبدهللا عقيل حامد

الكثيرى على محمد حامد

الفالسى الحج بن مطر محمد حامد

الفردان على سيد شرف سيد حبابه

الكثيرى عبدالعزيز سعيد حبريش

الشيخ البن عبدالوهاب بن ظاهر ب حبيب

هللا فضل برهم حبيب

الصفار على بن حسن بن حبيب

بوموزه عيسى بن راضى بن حبيب

بوحسن طاهر بن سلمان بن حبيب

الراشد محمد بن على بن حبيب

الحمود حجى بن محمد بن حبيب

الصقر على بن محمد بن حبيب

بوحليقه على بن ياسين بن حبيب

نعمى  جرجس حبيب

نعمى جرجس حبيب

الحافظ على حسن حبيب

رحمه ال صالح درويش حبيب

القميش جاسم محمد سلمان حبيب

عبدهللا بهمن حبيبه

المهيري تميم بن عبيد على حبيبه

حسين غالم حبيبه

الخرجى  حبيش على  حبيش

الخرجى حبيش على حبيش

حجاج على عبدالرحمن حجاج

حجازى على محمد حجازى

الزاهر محمد بن على بن حجر

المعنى عباد بن احمد بن حجى

الحسن محمد بن داود بن حجى

العنزى مبارك بن سليمان بن حجى

غواص حسن بن محمد بن حجى

العنزى عبدهللا بن مناحى بن حجيج

السبيعى مسلم بن مطلق بن حرقان

عماره السيد ابراهيم حسام

حماد حسن ابراهيم حسام

ابوعبيده زايد مسلم ابراهيم حسام

موسى على محمد زكريا الدين حسام

السيد احمد سعد الدين حسام

البيك عبدو الدين حسام

سنجقدار وليد محمد الدين حسام



سعد حمزه حمزه مصطفى الدين حسام

ربضى اسكندر انور حسام

البربراوى حسين خالد حسام

كنه سعيد حسام

رستم هاشم سليم حسام

االبوتيجى لبيب شكرى حسام

حيال محمد عبدالهادى حسام

العكله فاضل حسام

امونه ابو عبدالرحيم فؤاد حسام

زكريا كامل كمال حسام

العلماء سلطان عبدالرحمن جليل محمد حسام

دلو يحيى محمد حسام

الحكيم جرجس ريتا او الحايك الياس حسان

الصواف حسن حسان

بليبله رشيد حسنى حسان

تركمانى كمال حسان

قنبر ال ادخيل ابراهيم حسن

الزعابى حسين رحمه ابراهيم حسن

الرميثى رابوى سلطان محمد ابراهيم حسن

الغول يوسف ابراهيم حسن

الهليل على ابن جواد ابن حسن

العويشى حسين ابن عدنان ابن حسن

الرضى محمد ابن على ابن حسن

الكثيرى  العطاس عمر سالم ابوبكر حسن

الكثيرى العطاس عمر سالم ابوبكر حسن

احمد ابراهيم احمد حسن

الحوسنى ابراهيم احمد حسن

الحوسنى غريب حسن احمد حسن

الحمادى محمد حسن احمد حسن

الشحى سليمان احمد حسن

الجسمى عبدالرحمن محمد  عباس احمد حسن

الجسمى عبدالرحمن محمد عباس احمد حسن

على ال احمد على احمد حسن

الحوسنى رجب محمد احمد حسن

الحوسنى اسماعيل هاشم اسماعيل حسن

شالوانى عبدالحسين امين حسن

جباره بو حسن بن احمد بن حسن

الصواف كاظم بن احمد بن حسن

بوجباره محمد بن احمد بن حسن

غواص احمد بن جعفر بن حسن

الهليل على بن جواد بن حسن

الحداد عبدهللا بن حبيب بن حسن

المؤمن حسن بن حسين بن حسن

لسلوم مهدى بن حمد بن حسن

الغزال احمد بن  خميس بن حسن

الغزال احمد بن خميس بن حسن

حربى سليمى صامل بن سعود بن حسن



الحمد على محمد بن طاهر بن حسن

السالمى محمد بن عبدالرزاق بن حسن

الحسن صالح بن عبدهللا بن حسن

المهناء على بن عبدهللا بن حسن

االربش يوسف بن عبدهللا بن حسن

على المحمد يوسف بن عبدهللا بن حسن

العجمى حسن بن عبدالهادى بن حسن

الباذر حسين بن عبدربه بن حسن

السليمان عبدهللا ابن على بن حسن

هتيله ال حسين بن على بن حسن

ابوخضر صالح بن على بن حسن

الشريف عبدهللا بن على بن حسن

البطران على بن على بن حسن

الشوكان عيسى بن على بن حسن

ابوزيد ال محمد بن على بن حسن

الفرج محمد بن على بن حسن

المرهون حسن بن عيسى بن حسن

النبى عبدرب آل حسين بن عيسى بن حسن

المؤمن عبدهللا بن فهد بن حسن

سنان ال احمد بن محمد بن حسن

المهناء حسن بن محمد بن حسن

مقبول حسن بن محمد بن حسن

البراهيم على بن محمد بن حسن

الضامن حسن بن مهدى بن حسن

الحمادى حسن ثانى حسن

مقامى حسن نجاه احمد جاسم حسن

العبيدلى قاسمى محمد حسين حسن

العبيدلى قاسمى محمد حسين حسن

السوافيرى نمر حلمى حسن

المزروعى مسلم على حمد حسن

العلكيم سيف حمدان حسن

الظنحانى الغسيه عبيد حمدان حسن

محمد  درويش حميد حسن

محمد درويش حميد حسن

النويس على محمد حسن خالد حسن

الفراج على محمد خلفان حسن

حسن محمد خليفه حسن

جعفر موسى داود حسن

الزعابى  العشيش راشد حميد راشد حسن

الزعابى العشيش راشد حميد راشد حسن

مطر راشد  خميس راشد حسن

مطر راشد خميس راشد حسن

عباس راغب حسن

بيشك سالم حسن سالم حسن

البيض سعيد حسن سالم حسن

شيبه ابراهيم سامى حسن

عفانه حسين حسن سعدى حسن



الكثيرى سلم بن سعيد حسن

الحمادى حسن سعيد حسن

الكثيرى مرعى بن حسين سعيد حسن

عالى عيسى حسن سليمان حسن

النعيمى احمد صالح حسن

العطاس طالب عبدهللا طالب حسن

عبدالحليم عبدالراضى حسن

العبدولى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن حسن

الزعابى جداح محمد عبدالرحمن حسن

حسن عبدالرزاق حسن

تقى احمد عبدهللا حسن

حسن احمد عبدهللا حسن

البلخى عبدهللا حسن

المرعى عبدهللا حسن

الحوسنى على جاسم حسن عبدهللا حسن

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا حسن

الشامسى عبيد راشد عبدهللا حسن

الحمادى ابراهيم سعيد عبدهللا حسن

المرزوقى سعيد عبدهللا حسن

المشاجر باصليب سالم سعيد عبدهللا حسن

البلوشى  مندوس ال شهداد عبدهللا حسن

البلوشى مندوس ال شهداد عبدهللا حسن

الزعابى قضيب بن عبدهللا محمد عبدهللا حسن

المنهالى عبدهللا نويع عبدهللا حسن

المطوع محمد عبدالواحد حسن

الهنداسي جميع عبيد حسن

جلنبو حسن عطيه حسن

الحمادى ابراهيم احمد على حسن

الهولى احمد حسن على حسن

المرزوقى حسن على حسن

النمر حسن على حسن

الزعابى العلكيم عبدهللا حسن على حسن

يوسفانى حسن على حسن

كياف حسين على حسن

الحمادى احمد خلفان على حسن

احمد سليمان على حسن

البريكى صويلح على حسن

العلياك حسن  خميس  عباس على حسن

عبدالعال على حسن

البحرانى عبدهللا على حسن

الحوسنى سالم عبدهللا على حسن

دهمش على عبدهللا على حسن

الصابرى حسن  عيسى على حسن

عمرو بن عبدهللا عمر حسن

الشامسى عبدهللا  عوض حسن

الشامسى عبدهللا عوض حسن

دلول  يونس حسن فضل حسن



دلول يونس حسن فضل حسن

زيعور حسن فؤاد حسن

محمد احمد السيد قسم حسن

الخفاجى محمد كاظم حسن

محمد عبدالرحمن هللا مال حسن

الحمادى قاسم حسين محمد محسن حسن

السكران احمد محمد حسن

زينل اسماعيل محمد حسن

العويشى محمد حسن

الزبيدى حسن محمد حسن

الزبيدى عبدالقادر حسن محمد حسن

زارعى محمد حسن

خورى عبداللطيف صديق محمد حسن

اهلى عبدالجبار محمد حسن

جميل عبدهللا محمد حسن

حسان حسن على محمد حسن

الزبيدى كرامه محمد حسن

درويش محمد مراد حسن

الجابرى حسن عبدهللا منيف حسن

على ال  الكاس حسن ناصر حسن

على ال الكاس حسن ناصر حسن

سمره حسن نبيه حسن

المنهالى محمد سعيد هادى حسن

العامرى مطرف  عايض هادى حسن

العامرى مطرف عايض هادى حسن

بز بنبه يوسف حسن

العلى هارون حسن يوسف حسن

الحمادي صالح يوسف حسن

بالليث مبارك احمد حسنه

الكربى ناصر محسن حسن حسنه

العامرى غاصب سعيد حسنه

عيسى خلفان سليمان حسنه

الحارثى لحول مبارك عبيد حسنه

النبهانى حسن موسى حسنى

العبدالواحد جاسم مزيد حسنين

محمد عيسى ابراهيم حسين

الجسمى محمد عيسى ابراهيم حسين

الدندن حسين ابن عبدهللا ابن حسين

القطان ابراهيم ابن على ابن حسين

الكثيرى العطاس عمر سالم ابوبكر حسين

عوض حسين احمد حسين

صدقه اسعد حسين

الموسوى عبدهللا السيد موسى السيد حسين

ازبيل ال حسن بن ابراهيم بن حسين

بوخمسين تقى محمد بن ابراهيم بن حسين

القحطانى سعيد بن احمد بن حسين

بوجباره عبدهللا بن جابر بن حسين



العلى كاظم بن جواد بن حسين

الباذر حسين حسن بن حسين

الموسوى محمد بن حسين بن حسين

حماد على بن خالد بن حسين

الهزيم عبداللطيف بن سليمان بن حسين

الحربى شتيان بن سنيد بن حسين

مسلم ال على بن شوقى بن حسين

سالم ال على بن صالح بن حسين

المسلم محمد بن طاهر بن حسين

صالح البن حسين بن عبدهللا بن حسين

الناصر حسين بن عبدهللا بن حسين

القطان  حسين عبدهللا بن حسين

الجباره على بن عبدالمحسن بن حسين

المرهون حسن بن  على بن حسين

الدبيسى احمد بن على بن حسين

السماعيل احمد بن على بن حسين

المهدى احمد بن على بن حسين

شيبان احمد بن على بن حسين

مسقلب احمد بن على بن حسين

الصالح حسين بن على بن حسين

المحمدعلى حسين بن على بن حسين

الحماده حماده بن على بن حسين

لبوى خليفه بن على بن حسين

الطريفى طاهر بن على بن حسين

الشغب على بن على بن حسين

العبدهللا على بن على بن حسين

الصالح عيسى بن على بن حسين

اليامي فرج بن على بن حسين

االمير مبارك بن على بن حسين

البهلول محمد بن على بن حسين

المسبح محمد بن على بن حسين

الدين زين محمد بن على بن حسين

الخلف احمد بن عيسى بن حسين

الحسن حسين بن عيسى بن حسين

بشر ال محمد بن فايع بن حسين

المؤمن عبدهللا بن فهد بن حسين

اليامى دوحان بن مانع بن حسين

اليامى حمد بن مبارك بن حسين

التركى ابراهيم بن محمد بن حسين

العيسى حسين بن محمد بن حسين

الوايل حسين بن محمد بن حسين

الحسين عبدالعزيز بن محمد بن حسين

منصور ال نائب بن محمد بن حسين

البدى حسن بن معتوق بن حسين

العبدالجبار عبدهللا بن مكى بن حسين

الزهير محمد بن ناصر بن حسين

مريح ال مسفر بن هادى بن حسين



منصور ال محسن بن يحيى بن حسين

العباد محمد بن يوسف بن حسين

المقهوي محمد جاسم حسين

الحمدان ناصر جهاد حسين

الحوسنى  خميس حسين  خميس حسين

الحوسنى خميس حسين خميس حسين

عبدهللا محمد السيد سعد حسين

خان شكرهللا حسين

سعيد احمد عاشور حسين

كاظم حسين عبداالمير حسين

صالح ال عبدالرحمن سيف عبدالرحمن حسين

الحامد حسين هادى عبدالرحمن حسين

البراهيم احمد عبدالعظيم حسين

المسيح جعفر عبدهللا حسين

الجسمى عبدهللا حسن عبدهللا حسين

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا حسين

الهزيم على عبدالوهاب حسين

الشدياق عفيف حسين

العامرى عبدالقوى حسين علوى حسين

الخلصان ابراهيم جمعه على حسين

نقبى محمد جمعه على حسين

الحبيشى حسن على حسين

مكى حسن على حسين

المناعى ابراهيم حسين على حسين

الحمادى حسين على حسين

سعيد سالم على حسين

النون ابراهيم عبدهللا على حسين

بالحارث ربيع مبخوت عبدهللا على حسين

البلوشى محمد عبدهللا على حسين

الحوسنى محمد عبدهللا على حسين

الرشيدان محمد على حسين

الحداد حسن علي حسين

الرئيسى رحمه شهداد علي حسين

النويس مطوع محسن عيسى حسين

البسطى حميد سعيد غافان حسين

خرده بن عبدهللا حسين غالم حسين

رضا ال حبيب محمد حسين

الرفاعى حسن محمد حسين

الخورى خليل محمد حسين

مفضى سليم محمد حسين

العصرى عبدالاله محمد حسين

فدعق محمد حسين

القحطانى خرصان فالح محمد حسين

البركي عبدهللا ناصر محمد حسين

العلى محمد هادى محمد حسين

على حسين محمود حسين

حسين عبدالقادر محمود حسين



العامرى قيدان صالح مسلم حسين

رحمه ال صالح ناصر حسين

المسلم هاشم بن على ين حسين

الصايغ ابراهيم على يوسف حسين

بالليث سالم عبدهللا حسينه

ساعد محمد حسينه

العزيزى مطر خليفه  خميس حشر

العزيزى مطر خليفه خميس حشر

النعيمى عبدربه صالح ابراهيم حصه

المحرزى احمد  خميس احمد حصه

المحرزى احمد خميس احمد حصه

على احمد عبدالرحمن احمد حصه

الكاظم صديق محمد امين محمد احمد حصه

عبدهللا ابراهيم عمر زوجه امين حصه

الباروت باروت موسى بشير حصه

الشهاب احمد بن عيسى بنت حصه

العليلى احمد حسن حصه

الزعابى جداح محمد عبدالرحمن حسن حصه

المرشدى صالح على حسن حصه

المناعى ابراهيم حسين على حسين حصه

الجروان سعيد محمد حميد حصه

تميم بنى البسام عبداللطيف خالد حصه

على ال ابوليله على سلطان زوجه خلفان حصه

المهيرى عبيد مطر خليفه حصه

القبيسى على سيف خليل حصه

بوطويل سعيد خليفه راشد حصه

الشامسى مبارك سعيد راشد حصه

الشامسى الفندى خلفان محمد راشد حصه

خوري عبدهللا رحمه حصه

االنصارى حسن سالم حصه

سالم عبدهللا سالم حصه

محمد احمد سعيد حصه

الحريز راشد سيف حصه

المزروعى  عوض سيف هزيم صالح حصه

المزروعى عوض سيف هزيم صالح حصه

احمد محمد صالح عبدالرحمن حصه

السبهان عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز حصه

عبدالواحد احمد زوجه عبدالكريم حصه

صالح ال محمد صالح زوجه عبدهللا حصه

االحبابى جابر فالح عبدهللا حصه

سليمان بن احمد محمد عبدهللا حصه

مسلم محمد عبدهللا حصه

سلطان خلفان عبيد حصه

بوحبل سعيد محمد خليفه زوجه على حصه

الفالحى بخيت غيث بخيت غيث حصه

المطر عبدهللا احمد ماجد حصه

البوعينين مبارك محمد مبارك حصه



الطنيجى احمد محمد حصه

المهيرى احمد محمد حصه

النجاس على محمد احمد محمد حصه

المزروعى خلف محمد خليفه محمد حصه

النعيمى عبدهللا  درويش محمد حصه

النعيمى عبدهللا درويش محمد حصه

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد حصه

النعيم طاهر عبدهللا محمد حصه

يونس بن محمد على عبدهللا محمد حصه

اسماعيل محمد ناصر حصه

الصباغ جمعه ابراهيم جمعه زوجه نجم حصه

العلى خليفه يعروف حصه

الصايغ ابراهيم على يوسف حصه

سعيد خميس حضرم

العلماء شريف محمد الشيخ عبدهللا حفصه

الهاجرى على محمد ابراهيم زوجه محمد حفصه

عبدالرحيم زينل محمد زوجه محمد حفصه

اسحاق مصطفى حفصه

باسليمان على محمد حفيظه

عواد على حكمت

عبدهللا احمد محمد زوجه محمد حكيمه

ساعد بن سعيد راشد حالوه

الحوسنى عبدالواحد احمد حليمه

بالل النوبى حليمه

عبدهللا السيد محمد سيد الدين تاج حليمه

باعباد احمد سالم حليمه

البلوشى مطر سالم حليمه

اقتدار عبدهللا عبدالرحمن حليمه

خورى عباس جمعه عبدالرحيم حليمه

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا حليمه

الحوسنى  شمس خلف عبدهللا حليمه

الحوسنى شمس خلف عبدهللا حليمه

عالى عبدهللا حليمه

ظنجانى عبيد  خميس عبيد حليمه

ظنجانى عبيد خميس عبيد حليمه

مراماه ربيع بالل عتيق حليمه

البلوشى على زوجه الحلو عيسى حليمه

ظنحانى احمد محمد حليمه

سبيت على محمد حليمه

المنصورى سعيد سهيل سعيد زوجه محمد حمامه

الزعابى حسين رحمه ابراهيم حمد

الحوسنى احمد محمد ابراهيم حمد

المزروعى مسلم سالم احمد حمد

المزروعى حريحر سيف احمد حمد

الظاهرى عرار احمد عبدهللا محمد احمد حمد

شرف حسين محمد السيد محمد السيد حمد

المعال حمد احمد ابراهيم الشيخ حمد



م.م.ذ ستثمارات لال الصغير حمد

البراهيم حسين بن احمد بن حمد

العتيبى خضران بن الحميدى بن حمد

القطان عبدالحميد بن جعفر بن حمد

العباد حسن بن حسن بن حمد

الجالل حمد بن خالد بن حمد

الحضرمى حمد بن خلفان بن حمد

الراجح حسين بن راشد بن حمد

الزومان عبدهللا بن زومان بن حمد

الوهيبى جابر بن سالم بن حمد

اليوسفى محمد بن سليمان بن حمد

المطيرى غشام بن شلواح بن حمد

منصور ال سعيد بن صالح بن حمد

العويس احمد بن عبدالعزيز بن حمد

الجريان محمد بن على بن حمد

المرى حمد بن محمد بن حمد

المشارى حمد بن محمد بن حمد

العنزى سليم بن محمد بن حمد

قريع ال حمد بن  مدهش بن حمد

قريع ال حمد بن مدهش بن حمد

هنان ال حمد بن هادى بن حمد

منجم ال دحيدح بن هادى بن حمد

المهيرى قبا بن ثانى محمد ثانى حمد

على ال ابوصيم احمد حسين جاسم حمد

حسن فوالذ محمد جاسم حمد

الصايغ ابراهيم على جعفر حمد

النيادى فايز خلفان جمعه حمد

الحمدانى سالم حمد جميل حمد

الحبسى حمود حارب حمد

البلوشى هللا عطا مطر حامد حمد

حسن دشن حسن حمد

حسين بن عيسى محمد حسين حمد

العطار محمد جعفر خالد حمد

الدهمانى حمد خلفان سالم خلفان حمد

الشامسى على خلفان حمد

الغفلى محمد شمال خليفه حمد

الخيلى شلبود مبارك  خميس حمد

الخيلى شلبود مبارك خميس حمد

المزروعى حمد ناصر خميس حمد

الظاهرى المطوع احمد حمد راشد حمد

الخاطرى راشد حمد راشد حمد

السويدى راشد حمد راشد حمد

الشامسى النايلى خلفان راشد حمد

عبدولى مطر راشد  خميس راشد حمد

عبدولى مطر راشد خميس راشد حمد

النعيمى زريج عبدهللا راشد حمد

الزعابى راشد محمد راشد حمد



حريميش راشد محمد راشد حمد

المهيرى حميد مصبح راشد حمد

العامرى الشريفى هضعه عبدهللا سالم حمد

سالم غيث سالم حمد

الشعيبى حمد سعيد سرحان حمد

الحسانى احمد سعيد حمد

الساعدى سعيد حمد سعيد حمد

المقبالى سالم حمدان سعيد حمد

الظاهرى المطوع راشد خلفان سعيد حمد

المزروعى هميله على راشد سعيد حمد

عبيد سالم سعيد حمد

الساعدى سالم محمد سعيد حمد

المحرزى سعيد محمد سعيد حمد

الخيلى سبت سعيد محمد سعيد حمد

الدرعى مبارك سعيد سلطان حمد

النيادى محمد سلطان حمد

المزروعى  درويش محمد سهيل حمد

العامرى محمد سهيل محنا سهيل حمد

الشحى الحنبوصى احمد سيف حمد

العامرى حمد سيف حمد

الكعبى حمد حميد سيف حمد

مشارى حميد سيف حمد

الساعدى سعيد  خرباش سيف حمد

الساعدى سعيد خرباش سيف حمد

الشعبى على محمد سيف حمد

المرزوقى عبدهللا احمد صالح حمد

المنهالى جارهللا  برغش صالح حمد

قمبر عبيد صباح حمد

االحبابى جراب ظبيب حمد

الدوسرى فهد  عايض حمد

الدوسرى فهد عايض حمد

المطوع محمد حسن عبدالرحمن حمد

حسين محمد عبدالرزاق حمد

يوسف السيد احمد السيد عبدهللا حمد

الزعابى تريم ابراهيم حمد عبدهللا حمد

الصريدى سالم سعيد  خميس عبدهللا حمد

الصريدى سالم سعيد خميس عبدهللا حمد

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا حمد

المطيرى جاسم بن احمد محمد عبدهللا حمد

فوالذى عقيل شريف محمد عبدهللا حمد

الكتبى محيان عبدهللا مهير عبدهللا حمد

الشامسى تريم حمد عبيد حمد

الغفلى طروق راشد عبيد حمد

الراشدى سيف سالم عبيد حمد

الراشدى على سالم عبيد حمد

سيف عبيد حمد

المزروعى الصايغ محمد سعيد عتيق حمد



المزروعى محمد عزان حمد

حوير عبدالرحمن نور محمد عصام حمد

الصيعرى  العاض على حمد

الصيعرى العاض على حمد

المالك حسن على حمد

الحوسنى على حسن على حمد

الشامسى حمد على حمد

الكعبى حمد على حمد

الجنيبى صالح حمد على حمد

المرى الصعاق طالب حمد على حمد

ذيبان على سالمين على حمد

المدنى عبدالرحمن على حمد

المحمود على عبدهللا على حمد

الكتبى بالرشيد على عبيد على حمد

الشبيبى عبدهللا مبارك على حمد

النزر حمد محمد على حمد

السمرى سالم محمد على حمد

النعيمى شامس محمد على حمد

حمودى على محمد على حمد

الشامسى سالمين محمد فاضل حمد

الصيعرى عبدهللا عوض فرج حمد

الصيعرى عوضعبدهللا فرج حمد

الكتبى سالم سعيد قنون حمد

حترش مبارك حمد

بوعميم محمد مبارك حمد

بوعميم خميس محمد مبارك حمد

زبير احمد محمد حمد

حجر بن سعيد احمد محمد حمد

عبدهللا احمد محمد حمد

الرحمانى يوسف احمد محمد حمد

الشامسى محمد جوعان النخيره محمد حمد

جعفر حسن محمد حمد

المزروعى سالم حمد محمد حمد

المزروعى عزان حمد محمد حمد

النيادى يروان حمد محمد حمد

يليلى محمد  خميس محمد حمد

يليلى محمد خميس محمد حمد

الشامسى العامرى حميد رحمه محمد حمد

النيادى نايع سعيد محمد حمد

العمرى نعمان سالم محمد حمد

الظاهرى على سهيل محمد حمد

الغيالنى صالح محمد حمد

القبيسى بتال صالح محمد حمد

الظاهرى  خرباش صقر محمد حمد

الهاجرى سالمين عامر محمد حمد

العامرى حمد عبيد محمد حمد

بوليله محمد على محمد حمد



على ال بوهارون محمد على محمد حمد

السمت محمد عيسى محمد حمد

الخورى حسين عبدهللا محمد محمد حمد

استادى احمد محمد محمود محمد حمد

الكتبى محمد مصبح محمد حمد

المنهالى غانم احمد هويشل محمد حمد

العامرى مسلم الزفنه مسلم حمد

المقبالى سليمان مسلم حمد

الظاهرى سيف راشد مطر حمد

الجنيبى سعيد حمد منصور حمد

البلوشى حمد ناصر حمد

لوتاه احمد عبداللطيف ناصر حمد

عفيف  عوض احمد محفوظ ناصر حمد

عفيف عوض احمد محفوظ ناصر حمد

المزروعى سالم صالح نخيره حمد

الغفارى نصيب محمد  نصيب حمد

على ال احمد زمان محمد نعمان حمد

الظنحانى محمد على محمد هالل حمد

الشكيلى سالم سيف يحيى حمد

القبيسى جمعه عبدهللا احمد حمدان

على السيد محمد احمد حمدان

الشمرى عواد بن سائر بن حمدان

العليانى محمد بن  عوض بن حمدان

العليانى محمد بن عوض بن حمدان

الدرعى بطى سالم حميد حمدان

العامرى على خالد حمدان

المنصورى سعيد محمد خليفه حمدان

الحوسنى خميس ابراهيم خميس حمدان

عبدهللا راشد حمدان

حريميش راشد محمد راشد حمدان

الشامسى مشارى محمد راشد حمدان

السريرى سعيد سيف سعيد حمدان

ناصر  عوض سليمان حمدان

ناصر عوض سليمان حمدان

المنهالى حريز عيضه سهيل حمدان

العامرى سعيد حمدان صغير حمدان

كرم شاه حمزه عبدهللا حمدان

المحرزى احمد خميس عبدهللا حمدان

عزان سعيد عبدهللا حمدان

الكعبى سيف  صبيح عبدهللا حمدان

ماجد عبدهللا حمدان

عرب سلمان عبدالوهاب حمدان

الغيثى سعيد محمد على حمدان

المنهالى على سالم مبارك حمدان

العميمى ضاحى خليفه محمد حمدان

الزعابى راشد محمد حمدان

صريدى ربيعه سيف ربيع محمد حمدان



العميمى حارب سعيد محمد حمدان

المالحى حسين شارد محمد حمدان

الشامسى على محمد حمدان

السمت محمد عيسى محمد حمدان

اجتبى قطى بن سعيد مهير حمدان

الحمادى امين محمد موسى حمدان

الهاملى على احمد حمده

الشحى حسن عبدهللا محمد احمد حمده

ابراهيم على جاسم يوسف زوجه اسماعيل حمده

العسماوى على محمد حسن جعفر حمده

القاسم عبدالرحيم ابراهيم خالد حمده

السويدى خليفه خميس خلف حمده

المنصورى الضحاك حميد سالم حمده

الفالسى بالكديده حمد سعيد حمده

عبيد سعيد حمده

على سعيد حمده

بوعميم محمد مبارك زوجه حميد سيف حمده

المنصورى محمد حمد صالح حمده

المحيربى سيف صقر حمده

رفيع محمد عبدالرحمن حمده

عبدهللا محمد عبدالطيف حمده

الحوسنى عبدهللا جمعه عبدهللا حمده

البلوشى عبدهللا محمد عبدهللا حمده

سلمان السيد على السيد عبدالمجيد حمده

خميس سيف زوجه يعروف بن خليفه عبيد حمده

السبوسى على عجالن حمده

المرى خليفه غالب على حمده

المنهالى على سالم مبارك حمده

الهاملى سيف مبارك حمده

المحسن محمد احمد محمد حمده

محمد امين محمد حمده

السويدى لوتاه بن محمد راشد محمد حمده

القبيسى فاضل لحدان سالم زوجه محمد حمده

صالح محمد حمده

احمد عبدالقادر محمد حمده

الظاهرى عبدهللا حامد عبدهللا محمد حمده

الحميرى بالعرطى عبيد سالم مسرى حمده

الظاهرى راشد ناصر حمده

هالل سالم يوسف حمده

الحربى سبيل بن حسين بن حمدى

الهندى ديب حسين حمدى

زاهر على موسى على حمدى

عبدالمحسن ال محمد باقر حمزه

العوده صالح بن على بن حمزه

الميل الخريش جمعه عبيد جمعه حمزه

الخريشالميل جمعه عبيد جمعه حمزه

الدين شمس مصطفى سعيد محمد حمزه



صبح شيخ محمود حمزه

والعمره للحج البرج حمله

السويدى الوعيل ثانى ابراهيم حمود

الشهرانى حمود بن بداح بن حمود

المطرودى صالح بن محمد بن حمود

الشمري ماطر بن محمد بن حمود

الجابرى عبدهللا جابر حمود

المحرمى عامر سبيع حمود

المفزر على صالح حمود

الوهيبى سعيد على حمود

الحمادى حميد احمد ابراهيم حميد

الريايسه احمد ابراهيم احمد حميد

محمد مقبل احمد حميد

مالحى على محمد اسحاق حميد

الرشيدى حمد بن بهالن بن حميد

النعيمى حميد بن صالح بن حميد

الكعبى سالم سعيد جمعه حميد

على ال  ركاض بن حميد حسن حميد

على ال ركاض بن حميد حسن حميد

الشريانى هزيمه حميد خلفان حميد

النقبى حميد سالم خلفان حميد

الكعبى ساعد حميد خليفه حميد

داودى حميد

جمعه حميد راشد حميد

الظاهرى سيف حظيبه حميد سيف راشد حميد

الدرعى حمد على راشد حميد

النعيمى محمد على راشد حميد

الكتبى عبالن سعيد محمد راشد حميد

البادى خلفان سالم حميد

سالم غيث سالم حميد

الشحى سالم سعيد حميد

بلوشى صالح عبدهللا ابراهيم عبدهللا حميد

الحوسنى حميد عبدهللا حميد

كلى بن راشد حميد عبدهللا حميد

الكعبى سعيد عبدهللا حميد

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا حميد

المزروعى محمد سعيد عبدهللا حميد

الجرمن احمد عبدالرحمن عبدهللا حميد

سلطان على عبدهللا حميد

الشامسى خلفان محمد عبدهللا حميد

النعيمى راشد محمد عبدهللا حميد

الحوسنى خليفه حسن على حميد

اللوغانى على حسن على حميد

الكتبى مرزوق حميد على حميد

الكندى خلفان راشد على حميد

السبوسى زعل سعيد على حميد

على ال خميس غريب حميد



الشامسى فايز عبدالرحمن فايز حميد

يوسف احمد محمد حميد

المهيرى الرحومى عبيد حميد محمد حميد

النعيمى عبيد  خميس محمد حميد

المهيرى خميس محمد حميد

النعيمى عبيد خميس محمد حميد

الكلبانى راشد على محمد حميد

الشامسى بوفرحه عبدهللا ناصر حميد

البلوشى داد كريم نواب حميدهللا

العامرى يزرب حمد صالح زوجه سليمان حميده

النويس مطوع محسن عيسى حميده

العمودى محمد احمد يحيى ارمله محمد حميده

حوشان عوده حنا

المرزوقى عبدهللا خلفان ابراهيم حنان

احمد عبدهللا زوجه عبدالمحسن احمد حنان

المال محمد احمد امين حنان

عبدالرحيم جاسم حنان

فراج بن على حسن على زوجه حسين حنان

مطر راشد  خميس راشد حنان

مطر راشد خميس راشد حنان

البيض سعيد حسن سالم حنان

الكعبى احمد راشد سيف حنان

هرهره ناصر سيف حنان

محمد  شمس حنان

محمد شمس حنان

التميمى ناصر صادق حنان

الرفاعى يوسف السيد حامد زوجه صالح حنان

خرده بن عبدهللا حسين غالم حنان

بفلح ابوبكر قويدر حنان

بريك احمد محمد حنان

سليمان سعيد محمد حنان

الهرمودى احمد عبدهللا محمد حنان

راس ابو مطلق هللا فتح محمد حنان

الصديقى محمود محمد حنان

الحمادى امين محمد موسى حنان

على احمد كرم محمد زوجه حسن حنيفه

بالشاالت حسن سلطان حنيفه

الدرمكى محمد حاجى على حنيفه

البلوشى صالح موسى حنيفه

احمد ابوبكر حنين

بوليله محمد على محمد حنين

السعيدى خليفه سلطان زوجه عقيل طيب حواء

عبدهللا على احمد زوجه محمد حواء

الحمادى امين محمد موسى حواء

عيسى موسى يوسف حواء

حوارى رفيق عبداللطيف حوارى

سليمان عبدهللا  خميس حوراء



على ال عبدالوهاب حوراء

كاظم حسين الحاج ابراهيم على حوراء

السحلى مصطفى حمزه حوريه

الكعبى سليمان صالح سالم حوريه

سليمان عبدهللا سليمان حوريه

حسن احمد حياه

مسلم محمد عبدهللا حياه

عبدهللا محمد حياه

فاضل عبدهللا محمد حياه

الحارثى شقران احمد مبارك احمد حيدر

عبدالقادر الطيب حيدر

العيسى حسن بن على بن حيدر

اليوسف حسن مختار عبدهللا حيدر

حسن نور محمد حيدر

صاحب مهدى حيدر

الزعابى قضيب بن عبدهللا محمد عبدهللا حيى

يوسفانى حسن على حسن خاتون

يوسفانى على حسن خاتون

حسن مراد حسين خاتون

غلوم عبدهللا خاتون

المهيرى الميدور خادم الحاج خادم

العويسى على بن سالم بن خادم

المحيربى بيات عبدهللا سلطان خادم

المهيرى راشد صوايح خادم

المحيربى سالم سيف محمد خادم

الحوسنى ابراهيم احمد ابراهيم خالد

عبدالمعطى ابراهيم الشحات ابراهيم خالد

عطيه جبر ابراهيم خالد

بوعلى القصير عبيد يوسف ابراهيم خالد

العتيبى معتوق ابن تركى ابن خالد

تاجيكى  عوض القاسم ابو خالد

تاجيكى عوض القاسم ابو خالد

المحرزى احمد  خميس احمد خالد

المحرزى احمد خميس احمد خالد

المرهون رضى احمد خالد

الحربى فارع سالم احمد خالد

الواحدى عثمان سعيد احمد خالد

اعبيد نمر صبحى احمد خالد

عابد احمد خالد

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد خالد

الشامسى حميد عبدهللا احمد خالد

عبدالرحيم عبدهللا احمد خالد

الحوسنى محمد عبدهللا احمد خالد

على السيد محمد احمد خالد

الكاظم صديق محمد امين محمد احمد خالد

بالحمر سعيد محمد احمد خالد

عبدالعزيز محمد احمد خالد



التاجر عبيد محمد احمد خالد

خليل عبدالرحمن  ادريس خالد

خليل عبدالرحمن ادريس خالد

مالحى على محمد اسحاق خالد

الشريانى عبدهللا  خميس االمير خالد

الشريانى عبدهللا خميس االمير خالد

ابوالحسن الشيخ الحاج خالد

شرف حسين محمد السيد محمد السيد خالد

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه خالد

زوبع بن سالم مبارك بالخير خالد

العنزى بريدى بن ابراهيم بن خالد

الحسينى جاسر بن ابراهيم بن خالد

شليل بن سعد بن ابراهيم بن خالد

البحر محمد بن ابراهيم بن خالد

الجعفر فهد بن احمد بن خالد

المعيلى ابراهيم بن حسن بن خالد

الحربى خضران بن حسن بن خالد

رضوان ال محمد بن حسن بن خالد

الجالل فهد بن حمد بن خالد

الشمرى  موسى بن حمود بن خالد

الحربى حسين بن سالم بن خالد

كليب بن عبدهللا بن سعد بن خالد

البداى فهد بن سعد بن خالد

الحبسى مسعود بن سعيد بن خالد

عكرش بن عبدهللا بن سليمان بن خالد

المطيرى نويف بن سمير بن خالد

الشهرى محمد بن صاحب بن خالد

السنين سالم بن صالح بن خالد

الدوسرى زيد بن عبدالرحمن بن خالد

الراشد حمد بن عبدالعزيز بن خالد

العرفج عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن خالد

المعيلى ابراهيم بن عبدهللا بن خالد

الملحم ابراهيم بن عبدهللا بن خالد

الميالد احمد بن عبدهللا بن خالد

الحمزه حمد بن عبدهللا بن خالد

الخوفى صالح بن عبدهللا بن خالد

الحماد عبدالرحمن بن عبدهللا بن خالد

حسين الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا بن خالد

العجالن على بن عبدهللا بن خالد

العمرى على بن عبدهللا بن خالد

المعلم على بن عبدهللا بن خالد

الجنيدى مكمى بن عبدهللا بن خالد

منصور ال محمد بن على بن خالد

الحديثى محمد بن على بن خالد

الغانم محمد بن على بن خالد

الحربى السليمى غازى فائد بن خالد

البوخديم احمد بن فهد بن خالد



السولو سالم بن فهد بن خالد

العبدالقادر محمد بن فهد بن خالد

النعيم ابراهيم بن محمد بن خالد

فهد ابراهيم بن محمد بن خالد

الزنيد حميد بن محمد بن خالد

العجالن سعد بن محمد بن خالد

الغريب عبدالعزيز بن محمد بن خالد

السليم عبدهللا بن محمد بن خالد

غيث بن فهد بن محمد بن خالد

العامودى محسن بن محمد بن خالد

الصبيح ناصر بن محمد بن خالد

العلم هدايه بن يحى محمد بن خالد

الملحم خالد بن ناصر بن خالد

محمود اسماعيل جاسم خالد

بريه داوود موسى جمال خالد

محمد حامد خالد

المزروعى سهيل سيف حبروت خالد

الحوسنى محمد اسماعيل حسن خالد

الشحى خصيبه عبدهللا حسن خالد

الزعابى سعيد على حسن خالد

عبدهللا ابراهيم حسين خالد

عبدالنبى حسين خالد

عرب محمد حسين خالد

فخراء على محمد حسين خالد

بالليث عوض عمر حمد خالد

حترش مبارك حمد خالد

الحوسنى على محمد على خلف خالد

الصريدي خلفان محمد سعيد خلفان خالد

اليمانى راشد خليفه خالد

المزروعى خليفه فاضل خليفه خالد

الباروت سليم باروت جمعه  خميس خالد

النقبى ابوسهم راشد  خميس خالد

المشجرى  صالح  خميس خالد

الباروت سليم باروت جمعه خميس خالد

المشجرى  صالح خميس خالد

العامرى مبارك خميس خالد

الحسانى محمد سعيد  درويش خالد

الحسانى محمد سعيد درويش خالد

ياس بنى بوقفل احمد ابراهيم راشد خالد

عبود بن حميد سالم راشد خالد

الشامسى الجروان سعيد سيف راشد خالد

النعيمى محمد على راشد خالد

الرميثى محمد محمد راشد خالد

الضبعان عبدالعزيز راضى خالد

الكثيرى فرج كرامه عبدهللا رشيد خالد

الكعبى عبيد حامد سالم خالد

المنهالى سعيد حسن سالم خالد



راشد سعيد سالم خالد

على ال مصبح صالح سعيد سالم خالد

العلوى سالم عامر سالم خالد

الزعابى راشد سالم عبيد سالم خالد

النعيمى احمد علوى سالم خالد

الراشدى  رواس على سالم خالد

الراشدى رواس على سالم خالد

الجالف محمد على سالم خالد

الواحدى عثمان سعيد ناصر سالم خالد

الحبسى راشد احمد سعيد خالد

المريخى حاضر سعيد خالد

السويدى حميد حمد سعيد خالد

صريدى سعيد  خميس سعيد خالد

صريدى سعيد خميس سعيد خالد

القبيسى بخيت سالم سعيد خالد

الشكيلى سعيد سالم سعيد خالد

الحوسني عبدهللا سعيد خالد

الشامسى سعيد عبدهللا سعيد خالد

الحافرى حمد على سعيد خالد

الغافرى سعيد على سعيد خالد

الهش سعيد على سعيد خالد

بليله مطر سعيد خالد

الكعبى سلطان سعيد سلطان خالد

الرميثى سلطان عبدهللا سلطان خالد

الزعابى راشد محمد سلطان خالد

عبود سليم خالد

الونى سليمان خالد

المرر شاهين خليفه محمد سهيل خالد

الكعبى احمد راشد سيف خالد

المنصورى  طماش سالم سيف خالد

المنصورى طماش سالم سيف خالد

المهيرى بطى محمد سيف خالد

االحيدب ابراهيم صالح خالد

الجابرى عمر احمد صالح خالد

زوبع بن سالم مبارك صالح خالد

عبادى محسن عبد عادل خالد

الخورى عباس اسماعيل عارف خالد

العامرى خلفان الدوده عبدالرحمن خالد

قصمول بن خليفه سيف عبدالرحمن خالد

الخاجه عقيل عبدالرحمن خالد

المنصورى عبدهللا يوسف عبدالرحمن خالد

نصيف عبدالرزاق خالد

البلوكى محمد احمد عبدالعزيز خالد

القصاب محمد عبدالعزيز خالد

الخاج رسول محمد عبدالقادر عبدالغفور خالد

كفرناوى عبدالقادر خالد

الجودر مبارك احمد عبدهللا خالد



عبدالقادر الحسين عبدهللا خالد

الحوسنى عبدهللا جمعه عبدهللا خالد

المهيرى رحمه عبدهللا خلفان عبدهللا خالد

ديماس خليفه عبدهللا خالد

الشامسى محمد سعيد عبدهللا خالد

على عبدالحليم عبدهللا خالد

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا خالد

باعبيد سالم عمر عبدهللا خالد

الريسي حميد مبارك عبدهللا خالد

المطيرى جاسم بن احمد محمد عبدهللا خالد

المعمرى حسن محمد عبدهللا خالد

اللغاى عبدهللا محمد عبدهللا خالد

الرستمانى محمد حسن عبدالواحد خالد

الهاجرى محمد سلمان عبيد خالد

عبيد هالل عبيد خالد

مراماه ربيع بالل عتيق خالد

الحمادى سليمان سلطان عصام خالد

المدورى شائف علوى خالد

الصايغ على ابراهيم على خالد

الساعدى سعيد  خرباش على خالد

الساعدى سعيد خرباش على خالد

الحسانى على راشد على خالد

الهاملى سالم على خالد

بارشيد صالح سالم على خالد

النقبى المرمر على سالم على خالد

حدجان بن سالمين على خالد

عامر على خالد

الحوسني اسماعيل عبدهللا على خالد

الفهيم عبدالرزاق عبدهللا على خالد

دهمش على عبدهللا على خالد

محيان مبارك عبدهللا على خالد

السيد محمد عبدهللا على خالد

العولقى سالم محمد على خالد

المهرى سدون محمد على خالد

الحسانى عبدهللا محمد على خالد

على ال بوعصيبه عيسى محمد على خالد

النيادى حمد مفتاح على خالد

لنجاوى موسى على خالد

العتيبى مثعى ثقل عمر خالد

العمودى صقر عمر خالد

احمد يسن عمران خالد

الظاهرى سعيد جمعه عوض خالد

العتيق عبدهللا عبدالرحمن عيسى خالد

عبدالفتاح كاظم عبدالفتاح عيسى خالد

السويدى  الكوس عبدهللا عيسى خالد

السويدى الكوس عبدهللا عيسى خالد

المنصورى عيسى مبارك عيسى خالد



الغصين حسن صبحى غسان خالد

المحيربى خلفان خلفان غيت خالد

ابورمضان عبدهللا فايز خالد

الكثيرى عمر محمد  خميس مرعى فيصل خالد

الكثيرى عمر محمد خميس مرعى فيصل خالد

اسعد ياسين قاسم خالد

الحالمى محمد مرزوق الحج خالد

لوتاه احمد ماجد خالد

المنصورى محمد خالد مبارك خالد

المنصورى حديلى محمد سعيد مبارك خالد

سعيد على مبارك خالد

المنصورى سالم مفتاح مبارك خالد

الحسن ابا ابراهيم محمد خالد

صالح الحاج احمد محمد خالد

برقاوى احمد محمد خالد

الحميدى حميد احمد محمد خالد

عبدهللا احمد محمد خالد

مبارك احمد محمد خالد

يوسف احمد محمد خالد

النقبى عبدهللا سالم بن محمد خالد

الهاجرى القرفى ثالب محمد خالد

الحوسنى على جاسم محمد خالد

على جعفر محمد خالد

الشحى خلفان على خلفان محمد خالد

المهيرى عبدهللا ضاعن خليفه محمد خالد

الخاجه محمد العابدين زين زمان محمد خالد

خورى محمد زينل محمد خالد

الخالقى محمد سالم محمد خالد

الكثيرى دحدوح حبان سعيد محمد خالد

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد خالد

الزعابى بوعبله محمد سعيد محمد خالد

الكويتى صالح محمد سعيد محمد خالد

القبيسى بتال صالح محمد خالد

ظاهر بن هالل ظاهر محمد خالد

القاسمى عبدالرحمن محمد خالد

المراوعه االهذل محمد عبدالرحمن محمد خالد

الطنيجى محمد عبدالرحمن محمد خالد

الجفرى احمد عبدالقادر محمد خالد

الشعيبى عبداللطيف محمد خالد

احمد ابراهيم عبدهللا محمد خالد

البعدانى عبدهللا محمد خالد

على ال حسن عبدهللا محمد خالد

مستنير ال عتيق محمد خالد

بدرى على محمد احمد على محمد خالد

ذيبان عبدهللا على محمد خالد

الحسانى السو محمد على محمد خالد

بوليله محمد على محمد خالد



حفيتى سعيد محمد على محمد خالد

الخاجه عبدهللا على فتح محمد خالد

البدرى الهادى فتحى محمد خالد

العامرى محمد كرامه محمد خالد

شحاته على محسن محمد خالد

القيسيه احمد محمود محمد خالد

المزروعى المفتول محمد مطر محمد خالد

الحوسنى غيث احمد محمود خالد

ثابت محمود خالد

البريكى صالح حسين محمود خالد

عقميق محمود خالد

الظاهرى احمد سالم مطر خالد

الظاهرى حارب سويدان مطر خالد

النعيمى سعيد سالمين مكتوم خالد

صالح محمد ناصر خالد

خميس على ايوب هارون خالد

العمودى محمد احمد يحيى خالد

ابوالفضل يوسف خالد

خورى محمد حسين يوسف خالد

الفهيم على عبدالرزاق يوسف خالد

حماد بنى الجوهرى يوسف محمد يوسف خالد

ابوحليقه عيسى موسى خالدابراهيم

عوض عبيد خالدعبدالرحمن

خطاب عبداللطيف ختام

احمد ابراهيم احمد خديجه

الباروت باروت موسى بشير خديجه

عبدهللا السيد محمد سيد الدين تاج خديجه

احمد حسين خديجه

احمد  درويش خديجه

القبيسى عبدهللا كرم  درويش خديجه

احمد درويش خديجه

المال احمد صالح محمد زوجة درويش خديجه

القبيسى عبدهللا كرم درويش خديجه

الجوهرى سعيد على سعيد زوجه سالم خديجه

عبدهللا سلمان خديجه

نصرهللا يوسف ناصر عبدالرحيم خديجه

سويلم سعيد حمدان ارمله عبدهللا خديجه

مالعب اسحاق عبدهللا اسحاق عبدهللا خديجه

ديماس خليفه عبدهللا خديجه

محمد جعبل ناصر زوجه عبدهللا خديجه

الدرعى فارس سعيد عبدهللا خديجه

صريدى عبدهللا سليمان عبدهللا خديجه

العيان راشد حسن عبيد خديجه

ناصر بن عبيد صالح زوجه عبيد خديجه

سعيد عبيد خديجه

الشحى حشر على احمد على خديجه

على ال ابوليله محمد على خديجه



الحمادى يوسف على خديجه

النويس مطوع محسن عيسى خديجه

صالح محسن خديجه

اغمير محمد خديجه

العمودى سعيد محمد خديجه

يونس بن على عبدهللا محمد خديجه

بخيت مرزوق خديجه

السويدى مرزوق بخيت مرزوق خديجه

حبيب موسى خديجه

اميرى على احمد زوجه يوسف خديجه

الحبشى عبدهللا على خزيمه

الحجري عبيد بن سليم بنت خزينه

المنصورى ماجد راشد خزينه

حمود مصبح ضعيف خزينه

العامرى عل خزينه

االغبر حسين حمدى خضر

ابوفول ابراهيم صبحى خضر

الباروت باروت موسى بشير خضره

عامر دعفوس خطيره

على ال  حليس على محمد زوجه سليمان خفيه

على ال حليس على محمد زوجه سليمان خفيه

مريش خليل صالح احمد خلدون

الظواهره احمد محمد خلدون

على السيد الدين محى خلدون

حسين الحاج منير خلدون

رحمه ال صالح ناصر جابر خلف

الرميثى حميد عبدهللا عبدالرحمن خلف

الحمادى رحمه عبدهللا خلف

المعادات عرار كليب خلف

المزروعى هالل خلف هالل خلف

المنصورى مرزوق مبارك احمد خلفان

المزروعى قدالن خلفان الحاى خلفان

الخنجرى  درويش بن جمعه بن خلفان

الخنجرى درويش بن جمعه بن خلفان

الراشدى سلطان راشد جمعه خلفان

المرى حمد ماجد حمد خلفان

الشريانى هزيم حميد خلفان

الطنيجى عيسى بن سيف عبيد راشد خلفان

خلفان حمد محمد راشد خلفان

زيودى محمد راشد زايد خلفان

المنصورى  بالعريض خلفان سالم خلفان

المنصورى بالعريض خلفان سالم خلفان

الكعبى مسلم خليفه سالم خلفان

الحسانى على سيف سعيد خلفان

النيادى سعيد محمد سعيد خلفان

الشامسى على راشد سيف خلفان

الهاملى سعيد سيف خلفان



المرزوقى باكر عبدهللا خلفان

المهيرى رحمه عبدهللا خلفان عبدهللا خلفان

المزروعى خلفان عبيد خلفان

الكعبى سعيد محمد عبيد خلفان

توير عبدهللا سعيد على خلفان

المهيرى المصبح حميد عبدهللا على خلفان

الغيثى سعيد محمد على خلفان

الشامسى مطر على خلفان

المنصورى رصاص خلفان عيسى خلفان

على ال بطى سيف فهد خلفان

العريانى العبادى خلفان محمد خلفان

المرى خلفان محمد خلفان

المرى محمد خلفان محمد خلفان

الخيلي مليفه خلفان محمد خلفان

المحيربى سالم سيف صقر محمد خلفان

سيف عبدهللا محمد خلفان

الفالحى فيروز مطر خلفان

المنصورى خريده محمد خلفان نصيب خلفان

البرى حسين بن عيضه بن خلقان

المسعود حميد صالح احمد خلود

حسين محمد السيد الدين ناظم السيد خلود

المعال حمد احمد ابراهيم الشيخ خلود

جاسبى جواد خلود

الشريقى خلفان محمد راشد خلود

عبدهللا حميد زوجه عبدهللا سالم خلود

المهيرى فهد وليد سعدهللا خلود

عبيد سالم سعيد خلود

الكعبى احمد راشد سيف خلود

الشريانى عمير محمد ضاحى خلود

النوبى عبدهللا مسعد محسن عبدالسالم خلود

فدعق محسن صالح عبدهللا خلود

الحضرمى محمد على عبدهللا خلود

مرسى محمد عبدهللا خلود

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر فائز خلود

المخيني سالم ماجد خلود

الغيثى على سليمان محمد خلود

الجفرى احمد عبدالقادر محمد خلود

العامرى محمد عبدهللا محمد خلود

المال على محمد خلود

قاسم على محمد خلود

على ال بوهارون يوسف محمد خلود

رزق ابو يوسف مصطفى خلود

الظاهرى احمد سالم مطر خلود

الشيبانى احمد عبدالرحيم ابراهيم خليفه

الزعابى سلطان محمد ابراهيم خليفه

الدرمكى عبدهللا محمد ابراهيم خليفه

الدهمانى محمد سعيد احمد خليفه



الجابر احمد عبدهللا احمد خليفه

السويدي راشد محمد احمد خليفه

الظاهرى احمد عبدهللا محمد احمد خليفه

الغانم حسين بن على بن خليفه

مهيرى تميم بن ضاحى جمعه خليفه

العيسائى راشد سليمان حارب خليفه

الحوسنى على عبدهللا ابراهيم حسن خليفه

المزروعى حفيظ سعيد حفيظ خليفه

الخيلى عويضه سهيل حمد خليفه

المهيرى مطر محمد مبارك حمد خليفه

المزروعى حمد محمد حمد خليفه

جبر حمود خليفه

الشامسى غانم سعيد الصغير حميد خليفه

الكعبى ساعد حميد خليفه

الجالف محمد خليفه خالد خليفه

العزيزى مطر خليفه  خميس خليفه

الهاملى صويلح عبيد  خميس خليفه

العزيزى مطر خليفه خميس خليفه

الهاملى صويلح عبيد خميس خليفه

اليمانى راشد خليفه

اجتبى عبيد بن سرداح بن راشد خليفه

حميد راشد خليفه

النعيمى راشد حميد راشد خليفه

المهيرى صريع بن خليفه عبدهللا راشد خليفه

الزحمى على مصبح راشد خليفه

مبارك سيف ربيع خليفه

الكعبى راشد عبيد زايد خليفه

الزعابى الصورى خليفه جاسم سالم خليفه

الكعبى خليفه سالم خليفه

الصرايره محمد عبدالقادر سالم خليفه

الكعبى قضيب سالم سرحان خليفه

الشعيبى حمد سعيد سرحان خليفه

الزعابى جاسم راشد سعيد خليفه

القبيسى جاعد سالم سعيد خليفه

الهش سعيد على سعيد خليفه

السعيدى محمد خليفه سلطان خليفه

الكعبى عناد محمد سلطان خليفه

الكثيرى على  عوض سهيل خليفه

الكثيرى على عوض سهيل خليفه

المرر شاهين خليفه محمد سهيل خليفه

النعيمى بخيت سويدان خليفه

المتفيج سالم مصبح سويدان خليفه

المنصورى محمد حمد سيف خليفه

المنصورى عمير محمد سيف خليفه

السويدى شاهين محمد شاهين خليفه

الخورى خليل محمد طيب خليفه

الخورى فوالذى خليل محمد طيب خليفه



الزعابى حمدان يعقوب عبدالرحمن خليفه

كرم شاه حمزه عبدهللا خليفه

المهيرى رحمه عبدهللا خلفان عبدهللا خليفه

المزروعى محمد خميس عبدهللا خليفه

البلوشى محمد عبدهللا خليفه

الماس عبدهللا محمد عبدهللا خليفه

الحميرى خليفه عبيد خليفه

الراشدى  خميس على عبيد خليفه

الراشدى خميس على عبيد خليفه

الحمودى محمد عبيد خليفه

المنصورى جكه يوسف عبدالعزيز عتيق خليفه

الشحى حشر على احمد على خليفه

الكتبى سويف خليفه على خليفه

البلوشى كرم محمد رحمه على خليفه

الكعبى سلطان محمد  عوض خليفه

الكعبى سلطان محمد عوض خليفه

المسافرى سيف خليفه كاسب خليفه

ابوجمهور مبارك عبيد مبارك خليفه

خورى احمد محمد خليفه

حسن محمد خليفه

اليماحى محمد خلف محمد خليفه

ياسى عامر خلفان خليفه محمد خليفه

الهنائى شيخان مسعود خليفه محمد خليفه

المنصورى سعيد محمد خليفه

النيادى بطى سعيد محمد خليفه

النعيمى صالح محمد خليفه

اليافعى حسين عبدهللا محمد خليفه

العامرى محمد عبدهللا محمد خليفه

الحوسنى  خميس على محمد خليفه

الحوسنى خميس على محمد خليفه

الرميثى سيف مجرن محمد خليفه

الكتبى محمد مصبح محمد خليفه

الصبرى سلطان مطر محمد خليفه

الراشدى خليفه نايع محمد خليفه

المهيرى هزيم محمد خليفه

اجتبى الحافرى نهيل  مصبح خليفه

الكعبى مصبح عبدهللا مصبح خليفه

المهيرى عبيد مطر خليفه

على ال الدلى على يوسف خليفه

الحوسنى حسن ابراهيم خليل

الحوسنى حسين ابراهيم خليل

الصباغ حسين راشد ابراهيم خليل

حسن محمد شاكر ابراهيم خليل

البلوشى محمد على ابراهيم خليل

كريم ابراهيم خليل

الحمادى محمد ابراهيم خليل

الخورى ابراهيم يوسف ابراهيم خليل



الغول يوسف ابراهيم خليل

جابر اسماعيل خليل

الحمادى بور حسين اسماعيل خليل

شاميه خليل  الياس خليل

شاميه خليل الياس خليل

الخورى خليل محمد حسين خليل

البلوكى جعفر خليل  درويش خليل

الجيوسى ابراهيم راشد خليل

حسن على رحمه خليل

حسن عبدالرحمن عبدالواحد خليل

ابووطفه حسين محمد خليل

عبيده ابو زايد محمد خليل

الفينى على يوسف محمد خليل

السعودى كمال مصطفى خليل

اليماحى المرحوم سعيد عبدهللا احمد  خميس

يماحى سعيد على احمد  خميس

الزعابى سعيد بن محمد بن  خميس

حنضول سيف  خميس جمعه  خميس

الشامسى بخيت  خميس حميد  خميس

الزحمى خلفان  خميس خلفان  خميس

راشدى  خميس خلفان  خميس

الكعبى عبدهللا سالم خلفان  خميس

العيالى خليفه  خميس خليفه  خميس

المزروعى سهيل محمد خليفه  خميس

الشحى محمد راشد  خميس

يماحى سعيد محمد راشد  خميس

الجنيبى ناصر  خميس سالم  خميس

الساعدى عبيد سعيد  خميس

المهيرى شريح جمعه عتيق سلطان  خميس

الكعبى  خميس عبيد  خميس

الرميثى عبيد  خميس عبيد  خميس

الحمادى  خميس عثمان  خميس

المزروعى سعيد  فارس عيسى  خميس

الشامسى راشد غريب  خميس

الدرمكى الدى  خميس محمد  خميس

الشرى محمد  خميس محمد  خميس

الحوسنى ابرهيم خميس ابراهيم خميس

المحرزى احمد خميس احمد خميس

اليماحى المرحوم سعيد عبدهللا احمد خميس

يماحى سعيد على احمد خميس

النعيمى غميل سعيد الذيب خميس

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه خميس

الزعابى سعيد بن محمد بن خميس

الباروت سليم باروت جمعه خميس

حنضول سيف خميس جمعه خميس

الشامسى بخيت خميس حميد خميس

المهيرى راشد خادم خميس



الزحمى خلفان خميس خلفان خميس

راشدى خميس خلفان خميس

الكعبى عبدهللا سالم خلفان خميس

العيالى خليفه خميس خليفه خميس

المزروعى سهيل محمد خليفه خميس

الشحى محمد راشد خميس

يماحى سعيد محمد راشد خميس

الجنيبى ناصر خميس سالم خميس

الساعدى عبيد سعيد خميس

المهيرى شريح جمعه عتيق سلطان خميس

الكعبى خميس عبيد خميس

الرميثى عبيد خميس عبيد خميس

الحمادى خميس عثمان خميس

البلوشى عبدالرحمن على خميس

المزروعى سعيد فارس عيسى خميس

الشامسى راشد غريب خميس

الدرمكى الدى خميس محمد خميس

الشرى محمد خميس محمد خميس

المرى غانم غانم خوالء

حجرف غانم سعيد زوجه الغزال محمد خوالء

الحوسنى ابراهيم احمد ابراهيم خوله

احمد ابراهيم احمد خوله

الفردان حسين على ناصر احمد خوله

المعال حمد احمد ابراهيم الشيخ خوله

الحمادى سلطان احمد جابر خوله

العبيدلى محمد سالم حسن خوله

الكعبى خميس ناصر خميس خوله

النوسى عبيد احمد عبيد راشد خوله

الشريقى خلفان محمد راشد خوله

حريميش راشد محمد راشد خوله

البادى على ناصر سالم خوله

الهويدى جمعه سعيد خوله

العطر سيف محمد سيف خوله

الفالحى محمد زايد صالح خوله

المرزوقى سلطان ابراهيم عبدالرزاق خوله

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا خوله

المنصورى ربيعه عبدهللا خوله

صريدى عبدهللا سليمان عبدهللا خوله

ماجد عبدهللا خوله

خميس سعيد خميس زوجه ابراهيم على خوله

الظاهرى عيسى بطى على خوله

العبار راشد على خوله

بوتيله على عبدهللا على خوله

المحيربى محمد فرج خوله

اليافعى علوى جبران قاسم خوله

الشاطرى ابوبكر الشيخ شريف كمال خوله

عبدهللا احمد محمد خوله



الطنيجى محمد عبدالرحمن محمد خوله

الحسانى عبدهللا محمد ناصر خوله

الكثيرى سالم بخيت سعيد خيار

الكثيرى احمد على خير

االنصارى عبدالهادى محمد محمود خيرالنساء

بردان مرشدى عبداالرحمن خيرى

على محمد زوجه بديوى عبدالكريم خيريه

العريقى احمد عبدالواسع خيريه

الحبسى عبدهللا راشد خيه

معوض عبدالحميد عبداللطيف داليا

الجبيلى رمزى محمد داليه

الشيبانى شريف محمد رشاد دانه

القرق صالح عيسى صالح دانه

المرزوقى عبدهللا عبدالرحمن عادل دانه

وال الزراعيه المواد وتجاره الستيراد دانه

فخرو على جابر ماجد دانه

الكريمى  عباس عبدالعزيز محمد دانه

الكريمى عباس عبدالعزيز محمد دانه

النعيمى محمد مصبح على محمد دانه

راشد عبدهللا زوجه االحبابى مسعود دانه

حجاوى يحيى وفا دانه

شاهين ميخائيل دانى

سكريه نزار دانيه

االحبابى  عوض هادى مهدى داهم

االحبابى عوض هادى مهدى داهم

السعيد داود محمد سعدهللا داود

المرزوقى سليمان عبدهللا سليمان داود

عبدهللا داود فؤاد داود

الحمادى محمد سليمان داوود

اهلى احمد عبدهللا داوود

المنصورى الدحام عيد محمد دحام

المطيرى هللا دخيل بن نامى بن هللا دخيل

الخالدى وحير بن فراج بن دخيل

الفالسى عويد سالم سالم  درويش

الحسانى خلفان محمد سعيد  درويش

المنصورى محمد حمد صالح  درويش

المزروعى محمد  درويش عاطف  درويش

سماره  درويش عبدالرؤوف  درويش

ياس بنى محمد هارون محمد عبدهللا  درويش

الظاهرى مطر عبيد  درويش

اليماحى محمد سليمان على  درويش

كريده عبيد محمد على  درويش

الفالسى عويد سالم سالم درويش

الحسانى خلفان محمد سعيد درويش

المنصورى محمد حمد صالح درويش

سماره درويش عبدالرؤوف درويش

الظاهرى مطر عبيد درويش



اليماحى محمد سليمان على درويش

كريده عبيد محمد على درويش

عبدالكريم عبدالرحمن دريه

الحميرى بوقراعه معضد دسمال على دسمال

المقهوى خليفه عبدهللا خليفه دعاء

كعبى سليمان صالح سالم دعاء

احمد سيد سعد احمد سيد دعاء

المحمود محمد يوسف عبدالعزيز دعاء

المهيرى دعفوس راشد دعفوس

الجابرى مسلم سعيد عبدهللا  دغاش

حبيب جواد دالل

البوسعيد خليفه حمد دالل

باصليب سالم سعيد عبدهللا دالل

البلوشى جاسم محمد عبدالواحد دالل

احمد على دالل

الجنيبى صالح حمد على دالل

الهالالت بندر محمد دالل

سليم محمد دالل

محسن معن دالل

الحبسى حسن بن زيد على سعيد دليله

الهاملى خلفان دليمج نخيره دليمج

مسعوده دنى

العجمى  دهش بن مرزوق بن  دهش

العجمى دهش بن مرزوق بن دهش

سميره وديع دولى

عايده ابو محمود احمد ديانا

جربوع ديب  خميس ديب

جربوع ديب خميس ديب

ابراهيم مطر محمد ديما

المغربى مفيد ديما

هيجر جميل زياد ديمه

القيسيه احمد محمود محمد ديمه

خليفه ابراهيم خليفه زوجه عبدالمحسن دينا

المهرى سالم حمدان محمود زوجه محمد دينا

البلوشى عبدهللا غريب محمد دينا

ياسين محمود دينا

محمد بكر ابو يوسف دينا

الكعبى معضد سيف على ديين

جاسم فخرى ذكرى

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد ذكريات

العامرى على  قناص حمد ذياب

الشريانى هزيم حميد خلفان ذياب

الفالحى عيسى فرج عيسى ذياب

الدرمكى سيف محمد غريب ذياب

الحمادى يوسف عبدهللا ذيبه

االنصارى عبدالهادى محمد محمود ذيبه

الشيخ ال عبدهللا بن محمد بنت رابعه



المازمى على  خميس ابراهيم راشد

المازمى على خميس ابراهيم راشد

الزعابى جميع بن سعيد راشد ابراهيم راشد

المهيرى عمير بن محمد سعيد ابراهيم راشد

اليعرى ابراهيم محمد ابراهيم راشد

القصير عبيد يوسف ابراهيم راشد

المزروعى عيسى جمعه احمد راشد

راشد احمد راشد

الظهورى راشد على احمد راشد

صالح محمد احمد راشد

الشامسى سمبيج بطى عبيد محمد احمد راشد

الفردان حسين على ناصر احمد راشد

الشريانى عبدهللا  خميس االمير راشد

الشريانى عبدهللا خميس االمير راشد

الباروت باروت موسى بشير راشد

الورثان راشد بن احمد بن راشد

الزهرانى عبدهللا بن احمد بن راشد

الهاشمى عامر بن جعروف بن راشد

سالم ال حسين بن حيدر بن راشد

ناصر بن سعد بن راشد بن راشد

المقابله محمد بن سعد بن راشد

منجم ال محمد بن على بن راشد

الشحى راشد بن محرز بن راشد

الكثيرى المروى صالح مسلم تركى راشد

الرميثى سيف مجرن راشد ثانى راشد

الشامسى حارب محمد حارب راشد

احمد ابراهيم احمد حسن راشد

الحوسنى ابراهيم احمد حسن راشد

قاسم الشيخ سليم حلمى راشد

الخاطرى راشد حمد راشد

نقبى راشد محمد راشد حمد راشد

الزعابى عبيد حمد راشد

البلوشى حمد ناصر حمد راشد

جمعه حميد راشد

حميد راشد حميد راشد

الكعبى حميد راشد حميد راشد

المزروعى سعيد راشد حميد راشد

الكتبى الحج بن حميد على حميد راشد

المنصورى بالجافله سيف عيد خلف راشد

على ال جاسم راشد خلفان راشد

البلوشى سالم راشد خلفان راشد

بدر بن عبيد سيف خلفان راشد

النقبى عبدهللا خلفان راشد

الكعبى سرحان مطر خلفان راشد

الفالحى فيروز مطر خلفان راشد

بوطويل سعيد خليفه راشد

عبدولى راشد  خميس راشد



عبدولى راشد خميس راشد

البادى حسن راشد راشد

الشرهان حسن راشد راشد

العويس عبدهللا رحمة راشد

الزعابى عبود بن حميد سالم راشد

الظاهرى  خميس راشد سالم راشد

الظاهرى خميس راشد سالم راشد

شميلى بنى رشدوه محمد راشد سالم راشد

النعيمى راشد سلطان سالم راشد

المسافرى عبدهللا سالم راشد

المزروعى خميس سالم على سالم راشد

الياليله حميد عيسى سالم راشد

محمد سالم راشد

الشامسى الحاج مسعود سالم راشد

الشكيلى سالم ناصر سالم راشد

الحبسى علوان حسن سعيد راشد

الظاهرى تريس راشد سعيد راشد

الرميثى الرباعى خليفه راشد سعيد راشد

شميلى بنى ساعد راشد محمد راشد سعيد راشد

بومهير اسماعيل سالم سعيد راشد

الشحى الرندى عليوه سالم سعيد راشد

النعيمى محمد صالح سعيد راشد

الصريدى احمد عبدهللا سعيد راشد

المنصورى حماد محمد سعيد راشد

المزروعى حنضل محمد سعيد راشد

المزروعى حمود سعيد محمد سعيد راشد

القايدى مصبح محمد سعيد راشد

الحوسنى راشد على حسن سلطان راشد

الظاهري العريف سلطان محمد سلطان راشد

احمد محمدى سلطان راشد

الكعبى مصبح سلطان راشد

الكتبى حضيرم سويدان راشد

الحوسنى محمد اسماعيل سيار راشد

السبوسى خريده بن محمد احمد سيف راشد

المهيرى حمرعين سعيد راشد سيف راشد

الشعبى على محمد سيف راشد

المزروعى عوض سيف هزيم صالح راشد

حمود مصبح ضعيف راشد

الخنبشى عامر محمد عامر راشد

المرزوقى حسن احمد محمد عبدالرحمن راشد

تهلك حسن حسين عبدالشكور راشد

الكيتوب راشد عبدالصمد راشد

الزعابى محمد حميدان عبدهللا راشد

البوفالسه خليفه زعل عبدهللا راشد

الحمادى ابراهيم سعيد عبدهللا راشد

الشامسى محمد سعيد عبدهللا راشد

صريدى عبدهللا سليمان عبدهللا راشد



العريانى سعيد صالح عبدهللا راشد

الحسانى سعيد على عبدهللا راشد

الحضرمى محمد على عبدهللا راشد

الشامسى عمران عبدهللا راشد

الشحى انن محمد عبدهللا راشد

المزروعى راشد محمد عبدهللا راشد

الزعابى عبدهللا محمد عبدهللا راشد

الدويب على محمد عبدهللا راشد

المهرى عبدهللا حماد عبدالمعطى راشد

الراشد احمد عبذالعزيز راشد

النوسى عبيد احمد عبيد راشد

على ال حميد بن حميد عبيد راشد

جتب بني حميد عبيد راشد

الرولى عبيد محمد عبيد راشد

الظاهرى عبيد محمد عبيد راشد

المزروعى الصايغ محمد سعيد عتيق راشد

الزعابى جاسم بن سالم بن على راشد

ابراهيم حسين على راشد

الكتبى سويف خليفه على راشد

الزعابى الشرع ثانى راشد على راشد

المزروعى حميد راشد على راشد

الساعدى سعيد راشد على راشد

النعيمى الخلوى سلطان راشد على راشد

الواجف خلفان سالم على راشد

المحرزى الشغل عبدهللا سيف على راشد

صريدى سالم عبيد على راشد

الشامسى مرشد عبيد على راشد

االنصارى حسن الشيخ محمد على راشد

تريم عمران راشد

الشامسى هويدن سالم عوض راشد

المنصورى درويش راشد غريب راشد

المسافرى كاسب سيف خليفه كاسب راشد

المنصورى محمد خالد مبارك راشد

المدحاني هارون سبيت مبارك راشد

المسمارى مفتاح مبارك راشد

المنهالى راضى يعيل مبخوت راشد

الشامسى الحاج مسعود متعب راشد

اللوغانى راشد ابراهيم محمد راشد

المحيربى محمد جابر محمد راشد

المهيرى خلفان حمد محمد راشد

المهيرى عبدهللا ضاعن خليفه محمد راشد

المنصورى ذيبان محمد راشد

برشم بن راشد محمد راشد

الزعابى جمعه حمدان راشد محمد راشد

تميم بن سعيد راشد محمد راشد

سحيم بن عبدهللا راشد محمد راشد

الحيمر محمد راشد محمد راشد



الشامسى رحمه محمد راشد

الشحى سعيد محمد راشد

الريامى سيف سلطان محمد راشد

العامرى سالم سليم محمد راشد

المحيربى سالم سيف محمد راشد

صفوان بن سلطان سيف محمد راشد

الهاجرى سالمين عامر محمد راشد

فلكناز عبدالرحمن محمد راشد

الشحى سليم الحميدى عبدهللا محمد راشد

النعيمى راشد عبدهللا محمد راشد

السالمى على عبيد محمد راشد

الرظى بالعبد مرعى راشد

الرظى مرعى بالعيد مرعى راشد

النيادى رويشد سعيد مطر راشد

الظاهرى راشد جوعان هادف راشد

المزروعى هالل خلف هالل راشد

الزحمى غصيب على هالل راشد

الحمادى عبدالرحمن يوسف راشد

المؤمن احمد بن حسن بن راضى

الوايل حسن بن عبدهللا بن راضى

الشمرى  حواس بن غنام بن راضى

الشمرى حواس بن غنام بن راضى

التريكى عيسى بن محمد بن راضى

عيسى يوسف على محمد راضى

سميدع بن سعيد سالم راضيه

جرفى صفير كريم راضيه

العيد خالد رافت

الفواعير محمد عبدهللا رافت

زدى اال عبدهللا منذر زوجه عبدالجليل راقيه

القرعاوى على بن ابراهيم بن راكان

العجمى عبدالهادى بن محمد بن راكان

حجازى رضوان حسن رامى

الدين شهاب سعيد رامى

سليمان حسنى سليمان رامى

الدين نور على الدين زين  عباس رامى

الدين نور على الدين زين عباس رامى

عبدالوهاب عبدالرحيم عبدالكريم رامى

الحورانى صالح فتحى رامى

المر حامد محمد رامى

فقيه يوسف رامى

التميمى حمد بخيت البرك راميه

روميه  الياس رانى

روميه الياس رانى

الجسمى يعقوب احمد زوجه حسن رانيا

الشعيبى سعيد سرحان راويه

القبيسى خليفه حسين رايه

العزيزى مطر خليفه  خميس ارمله راشد رايه



العزيزى مطر خليفه خميس ارمله راشد رايه

البناء حسن احمد محمد رايه

العباسى محمود اكرم رائد

المومن حسن بن حسين بن رائد

العلوان سلمان بن على بن رائد

الساده موسى بن على بن رائد

صالح بو سلمان بن عيسى بن رائد

عبيدات الفرحان محمد بن غسان بن رائد

النعيم محمد بن فهد بن رائد

ملحم ال عبدالعزيز بن محمد بن رائد

النعيمى محمد عبدهللا سيف رائد

ابوعوده محمد عمر رائد

القفلى احمد على محسن رائد

على عبدالوهاب شوقى محمد رائد

كلخ مصطفى محمد رائد

عزيزه ابو محمود رائد

السرعينى مصطفى رائد

جرجور نعمه رائد

خليف  نقوال رائد

الخالدى حميد سيف رائده

ذياب يوسف رائف

بودبس حمدان حسين محمد احمد رباب

المنهالى برغش حسن رباب

ياسين حسن محمود ربحى

الصرايره موسى حمود ربى

عرفات عبدالسالم صالح محمد ربى

عرفات عبدالسالم محمدصالح ربى

نينو شفيق  موريس ربى

نينو شفيق موريس ربى

الخاروف محمود وليد ربى

العلى بهجت ربيع

الظاهرى على ربيع جمعه ربيع

المري سليم سالم سعيد ربيع

حماده علي عادل ربيع

عابدين ربيع عبدالحى ربيع

الصريدى راشد ربيع عبيد ربيع

جعفر على ربيع

بالحارث ربيع مبخوت عبدهللا على ربيع

النعيمى سعيد سالم مبارك ربيع

المهيرى عبدالعزيز محمد ربيع

العتيبى عبيدان بن ابراهيم بن ربيعان

حاطوم  رياض رجا

حاطوم رياض رجا

عمر ابراهيم رجاء

العامرى سالم احمد رجاء

العران نصر المواطن زوجه عران ارحيم رجاء

الخالدى رجاء بن لوعان بن رجاء



المسلم على بن احمد بنت رجاء

يوسفانى حسن على حسن رجاء

المهيرى خادم راشد خادم رجاء

عبدالكريم عبداللطيف رجاء

المزروعى سعيد غانم محمد رجاء

نصرهللا يوسف ناصر عبدالرحيم رحاب

محمد جاسم محمد رحاب

الحمادى عزيم يوسف محمد رحاب

سالم احمد رحمه

عبدهللا احمد رحمه

المهيرى عبدهللا خلفان رحمه

الحنطوبى رحمه سعيد احمد راشد رحمه

الشامسى راشد عبدهللا رحمه

الشامسى العويس رحمه عبدهللا رحمه

المهيرى خليفه محمد رحمه

سعيد عبدهللا مصبح رحمه

زبير صبار رحيم

محمد مراد احمد رحيمه

بالغزوز عبدهللا حسن رحيمه

عبدهللا محمد عبداللطيف زوجه حسين رحيمه

حامد عبدالقادر احمد ردينه

عبدالقادر يوسف عبدالرؤوف رزان

المنهالى محسن حسن رزيق

المحدوده لالستثمارات رسمله

الغوثانى تيسير رشا

حماده عادل رشا

البلوشى الياعد الماس مبارك رشا

الظاهرى سلوم خليفه محمد رشا

طيبا سمير محمد رشا

حسن زكى محمود رشا

محمد ابوبكر يوسف رشا

العجيل عبدالقادر رشاد طه رشاد

المسلط فاضل رشاد

القويزانى عيسى بن سعد بن رشود

خميس بن الصافى بن رشيد

ليون شوقى رشيد

الكنداوى ابراهيم رشيده

حسين ابوطالب رضا

شيده المختار بن رضا

النخلى حسين بن عقيل بن رضا

المؤمن عبدهللا بن محمد بن رضا

ساجوانى على بن محمد بن رضا

البلوشى حسن على موسى زوجه االعصر على رضا

العلكيم عبيد سيف حمدان زوجه محمد رضا

عبدالنبى عبدالمجيد محمد رضا

جبر محمد محمد محمد رضا

الكعبى عوض خليفه مصبح رضا



الحرمى سعيد محمد شاهين رضوان

كنعان مصطفى رضوان

احمد عبدهللا رضيه

ايوب ابراهيم توفيق رعد

اعرج حسن رعد

مبارك سالم رعيله

اليامى حسن بن على بن رفعان

انور سيد زوار سيد جهان رفعت

العريانى عبيد هداد مصلح رفعه

لوتاه محمد احمد رفيعه

الشامسى عمران عبدهللا راشد رفيعه

الخميرى عبيد محمد رفيعه

لولو محمود احمد رفيق

كفعيتى يوسف انطون رفيق

بارشيد صالح سالم على زوجه احمد رقيه

باطوق محمد بوبكر رقيه

شرف محمد سيد عبدهللا سيد حبيب رقيه

على حدو رقيه

تهلك على حسن حسين رقيه

صالح سالم رقيه

الصريدى سالم سعيد  خميس عبدهللا رقيه

الصريدى سالم سعيد خميس عبدهللا رقيه

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا رقيه

درويش بن راشد سيف عبدهللا رقيه

الحمادى عبدهللا زوجه محمد عبدهللا رقيه

ماجد عبيد رقيه

سليمان على رقيه

البنا محمد عبدهللا على رقيه

الواحدى صالح عوض رقيه

الكاف عبدهللا حسن محمد  عيدروس رقيه

الكاف عبدهللا حسن محمد عيدروس رقيه

البلوشى على ابراهيم زوجه محمد رقيه

محمد سعيد محمد رقيه

الديسى عرفات عمر رلى

المغلوث داود بن سلمان بن رمزى

الغدير عبدهللا بن سلمان بن رمزى

النجار جادهللا توفيق جبرا رمزى

سليمان شيخ عبدالرحمن رمزى

بحوث ناصر رمزى

الشالح بدرالدين رمزيه

العباسى محمد عبدالمحسن رمضان

الصباغ حسين راشد ابراهيم رنا

الكثيرى سالم صالح سالم رنا

ابراهيم عبدالرسول رنا

السعدى محمد على زوجه محمد رنا

جشى محمود زوجه الحجازى خالد رند

سعد اال احمد رندى



المشرجى سالم عمر عبدهللا رهام

عوده عوده احمد رواد

الراشدى  رواس على سالم  رواس

الراشدى رواس على سالم رواس

كالريس اوبيرتو باترييا روبيرتا

محفوض اسعد روجيه

المحيربى سيف محمد جمعه روضه

حسن محمد خليفه روضه

السويدى ميزر سالم روضه

احمد محمد صالح عبدالرحمن روضه

المحيربى غيث خلفان احمد عمر روضه

المريخى محمد عيد عيد روضه

خرده بن عبدهللا حسين غالم روضه

الغيثى على سليمان محمد روضه

اليافعى حسين عبدهللا محمد روضه

الرميثى مجرن محمد روضه

سالم مرشد روضه

الصياغ توما  فارس روال

الصياغ توما فارس روال

عواد احمد مازن روال

الشانى قاسم محمد روال

كرم ريمون رونى

المزروعى سلطان بطى غنام ارمله احمد رويه

العامرى سالم سرحان حمد رويه

النعيمى عواد سالم خليفه رويه

عبيد راشد رويه

مطر راشد رويه

المهيرى مانع محمد زوجه سلطان رويه

كرامه صالح محمد سالم زوجه عامر رويه

الظاهرى يحال على محمد ارمله على رويه

الزحمى  خميس خلفان  خميس زوجه محمد رويه

الزحمى خميس خلفان خميس زوجه محمد رويه

باروت مصبح رويه

النعيمى الذيب خميس زوجه سيف مصبح رويه

العلى عيسى بن النبى عبدرب بن  رياض

المهدلى هاشم بن عقيل بن  رياض

الكثيرى دحدوح حبان سعيد  رياض

عبدالعالى عبدهللا  رياض

الدهان عزت  رياض

حجازى محمد  رياض

العلى عيسى بن النبى عبدرب بن رياض

المهدلى هاشم بن عقيل بن رياض

العزيزى على محمد بن رياض

الكثيرى دحدوح حبان سعيد رياض

عبدالعالى عبدهللا رياض

الدهان عزت رياض

حجازى محمد رياض



حرب رياضابو

سلطان خلفان عبيد ريد

الكثيرى سعيد عزان صالح ريس

الزعابى ابراهيم جاسم ابراهيم ريم

عبود بن حميد سالم راشد ابراهيم ريم

الحوسنى احمد محمد ابراهيم ريم

الشريانى عبدهللا  خميس االمير ريم

الشريانى عبدهللا خميس االمير ريم

بيدس برهان ريم

النعيمى سالم سعد ريم

عبدهللا عمر سعيد ريم

الحوسنى راشد على حسن سلطان ريم

الخوجه سليم ريم

القرق صالح عيسى صالح ريم

قمبر عبيد صباح ريم

النوبى عبدهللا مسعد محسن عبدالسالم ريم

الصرومى سليمان عبيد ابراهيم عبدهللا ريم

المعمرى عبدهللا حميد عبدهللا ريم

سلمان السيد احمد السيد محمد عبدهللا ريم

اليس  خميس محمد عبدهللا ريم

اليس خميس محمد عبدهللا ريم

المزروعى سارى حمد خالد زوجه عبيد ريم

جرار حسنى فوزى ريم

حرم ال احمد محمد ابراهيم فيصل ريم

المهيرى محمد بطى محمد ريم

اللبابيدى رامى محمد ريم

احمد عبدالقادر محمد ريم

صريدى محمد عبدهللا محمد ريم

النعيمى محمد مصبح على محمد ريم

شختور فيصل محمد ريم

الراشدى خليفه نايع محمد ريم

السعيدى سالم سعيد محمود ريم

عبدالقادر عبدالرحيم محمود ريم

الصايغ حسن على ميرزا ريم

الشمرى عبدهللا محمد يوسف ريم

الهنيدى عبدالرزاق عبدالمطلب ريما

باظفارى مبارك حسن صالح زوجه عوده ريما

جحا  الياس عيسى ريما

جحا الياس عيسى ريما

باهيصمى ثابت سالم صالح ريمه

الشكيلى سالم سيف يحيى ريه

عبدهللا عبدالكريم عبدالرحمن ريهام

حلوانى الفت بن احمد بن زاهر

المرعشلى الدين حسام زاهر

العلى صالح حسين زاهر

الناعبى سعيد حمود زاهر

المحلوى سالمين زاهر سالم زاهر



مكحل كامل محمد زاهر

العامرى على  قناص حمد زاهره

عاشور على زاهيه

التميمى ابراهيم محمد احمد زايد

عبيدهللا طالب بن سامى بن زايد

الهاجرى راشد حصين زايد

المزروعى دخان  خميس حمد  خميس زايد

المزروعى دخان خميس حمد خميس زايد

المنصورى سويد زايد سعيد زايد

سعدون بن مبارك سالم سعيد زايد

الكويتى احمد صالح على سعيد زايد

اليمانى عبدهللا محمد سلطان زايد

المنصورى  طماش سالم سيف زايد

المنصورى طماش سالم سيف زايد

الكثيرى منيبارى عامر صالح زايد

الكثيرى عبود سعيد طالب زايد

الظاعن عبدهللا ظاعن عبداللطيف زايد

الحوسنى عبدهللا جمعه عبدهللا زايد

البلوشى مصطفى غالم زايد

صالح عمر محسن زايد

القبيسى عتيق سعيد محمد زايد

القحطانى خرصان فالح محمد زايد

المنصورى راشد قران محمد زايد

االحبابى  عوض هادى مهدى زايد

االحبابى عوض هادى مهدى زايد

اجين عبدهللا زايده

الراشدى محفوظ احمد زبيده

الحضارم محمد احمد زبيده

فوالذى عقيل محمد شريف محمد زبيده

العوضى احمد عبدالغفور رضا محمد زبير

ياس بنى الهاملى مبارك كنيش سيف زعل

الحميرى خليفه زعل محمد زعل

المشاريخى ناصر على زعيله

عوض ابراهيم يوسف عبدالجبار زكري

القطان حسين محمد زكريا

عبدالقادر طه محمد زكريا

بوفروشه جمعه على محمد زكريا

الشكيلى سالم سيف يحيى زكريا

العسيف صالح احمد بن زكى

العوامى حسن بن حسين بن زكى

السيافى  عباس بن حسين بن زكى

السيافى عباس بن حسين بن زكى

الحبيب حسين بن على بن زكى

فرج ال سلمان بن محمد بن زكى

فريجه حسن زكى

العجيلى كاظم حسن زكى

بنانى زكيه



الجسمى محمد عبدالرحمن زكيه

محمد مراد احمد زليخه

الحوسنى اسماعيل هاتم اسماعيل زليخه

الحوسنى عبدهللا ابراهيم زوجه حسين زليخه

العامرى سالم سرحان حمد زليخه

المهيرى صالح حسن صالح زليخه

عبيد عمر عبدهللا زليخه

يوسف احمد محمد زوجه على زليخه

عبدهللا محمد زليخه

الهرمودى عبدهللا محمد زليخه

عثمان هاشم زليخه

الراشدى سالم زمزم

الراشدى  رواس على سالم زمزم

الراشدى رواس على سالم زمزم

عبدالرح عبدهللا يوسف زوجه عبدالعزيز زمزم

الحمادى محمد عبدالعزيز زمزم

حاجى محمد عبدهللا زمزم

السطرى حمدان حسن زهدى

يعقوب شريتح موسى زهدي

الحبشى محمد على جالل زهراء

البلوشى درويش حسن زهراء

درويشالبلوشى حسن زهراء

عبدهللا احمد محمد زهراء

صنقور حسن زهره

المطوع محسن حسن زهره

سجوانى حمدان حسين زهره

الموسوى السيد حسين زوجه محمد حسين زهره

رحمه ال صالح ناصر حسين زهره

عبدهللا سالم زهره

باثواب مبارك سالم زهره

الجابرى صالح سعيد زهره

ابوبكر عبدالرحمن زهره

ماجد محمد على عثمان زوجه على زهره

عبدى على زهره

المنصورى غلوم زهره

احمد محمد زوجه ابراهيم محمد زهره

الشريف على حسن محمد زهره

علي مال حسن محمد زهره

عبدهللا محمد زهره

غلوم محمد زهره

مكى محمد زهره

يوسف محمد زهره

الحلو وهيب زهره

الصايغ عبدهللا محمد على احمد زهور

صالح عبدهللا زهور

موسى عبدالرحمن زهى

البغلى حسن بن جواد بن زهير



يعقوب ال معتوق بن سعيد بن زهير

القديحي حسن بن على بن زهير

العبندى ابراهيم بن محمد بن زهير

السطرى حمدان حسن زهير

عبدهللا اسعد محمد زهير

الشرفا محمد محمد زهير

عبدالقادر عبداالله حنان او مسيح محمد زهير

شحاده على محمود زهير

قدوره طارق احمد زياد

الحدارى جوزف زياد

الذهلى غانم صالح سالم زياد

ابوطه عبدالرزاق عبدهللا زياد

الدفع حسين اسماعيل عمر زياد

بيوض فؤاد زياد

الحازمى حمود زين فيصل زياد

ابولبن احمد مصطفى زياد

صوايا ميشال زياد

حمد على زيانه

حسينى حاجى محمد عبدهللا قاسم محمد زيبا

عمر اثير زيد

المنهالى حربى بشر الرويعى زيد

الجهني بخيت بن بخيت بن زيد

الزاهر على بن حسن بن زيد

الشحى القيشى سليم سيود سعيد راشد زيد

المنهالى على سالم زيد

الحديدى على صالح زيد

ياسين ابراهيم عبدالسالم زيد

المنهالى على سالم مبارك زيد

الحبسى حسن زيد محمد زيد

ابونوار عبدالكريم على محمد زيد

المنهالى محمد سعيد هادى زيد

االنصارى رحمه محمد زيالء

العامرى كرامه محمد زين

الحوسنى محمد عبدهللا ابراهيم زينب

البلوشى عبدهللا نوخذه ابراهيم زينب

رحمه ال صالح درويش احمد زينب

على احمد زينب

الحوسنى احمد على احمد زينب

الهياس محمد احمد زينب

ابراهيم عادل زوجه عبدهللا اسحاق زينب

الضويو زينب

سليمان عبدالسبحان بيكم زينب

المشهرى سعيد قاسم حامد زينب

على احمد كرم عبدهللا زوجه حسن زينب

اميرى على حسين زينب

المرزوقى سليمان اسدهللا هللا رحمه زينب

ابراهيم جمعه رمضان زينب



اليوسف حبيب سعيد زينب

السعيدى حمد حميد سعيد زينب

روزيه محمد سليمان زينب

يوسف محمد امين زوجه فرح  صالح زينب

حسن  عباس زينب

حسن عباس زينب

عبدالرحيم محمد عبداللطيف زينب

القميش على عبدهللا زينب

كياف حسين على زينب

الجنيبى صالح حمد على زينب

عزت ابراهيم مراد زوجه على زينب

عباس على زينب

كركى على زينب

محمد على زينب

خرده بن عبدهللا حسين غالم زينب

احمد حسن محمد زينب

البلوشي كرم شرف محمد زينب

عرب محمد زينب

الجنيبى سعيد حمد منصور زينب

البلوشى على حسين زوجه محمد ناصر زينب

االغبرى محمد احمد زينه

الظاهرى  خميس راشد سالم راشد زينه

الظاهرى خميس راشد سالم راشد زينه

عيده ابو حسن سليمان سليمان زينه

صافتلى محمد زينه

الصوالحى يوسف جمال وليد زينه

مراد حسن سابق

النعيمى سالم بخيت خلفان سالم سارا

المرزوقى عبدهللا خلفان ابراهيم ساره

المال محمد عبدهللا ابراهيم ساره

الحوسنى احمد محمد ابراهيم ساره

القبيسى جمعه عبدهللا احمد ساره

الصايغ عبدهللا محمد على احمد ساره

خاجه ال على فتح اسماعيل ساره

النيسر اسماعيل محمد اسماعيل ساره

المنهالى محمد سعيد هادى امين ساره

اميرى محمد عبدهللا ايوب ساره

الزعابى ابوعبله محمد سعيد جاسم ساره

المهيرى بالرميثه محمد جاسم ساره

الخلوفى عبدالغنى محمد جاسم ساره

الجنيبى جمعه مبارك جمعه ساره

الحوسنى ابراهيم احمد حسن ساره

عبدهللا حسين ساره

المهيرى تميم بن ضاحى جمعه خليفه ساره

المهيرى عبيد مطر خليفه ساره

الكثيرى محمد سالم صالح زيد ساره

المهيرى برسم سالم سعيد سالم ساره



السويدى ميزر سالم ساره

الغانم الطويل سعيد سعد ساره

اليافعى سالم حسين سعيد ساره

الفالحى محمد سالم سعيد ساره

المهيرى بليله بن سعيد مطر سعيد ساره

الشامسى محمد على سيف ساره

المحيربى سيف محمد سيف ساره

البلوكى جعفر محمد عبدهللا صديق ساره

المصعبى محسن على عاتق ساره

الشحى محمد صالح عبدالرحمن ساره

عبدهللا عبدالصمد ساره

الزرعونى عبدالكريم احمد عبدالكريم ساره

ثابت بن احمد صالح عبدهللا عبداللطيف ساره

كراش رضا حاجى عبدهللا ساره

احمد غانم عبدهللا ساره

ماجد عبدهللا ساره

الحوسنى حسن ابراهيم عبدالوهاب ساره

المدنى ابوبكر محمد عبدالوهاب ساره

الظاهرى عبيد خميس عبيد ساره

الماس حسن على ساره

العيدروس عبدالقادر على ساره

رضا حاجى عبدهللا على ساره

العمرى  عوض عامر عمر ساره

العمرى عوض عامر عمر ساره

باصليب ناصر محمد عمر ساره

الكثيرى جعفر بدر  عوض ساره

الحوسنى عيسى ابراهيم عيسى ساره

القحطانى فالح محمد فالح ساره

الباكرى احمد محمد فيصل ساره

النعيمى احمد مبارك ساره

الخورى اسماعيل  عباس اسماعيل محمد ساره

الخورى اسماعيل عباس اسماعيل محمد ساره

كلبان بن محمد جاسم محمد ساره

الهاجرى سالمين عامر محمد ساره

السويدى سيف عبدهللا محمد ساره

العامرى محمد عبدهللا محمد ساره

الهندى الحاج احمد مصطفى ساره

زدى اال داود حسين عبدهللا منذر ساره

باحميش يسلم مبارك ناصر ساره

القحطانى خرصان فالح محمد ارمله هزاع ساره

المزروعى حمد محمد حمد سارى

الصعيدى الدبلى ساريه

المحيربى يريو عبيد محمد ساعد

حمادى سالم ابراهيم سالم

العامرى سليمان سيف ابراهيم سالم

البلوشي عبدهللا موسى ابراهيم سالم

الظاهرى المطوع احمد حمد احمد سالم



الشحى  الهباش احمد سليمان احمد سالم

الشحى الهباش احمد سليمان احمد سالم

الطنيحى محمد صالح احمد سالم

طاهر احمد محمد عبدالكريم احمد سالم

باصليب مبارك احمد سالم

بالليث مبارك احمد سالم

محمد احمد سالم

الشحى راشد محمد احمد سالم

النعيمى بخيت سويدان بخيت سالم

على محمد بشير سالم

عنفوز بن سعيد بطى سالم

الحوسنى حميد بن راشد بن سالم

الصيعرى سالم بن سعيد بن سالم

الشريفى محمد بن صالح بن سالم

العبدالعزيز سالم بن عبدالعزيز بن سالم

سالم ال حسين بن عبدهللا بن سالم

الصقور سالم بن على بن سالم

مريفه ال صالح بن مانع بن سالم

ريشان ال محمد بن مانع بن سالم

العريمى سعيد بن محمد بن سالم

مسعد ال مبارك بن محمد بن سالم

البركاتى سالم بن هزاع بن سالم

المهرى سالم محمد ثابت سالم

المهيرى عيسى راشد ثانى سالم

الشامسى ناصر سالم على جاسم سالم

بالليث على  عوض جمعان سالم

بالليث على عوض جمعان سالم

حنضول سيف  خميس جمعه سالم

حنضول سيف خميس جمعه سالم

الكعبى احمد سالم جمعه سالم

المزروعى الشاعر سالم جميع سالم جمعه سالم

النعيمى بخيت عبيد جمعه سالم

الحمدانى سالم حمد جميل سالم

عياد ميخائيل جميل سالم

الحوسنى ابراهيم احمد حسن سالم

العليلى حسن احمد حسن سالم

العامرى شنوح الشرقى حمد سالم

الكتبى خويدم سعيد حمد سالم

العامرى الحيفى حمد على حمد سالم

الكعبى حمد على حمد سالم

الظاهرى سالم على حمد سالم

المزروعى حمد محمد حمد سالم

الدحبول يسلم حمد سالم

الكعبى حمدان محمد حمدان سالم

المزروعى حمد خادم سالم

القبيسى محمد خادم سالم

الحمادى على خلف سالم



الشامسى غانم عبدهللا غانم خلف سالم

بخيت خلفان سالم

الظاهرى سعيد عبيد خلفان سالم

على ال جمعه حميد راشد خليفه سالم

اجتبى المحرمى خليفه على خليفه سالم

المنصورى سعيد محمد خليفه سالم

الدرعى مبارك محمد خليفه سالم

الغيالنى جمعه سالم  خميس سالم

الخيلى شلبود مبارك  خميس سالم

ابوسالم محسن  خميس سالم

الغيالنى جمعه سالم خميس سالم

يماحى حسن سعيد خميس سالم

ابوسالم محسن خميس سالم

الخاطرى راشد حمد راشد سالم

اليماحى الحمدى حمود راشد سالم

الزعابى  العشيش راشد حميد راشد سالم

الزعابى العشيش راشد حميد راشد سالم

الشامسى النايلى خلفان راشد سالم

الظنحانى محمد خلفان راشد سالم

يماحى سالم سعيد راشد سالم

الشامسى مبارك سعيد راشد سالم

النعيمى عبدهللا راشد سالم

العمارى ربيع سالم

الفالسى عويد سالم سالم

الزعابى جاسم ناصر سالم سالم

الهاجرى عجاج بن سالمين حمد سالمين سالم

العامرى حمد سالم سرحان سالم

االشخرى احمد سعيد سالم

الحجرى حمد سعيد سالم

الحسانى حمد سعيد سالم

على ال على حميد سعيد سالم

يماحى حسن سعيد  خميس سعيد سالم

يماحى حسن سعيد خميس سعيد سالم

الزعابي االصلى حسن راشد سعيد سالم

سالم سعيد سالم

الحيقى ابوبكر سالم سعيد سالم

الدرمكى سالم سعيد سالم

المهيرى برسم سالم سعيد سالم

الجابرى بلحويصل سالم سعيد سالم

البريكى فضل صالح سعيد سالم

على ال مصبح صالح سعيد سالم

كندى مسعود مطر عبيد سعيد سالم

الحافرى حمد على سعيد سالم

المزروعى سعيد على سعيد سالم

المانعى محمد سعيد سالم

الشامسى عيالن عبدهللا احمد سلطان سالم

على ال العوبد سالم سلطان سالم



على ال سالم ماجد سلطان سالم

الدرعى على محمد سلطان سالم

المزروعى الساكوب سالم سيف سالم

المزروعى الساكوب سيف سالم سيف سالم

على ال سلطان سلطان سيف سالم

الكعبى عبدهللا سيف سالم

الكعبى سليمان صالح سالم

الكعبى صالح سليمان صالح سالم

البريكى مبارك صالح سالم

الطائى صاع موسى صالح سالم

التميمى المحمود على سالم صالح سالم

المنهالى سالمين عامر سالم

العامرى عامر على عامر سالم

االحبابى محمد شايع  عايض سالم

االحبابى محمد شايع عايض سالم

الشمرانى على عايض سالم

الشمرانى عايضعلى سالم

البلوشى حمد عبدهللا سالم

المسافرى راشد عبدهللا سالم

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا سالم

سالم عبدهللا سالم

العامرى حافظ حمد سالم عبدهللا سالم

العزيزى مبارك عبدهللا سالم عبدهللا سالم

الكعبى سعيد عبدهللا سالم

باصليب سالم سعيد عبدهللا سالم

العزيزى مبارك عبدهللا سالم

صالح مبارك عبدهللا سالم

خصيف راشد محمد عبدهللا سالم

سعد بن سعيد عبود سالم

الدرمكى عليان مطلق عبود سالم

الشامسى خلفان سعيد عبيد سعيد عبيد سالم

الحارثى لحول مبارك عبيد سالم

المزروعى الصايغ محمد سعيد عتيق سالم

احمد علوى سالم

المزروعى هادى على المهرى على سالم

شميلى بنى كشح محمد راشد حمدوه على سالم

الراشدى  رواس على سالم

الراشدى رواس على سالم

زحمى برمان سالم على سالم

الشحى عبدهللا سالم على سالم

الظاهرى ريد بن على سالم على سالم

على ال محمد سالم على سالم

الراشدى شميل سعيد على سالم

العرفى على سعيد على سالم

قاحل بن محسن سعيد على سالم

المحرزى عبدهللا سيف على سالم

العامرى نعيف عبدهللا على سالم



المنهالى يعيل مبخوت على سالم

محسن على سالم

البقشى محمد على سالم

اليماحى سالم محمد على سالم

المزروعى حنضل سعيد محمد على سالم

المحرمى مسلم سعيد حاتم  عوض سالم

الساعدى معضد محمد سالم  عوض سالم

الكعبى محمد سلطان محمد  عوض سالم

فالك بن مصبح  عوض سالم

المحرمى مسلم سعيد حاتم عوض سالم

الساعدى معضد محمد سالم عوض سالم

الكعبى محمد سلطان محمد عوض سالم

فالك بن مصبح عوض سالم

المرى عيد على عيد سالم

شقوى بن سالم عيسى سالم

هزيم عيسى سالم

الكتبى مصبح راشد غريب سالم

الشامسى زويد غريب سالم

سالم غيث سالم

المسافرى كاسب سيف خليفه كاسب سالم

الجابرى عبيد كرامه سالم

المطر عبدهللا احمد ماجد سالم

المنصورى محمد خالد مبارك سالم

المنهالى على سالم مبارك سالم

الشامسى مبارك سالم مبارك سالم

علوبه بن محمد سالم مبارك سالم

الظاهرى مبارك سرور مبارك سالم

المنصورى ناصر عيد مبارك سالم

الظاهرى جاسم مسعود مبارك سالم

المنصورى احمد على محسن سالم

المنهالى  عوض ربيع محفوظ سالم

المنهالى عوض ربيع محفوظ سالم

الكيت سالم احمد محمد سالم

الزعابى حاتم بن محمد حاتم محمد سالم

الشامسى حميد محمد سالم

عامر خلفان خليفه محمد سالم

الكعبى حديد خميس محمد سالم

العلوى محمد سالم محمد سالم

المحيربى سالم سيف محمد سالم

الراشدى ضاعن شميل محمد سالم

الجنيبى الغيالنى سالم صالح محمد سالم

المهندس عبدهللا محمد سالم

السويدى سيف عبدهللا محمد سالم

يماحى محمد عبدهللا محمد سالم

السالمى على عبيد محمد سالم

النعيمى محمد على محمد سالم

الصيعرى مقشم على محمد سالم



باعبيد سالم عمر محمد سالم

الكثيرى السهلى الهزار مسعود محمد سالم

الشامسى مسلم محمد جوعان محين سالم

الساعدى حمد على مرهون سالم

العامرى مسلم الزفنه مسلم سالم

المسافرى كاسب بن سيف مصبح سالم

الهاملى مطر الشريف مطر سالم

المزروعى خلفان  خميس مطر سالم

المزروعى خلفان خميس مطر سالم

الظاهرى مسفر سالم مطر سالم

المهيرى محمد عبدهللا مطر سالم

الكتبى هويدن سعيد معضد سالم

المهيرى بالحصبا عبيد محمد معيوف سالم

الشكيلى هويشل سالم ناصر سالم

الواحدى عثمان سعيد ناصر سالم

الحبابى مسهى غريب هيف هادى سالم

الكعبي سالم هالل سالم

الزعابى هالل سعيد هالل سالم

الراشدى جمعه طناف هالل سالم

الزحمى غصيب على هالل سالم

العفارى الطماطم مبارك هالل سالم

الجنيبى صالح حمد على سالمه

حمد عيضه سالمه

الشهوانى شيبان طالب سالمين

ذيبان على سالمين

الهاجرى سالمين عامر محمد سالمين

باصليب ناصر محمد عمر سالى

العالول رشدى حسن سامح

شنوده غبلاير سعد سامح

شرمى الخالوى  خميس عبدهللا سامح

عيسى محمد عبده محمد سامح

غيث  عباس نبيل سامح

غيث عباس نبيل سامح

عقل ابراهيم سامر

النونو احسان سامر

كبول حسن سامر

حسين سامر

ايوب حسين سامر

الصرايره محمد عبدالقادر سالم سامر

هللا  عوض خليل عبدالرحمن سامر

هللا عوض خليل عبدالرحمن سامر

طه الشيخ عبدالكريم سامر

عاكوم عماد سامر

التل كريم  عوض سامر

التل كريم عوض سامر

حماد ابراهيم محمد سامر

الزين محمد سامر



الجمل حامد محمد سامر

طوطح يونس خضر محمد سامر

عبد عبدالفتاح محمد سامر

القويعى حسن ابن سلمان ابن سامى

سروه اميل سامى

الكويتى خلف بن حسين بن سامى

المحامض محمد بن سالم بن سامى

العوده يحيى بن سالم بن سامى

الهبوب احمد بن عبدالعزيز بن سامى

العبدالقادر خالد بن عبداللطيف بن سامى

القطان ابراهيم عبدهللا بن سامى

االحمد عبدهللا بن عثمان بن سامى

الماجد محمد بن على بن سامى

النقبى ابوسهم احمد راشد  خميس سامى

النقبى ابوسهم احمد راشد خميس سامى

الشامى مصطفى درويش سامى

العلمى حسن محمد رمضان سامى

صيام مصطفى صالح سامى

عبدالفتاح احمد عبدالرؤف سامى

عطوان عثمان كامل سامى

االنصارى ابراهيم كمال سامى

صبح نعيم مفيد سامى

الردادى عبدهللا واصل سامى

حميده بن على بنت ساميه

خورى اخوند عبدالرحمن عبدالرحيم ساميه

العور عبدالرحمن عبدالرؤوف ساميه

الكربى حنتوش عوض عبدهللا ساميه

الحسين على محمد ساميه

الحسين محمد على محمد ساميه

لقمان محمود محمد ساميه

عثمان بالل سبت

مراد عبدالحى بهاءالدين سحر

المختار عبدهللا رمزى سحر

االحبابى مفرح جابر سحمى

االحبابى مفرح جابر فالح سعيد سحمى

االحبابى جابر فالح عبدهللا سحمى

المنصورى مخيزن خميس راشد سدره

محمد عبدالرحمن هللا مال سراج

المعينى حسن محمد حسن سرحان

العامرى حمد سالم سرحان سالم سرحان

الكعبى مطر خلفان محمد سرحان

جاسم هالل جمال سرمد

الكتبى حسن خليفه حسن سرور

خليفه حنا سرور

حمودى اسماعيل عبيد  خميس سرور

حمودى اسماعيل عبيد خميس سرور

ظالم سرور عبدالواحد سرور



المشغونى معضد عمير سرور

الزعابى سعيد فرحان مبارك سرور

ظاظا ابراهيم خليل سروين

الرميثى الرباعى راشد خليفه سالم سريعه

ابراهيم احمد سعاد

يوسف محمد امين سعاد

محمد بن على بنت سعاد

عبدالمجيد ثابت سعاد

شرف محمد السيد الدين جالل سعاد

العزيزى مطر خليقه  خميس سعاد

العزيزى مطر خليقه خميس سعاد

الزبيدى حسن محمد زوجه عبدهللا سعاد

الشحى درويش بن راشد سيف عبدهللا سعاد

درويشالشحى بن راشد سيف عبدهللا سعاد

الزعابى على عبدهللا سعاد

اليوسف حسن مختار عبدهللا سعاد

مصطفى محمد سعاد

كرم على موسى سعاد

الباكرى محمد احمد سعاده

على سعيد سعاده

السعدى محمد ابراهيم احمد ابراهيم سعد

البلم ابراهيم سعد ابراهيم سعد

الحوسنى سيار محمد اسماعيل سعد

الراشد احمد بن ابراهيم بن سعد

السلطان حسين بن ابراهيم بن سعد

المنقاش عبدالرحمن بن ابراهيم بن سعد

الماضى عبدهللا بن ابراهيم بن سعد

الشقراوى محمد بن ابراهيم بن سعد

صديقى وحيد بن اسلم بن سعد

العتيبى راشد بن بدر بن سعد

الزمامى عبدالرحمن بن حمد بن سعد

الغريب عبدهللا بن حمد بن سعد

السعد سعد بن راشد بن سعد

العتيبى على بن راشد بن سعد

عجير ال حسين بن سعيد بن سعد

الشهرانى سعد بن سعيد بن سعد

الشهري على بن سليمان بن سعد

الخالدى محمد بن صياح بن سعد

النفيعى رائد بن عامر بن سعد

المطيرى عجل بن عايد بن سعد

الماضى سعد بن عبدالعزيز بن سعد

النافع صالح بن عبدهللا بن سعد

القحطانى زخنون ال سعد بن على بن سعد

العتيبى مسعود بن فرج بن سعد

الشريف غالب بن فهيد بن سعد

العوده عبدالرحمن بن قاسم بن سعد

القناص سعد بن  قناص بن سعد



القناص سعد بن قناص بن سعد

الناجم محمد بن مبارك بن سعد

النتيفى بتال ابن محمد بن سعد

الدوسرى بخيت بن محمد بن سعد

الهالل سعد بن ناصر بن سعد

المهرى  خميس مسعود  خميس سعد

المهرى خميس مسعود خميس سعد

المنهالى يحيى سعيد سعد

الحبيل محمد سعد صالح سعد

هالل محمد عباده سعد

الشمرى حمزه عبد سعد

رشيد محمد محمود عبدالفتاح سعد

طاهر محمد عبدالكريم سعد

احمد عثمان سعد

الخالدى محمد عواد سعد

النيادى نايع سعيد محمد سعد

القحطانى فهد محمد سعد

الدوسرى العمار محسن مسعود سعد

مبخوت عبدهللا سعداء

العمرى مقبول بن محمد بن سعدان

السعدون محمد بن عبدالرحمن بن سعدون

المنهالى محمد سعيد هادى زوجه صالح سعديه

عبدالعال عامر سعديه

الكثيرى جعفر بدر  عوض سعديه

بالغيث على عيسى سعديه

الزعابى ابراهيم جاسم ابراهيم سعود

سعدالدين عبدهللا صالح محمد ابراهيم سعود

عبدالرحمن عبدالواحد احمد سعود

شرف محمد السيد على محمد السيد انور سعود

الخالدى على بن براك بن سعود

الجبرين عبدالرحمن بن سعد بن سعود

السعدان عبدهللا بن سعدان بن سعود

الحمد دخيل بن صالح بن سعود

الجارهللا سعود بن عبدالعزيز بن سعود

القحطانى على بن عبدالعزيز بن سعود

السهلى سعود بن عبدهللا بن سعود

المعمرى سعيد بن على بن سعود

النصار محمد بن فوزان بن سعود

جثالن بن عبدهللا بن محمد بن سعود

المبدل سعود بن ناصر بن سعود

العلماء عبدالرحمن جليل محمد حسام سعود

سالم جمعه راشد سعود

العلى سعيد راشد سعود

السعيدى محمد خليفه سلطان سعود

على ال ابوليله على محمد على سلطان سعود

الشامسى سيف عبيد سيف سعود

مصبح عبدالرحيم عبدالجليل سعود



رفيع محمد عبدالرحمن سعود

السبهان عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز سعود

درويش ال محمد عبدالعزيز سعود

االنصارى حسين محمد عبدالعزيز سعود

المسجن محمد عبدهللا سعود

الريس على اسد عبدالنور سعود

الريس ميرزا على اسد عبدالنور سعود

الشوارب ابو محمد محمود عثمان سعود

الدرعى سيف سطيون على سعود

اللوغانى عبدهللا على سعود

المحيربى محمد  مبارك سعود

عبيدهللا حمد ابراهيم محمد سعود

عبدهللا احمد محمد سعود

الراشدى محمد جمعه محمد سعود

الجابرى سالم سعيد سعود محمد سعود

بوهارون محمد على محمد سعود

الشمرى عبدهللا محمد يوسف سعود

القبيسى جاعد سالم سعيد ابراهيم سعيد

المسعود محمد ابن  عباس ابن سعيد

المسعود محمد ابن عباس ابن سعيد

باصليب سعيد احمد بن احمد سعيد

المهيرى خادم احمد سعيد

المزروعى ديالن احمد سعيد

المزروعى عبدهللا على سالم احمد سعيد

الواحدى عثمان سعيد احمد سعيد

المهيرى عمير بن عمير سعيد احمد سعيد

محمد عبدالكريم احمد سعيد

التاجر عبيد محمد احمد سعيد

محمد مراد احمد سعيد

القبيسى بطى خلفان الحاى سعيد

الصدقاوي سعيد

الكثيرى سالم بخيت سعيد

القضيب عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد

الغامدى  غابش بن احمد بن سعيد

الغامدى غابش بن احمد بن سعيد

اللويم محمد بن احمد بن سعيد

الحسن ناصر بن احمد بن سعيد

المال على بن حبيب بن سعيد

العبدالجبار احمد بن حسن بن سعيد

الزهرانى سعيد بن رداد بن سعيد

العلوى مصبح بن سالم بن سعيد

الوايل حسن بن عبدهللا بن سعيد

النوبى سعيد بن عبدهللا بن سعيد

الدوسرى مبارك بن عبدهللا بن سعيد

باقازى محمد بن عمر بن سعيد

المغسل احمد بن عيسى بن سعيد

الحمود حجى بن محمد بن سعيد



باصليله سعيد بن محمد بن سعيد

القحطانى مفرح بن محمد بن سعيد

المزروعى جمعه حميد حارب سعيد

الفالسى حميدان بن حميد حمد حران سعيد

الهاجرى الهلى سعيد حسن سعيد

النزوانى حسن محمد حسن سعيد

المنهالى سعيد هادى حسن سعيد

سالم حسين سعيد

المنصورى عبدهللا حميدى حمد سعيد

المزروعى سعيد حمد سعيد

العامرى على  قناص حمد سعيد

العامرى على قناص حمد سعيد

المزروعى حمد محمد حمد سعيد

المقبالى سالم حمدان سعيد

الجنيبى نظير عبدهللا حمدان سعيد

بطى بن سعيد مهير حمدان سعيد

الشامسى غانم سعيد الصغير حميد سعيد

السعيدى حمد حميد سعيد

العريانى فرج على حميد سعيد

النيادى المطرانى محمد حميد سعيد

الكندى جمعه خدوم سعيد

العتيبه احمد خلف سعيد

مزروعى خلفان سالم خلفان سعيد

المهيرى دباس بن سهيل خلفان سعيد

الشامسى محمد مطر خلفان سعيد

المزروعى  خميس  مفلح خلفان سعيد

البلوشى المحمود احمد خليفه سعيد

النعيمى عواد سالم خليفه سعيد

القبيسى جاعد سالم سعيد خليفه سعيد

المنصورى سعيد محمد خليفه سعيد

القمزى مبارك محمد خليفه سعيد

المنصورى هادى محمد خليفه سعيد

النعيمى سعيد الذيب  خميس سعيد

الصريدى سعيد  خميس سعيد

الزعابى عثمان سعيد  خميس سعيد

اليماحى المرحوم عبدهللا احمد خميس سعيد

النعيمى سعيد الذيب خميس سعيد

الصريدى سعيد خميس سعيد

الزعابى عثمان سعيد خميس سعيد

الحسانى محمد سعيد  درويش سعيد

الحسانى محمد سعيد درويش سعيد

الخاطرى راشد حمد راشد سعيد

الزعابى  العشيش راشد حميد راشد سعيد

الزعابى العشيش راشد حميد راشد سعيد

الساعدى سليمان سالم راشد سعيد

بومهير اسماعيل سالم سعيد راشد سعيد

يماحى سالم سعيد راشد سعيد



النعيمى محمد صالح سعيد راشد سعيد

الدرعى حمد على راشد سعيد

العزيزى راشد على راشد سعيد

حريميش راشد محمد راشد سعيد

المريخي حاضر زعل سعيد

الكعبى عبيد حامد سالم سعيد

حمد سالم سعيد

حافرى خلف حمد سالم سعيد

الحوسنى ابراهيم خلف سالم سعيد

الشامسى على  خميس سالم سعيد

البادى على خميس سالم سعيد

الشامسى على خميس سالم سعيد

محمد راشد سالم سعيد

المرر سالم سعيد سالم سعيد

على ال مصبح صالح سعيد سالم سعيد

الراشدى مبارك سعيد سالم سعيد

اجتبي سعيد سلطان سالم سعيد

الكتبي سيف سالم سعيد

الكثيرى سالم صالح سالم سعيد

الكعبى  طريش عبدهللا طناف سالم سعيد

الكعبى طريش عبدهللا طناف سالم سعيد

الراشدى  رواس على سالم سعيد

الراشدى رواس على سالم سعيد

جتبى الشمطى سالم محمد سالم سعيد

حفيتى سعيد محمد سالم سعيد

العامرى سويدان محمد سالم سعيد

النعيمى سالمين ناصر سالم سعيد

الحميرى سلطان خليفه سالمين سعيد

الشعيبى حمد سعيد سرحان سعيد

المهندى الشقيرى  عوض سعد سعيد

المهندى الشقيرى عوض سعد سعيد

قريش خليفه سعيد سعيد

مرخان مطر سلطان سعيد

بوكشه عبيد محمد سلمان سعيد

العامرى على سليم سعيد

الحرفوش سليمان سعيد

الظاهرى خميس ناصر خلفان سليمان سعيد

خميسالظاهرى ناصر خلفان سليمان سعيد

العامرى حمرور حمد سهيل سعيد

الخيلى بالقطرى حارب خادم سهيل سعيد

الخيلى سهيل سالم سهيل سعيد

النيادى  خميس سعيد سهيل سعيد

البادى على سعيد سهيل سعيد

المزروعى سريع عبدهللا سهيل سعيد

المزروعى  درويش محمد سهيل سعيد

المزروعى درويش محمد سهيل سعيد

الكعبى المر احمد راشد سيف سعيد



سعيد سيف سعيد

الخاطرى مفتاح عبيد سعيد سيف سعيد

الظاهرى سلطان عبدهللا سيف سعيد

المزروعى ربيع شعالن سعيد

الظاهرى مران صالح خلفان صالح سعيد

الشيبانى عبدهللا سعد صالح سعيد

الزبيدى سعيد صالح سعيد

مساعد عبدهللا صالح سعيد

البريكى ال فضل صالح سعيد

اجتبى يراده محمد كنون صغير سعيد

الشريانى عمير محمد ضاحى سعيد

الكثيرى عبود سعيد طالب سعيد

الشامسى حميد سالم ظبيب سعيد

الخورى صادق محمد عبدهللا عارف سعيد

تهلك حسن حسين عبدالشكور سعيد

الفهيم طاهر محمد عبدالكريم سعيد

اليافعى سالم حسين عبدهللا سعيد

الظاهرى دلموج حمد عبدهللا سعيد

الشحى  خميس عبدهللا سعيد

سعيد عبدهللا سعيد

الحمادى ابراهيم سعيد عبدهللا سعيد

النعيمى الظبع سعيد عبدهللا سعيد

بيات سعيد عبدهللا سعيد

سالم سعيد عبدهللا سعيد

النقبى محمد ماجد سعيد عبدهللا سعيد

المطوع سلطان عبدهللا سعيد

صريدى عبدهللا سليمان عبدهللا سعيد

الحسانى على عبدهللا سعيد

مدحانى العبودى على عبدهللا سعيد

سماحى مكسح سالم على عبدهللا سعيد

الشهرى عبيد ال فراج عبدهللا سعيد

االحبابى جابر فالح عبدهللا سعيد

الهيهول على احمد محمد عبدهللا سعيد

الفارسى محمد عبدهللا سعيد

الشحى حمدان محمد عبدهللا سعيد

المزروعى سالم محمد عبدهللا سعيد

الشرقى سيف محمد عبدهللا سعيد

اجتبى رشيد بن عبيد خليفه عبيد سعيد

العرطى راشد عبيد سعيد

الراشدى على سالم عبيد سعيد

الراشدى بخيت سعيد عبيد سعيد

اجتبى العبد على عبيد سعيد

المحنه   خميس على عبيد سعيد

المحنه  خميس على عبيد سعيد

الصريدى راشد على عبيد سعيد

المزروعى سلطان بطى غنام عبيد سعيد

مبارك عبيد سعيد



المزروعى الهنجرى محمد عبيد سعيد

سماحى خديم عبيد محمد عبيد سعيد

الشامسى على مرزوق عبيد سعيد

عبيد هالل عبيد سعيد

الكعبى محمد عبيد هالل عبيد سعيد

بودهام خميس بالل عتيق سعيد

السويدى  طارش بن سعيد محمد عتيق سعيد

السويدى طارش بن سعيد محمد عتيق سعيد

الهادى حسن هادى محمد عقيل سعيد

بالحارث ناصر عبدالقوى علوى سعيد

النيادى على احمد على سعيد

القيشى حامد على سعيد

المزروعى حميد راشد على سعيد

الكويتى محمد راشد على سعيد

العامرى غصنه سالم على سعيد

الحسينى احمد سعيد على سعيد

الهش سعيد على سعيد

الجوهرى سعيد حمدان سعيد على سعيد

السبوسى زعل سعيد على سعيد

المدحانى عبدهللا سعيد على سعيد

الكعبى على سعيد على سعيد

اجتبى الملعاى على سعيد على سعيد

ظنحانى على سعيد على سعيد

صريدى سالم عبيد على سعيد

النيادى حمد مفتاح على سعيد

الكتبى محمد نايع على سعيد

المزروعي الهيهود احمد سالم علي سعيد

الحبسي علي سالم سالم علي سعيد

ابوعيده عبدالكريم عليان سعيد

هالبى سالم حمد  عوض سعيد

العامرى عمر عبدهللا  عوض سعيد

العامرى عمر عبدهللا عوض سعيد

العامري مبارك عوض سعيد

الخيلى راشد جابر عيسى سعيد

الزعابى جاسم ناصر عيسى سعيد

المنهالى سعيد صالح عيضه سعيد

الكثيرى الشين على عيضه سعيد

على ال غانم حمد غانم سعيد

االحبابى جارهللا محمد فرحان سعيد

المهيرى ماجد على ماجد سعيد

الزعابى وليد عمير مبارك سعيد

العامرى على محمد مبارك سعيد

العامرى وعيل مبخوت البخيت مبخوت سعيد

الهاملى احمد مسرى محسن سعيد

الخورى اسماعيل ابراهيم محمد سعيد

النعيمى احمد محمد سعيد

الحبسى حمدوه بن احمد محمد سعيد



سنكر بن احمد محمد سعيد

الظهورى هنورى حسن احمد محمد سعيد

الحبسى  ودس احمد محمد سعيد

الزعابى محمد اسماعيل محمد سعيد

العامرى الكليلى محمد سعيد

الرميثى مطر ثانى محمد سعيد

عمير بن جمعة محمد سعيد

الكندى خلفان محمد سعيد

المهيرى عبدهللا ضاعن خليفه محمد سعيد

سحيم بن عبدهللا راشد محمد سعيد

اكعبى مهنا راشد محمد سعيد

المنصورى الحديلى سعيد محمد سعيد

العامرى العضيلى سعيد محمد سعيد

المسافرى سعيد محمد سعيد

الشامسى بالعود سعيد محمد سعيد

حسين بن حسن سعيد محمد سعيد

العمودى عبدهللا سعيد محمد سعيد

يماحى خصيف على سعيد محمد سعيد

الناعبى محمد سعيد محمد سعيد

المحيربى سالم سيف محمد سعيد

الحبسى سحيم سيف محمد سعيد

المسلم محمد شريف محمد سعيد

عابد محمد سعيد

قحطان عبدالقوى محمد سعيد

السويدى سعيد عبدهللا محمد سعيد

المهيرى راشد عبيد محمد سعيد

النعيمى الطابور على محمد سعيد

الشحى القيشى على محمد سعيد

زيودى حمود محمد على محمد سعيد

الشحى قدور محمد سعيد

المهيرى سعيد مبارك محمد سعيد

الفالحى جريو محمد محمد سعيد

المحرمى سعيد مسلم محمد سعيد

النهدى ناصر محمد سعيد

مصطفى محمد محمدى سعيد

الدالل محمود محمد محمود سعيد

الزرى صالح حسن محمد مطر سعيد

االحبابى  عوض هادى مهدى سعيد

االحبابى عوض هادى مهدى سعيد

احمد ناجى سعيد

الواحدى عثمان سعيد ناصر سعيد

سميدع بن عمر سعيد ناصر سعيد

اجتبى ياعد بن ناصر محمد ناصر سعيد

شعشاعه مصطفى نافذ سعيد

الزعابى سعيد هالل سعيد

مراش سليمان سعيده

خورى جمعه عبدالرحيم سعيده



الزبيدى ابوبكر عيسى سعيده

سعيد مبارك خميس سالم زوجه محسن سعيده

المحيربى سيف محمد سعيده

النعيم عبدالعزيز بن سعود بن سفيان

بدوى محمود رشيد سفيان

يوسف حبيب سكينه

الهيثمى عبدالقادر سكينه

حسن على زوجه ابراهيم عبدهللا سكينه

عبدالحميد زوجه عبدالرحيم عبدهللا سكينه

عبدالرحيم محمد على ارمله على سكينه

احمد سيد نكير جها فاطمه سكينه

القبيسى جعفر محمد سكينه

جمعه سلطان على صالح زوجه محمد سكينه

عبداللطيف عيسى عبدهللا/ زوجه  يونس سكينه

عبداللطيف عيسى عبدهللا/ زوجه يونس سكينه

ابوحمدان رشيد سالم

صالح الحاج عبد سعيد سالم

نمر احمد سرحان سمير سالم

خضر احمد طه سالم

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر سالمه

الزعابى الهولى جاسم عبيد جاسم سالمه

الوحدانى محمد سالم حسن سالمه

العامرى حميد محمد حسن سالمه

المزروعى عبدهللا حمد سالمه

يومهير ال ياس بنى مبارك حمد سالمه

يومهير ياسال بنى مبارك حمد سالمه

حترش مبارك حمد سالمه

البلوشى حمد ناصر حمد سالمه

الشحى سالم سعيد حميد سالمه

الغيث راشد خلف سالمه

المريخى حاضر سعيد زوجه خليل سالمه

الحمادى محمد سليمان داوود سالمه

الظاهرى مطر عبيد  درويش سالمه

الظاهرى مطر عبيد درويش سالمه

القبيسى عتيق درويش سالمه

الشيبانى شريف محمد رشاد سالمه

الخزيرى سالم حمد محمد زوجه سالم سالمه

النيادى عبدهللا محمد سلطان سالم سالمه

المزروعى هالل خلف هالل زوجه سهيل سالمه

النصيبى سويدان حليط سويد سالمه

المزروعى سلطان بطى غنام عبيد سالمه

المهيرى بالعريان راشد عتيق سالمه

محمد سليمان على سالمه

اهلى محمد على سالمه

الدرمكى محمد عبيد محمد على سالمه

حسن صالح عويد سالمه

المحيربى جمعه محمد سالمه



الظاهرى سعيد محمد سعيد محمد سالمه

الريامى سيف سلطان محمد سالمه

المحيربى عبيد محمد سالمه

االحبابى هادى صالح هادى مسفر سالمه

الزعابى بوعتابه محمد ابراهيم احمد سلطان

الحمادى محمد حسن احمد سلطان

النيادى السالمى محمد سلطان احمد سلطان

المرزوقى محمد عبدالعزيز احمد سلطان

الشامسى عيالن عبدهللا احمد سلطان

الفالسى سعيد عبيد احمد سلطان

حسن احمد على احمد سلطان

الحوسنى ابراهيم عبدهللا اسماعيل سلطان

سعيد على امين سلطان

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر سلطان

الصالح عبدهللا بن احمد بن سلطان

السويدى محمد بن احمد بن سلطان

المطيرى ناهى بن سمار بن سلطان

العصفور سعد بن عبدهللا بن سلطان

الجعيد هللا منيع بن عبدهللا بن سلطان

السيارى عبدهللا بن محمد بن سلطان

الحمادى سلطان احمد جابر سلطان

على ال الجاسمى احمد محمد احمد جمعه سلطان

العلماء عبدالرحمن جليل محمد حسام سلطان

الحوسنى راشد على حسن سلطان

اشكنانى عبدالملك جعفر حسين سلطان

المنصورى ذبيان حميد حمد سلطان

الكتبى راشد حمد سلطان

الشامسى غانم سعيد الصغير حميد سلطان

نقح بن عامر على خالد سلطان

جتب بنى دلوان بن خلفان عبيد خلفان سلطان

النعيمى سعيد الذيب خليفه سلطان

الكعبي مطر  خميس خليفه سلطان

الهاملى سعيد فاضل خليفه سلطان

الظاهرى المشهورى محمد خليفه سلطان

البلوشى عبدهللا محمد خليفه سلطان

الشحى لقيوس راشد سعيد راشد سلطان

المازمى عبدهللا سعيد راشد سلطان

الغيثى راشد عبيد راشد سلطان

الشحى السلحدى سعيد على راشد سلطان

حريميش راشد محمد راشد سلطان

خريطان محمد احمد سالم سلطان

النعيمى راشد سلطان سالم سلطان

الراشدى  رواس على سالم سلطان

الراشدى رواس على سالم سلطان

كندى محمد سالم محمد سالم سلطان

ابوسهم سليمان راشد  خميس سامى سلطان

ابوسهم سليمان راشد خميس سامى سلطان



المنصورى سعيد راشد سعيد سلطان

الكعبى سهيل سعيد سلطان

مبارك عبيد سعيد سلطان

العتيبى سعيد محمد سعيد سلطان

اجتبى رشيد بن سالم سويدان سلطان

البادى راشد سالم سيف سلطان

المنصورى طماش سالم سيف سلطان

مكسح سعيد سلطان سيف سلطان

الظاهرى سلطان عبدهللا سيف سلطان

العوانى سلطان سيف شاهين سلطان

المنعى سالم حميد صبيح سلطان

المنهالى النوه مبخوت صفيان سلطان

اجتبى حمود مصبح ضعيف سلطان

المرزوقى سلطان ابراهيم عبدالرزاق سلطان

رفيع محمد صالح محمد عبدالعزيز سلطان

المرزوقى جابر احمد عبدهللا سلطان

كرم شاه حمزه عبدهللا سلطان

الشامسى عبيد راشد عبدهللا سلطان

على ال الزيدى محمد سالم عبدهللا سلطان

عزان سعيد عبدهللا سلطان

الرميثى راشد سلطان عبدهللا سلطان

الحبسى علوان راشد سلطان عبدهللا سلطان

على احمد كرم عبدهللا سلطان

الشامسى سلطان محمد عبدهللا سلطان

الكويتى عبدهللا سلطان عتيق سلطان

الظاهرى العميم مانع جمعه على سلطان

الظهورى منصور محمد حسن على سلطان

الحافرى خلف حمد على سلطان

الكندى ناصر خميس على سلطان

السنيدى سعيد على سلطان

المرازيق جمعه سلطان على سلطان

المسافرى عبدهللا سلطان على سلطان

المهيرى الجالف صالح عبدهللا على سلطان

الريامى سليمان مطر على سلطان

على ال سيف ماجد سلطان ماجد سلطان

المنصورى محمد خالد مبارك سلطان

الكتبى محمد مبارك سلطان

البلوشى طاهر على حسن محمد سلطان

الحمادى المال حسين محمد سلطان

المهيرى الرحومى عبيد حميد محمد سلطان

الشامسى الطريفى سالم خادم محمد سلطان

المقبالى محمد راشد محمد سلطان

المرر سالم سعيد محمد سلطان

العامرى مبارك  عوض سعيد محمد سلطان

العامرى مبارك عوض سعيد محمد سلطان

سالم سلطان سيف محمد سلطان

اهلى على عبدهللا محمد سلطان



النقبى عالى على محمد عبدهللا محمد سلطان

المدحاني عبيد محمد سلطان

الهاجرى عبيد محمد سلطان

الكعبى عناد محمد سلطان

الكتبى محمد مصبح محمد سلطان

الزحمى على هالل محمد سلطان

احمد محمدى سلطان

الحسانى حمد سعيد مطر سلطان

المهيرى عبدهللا مطر سلطان

صالح محمد ناصر سلطان

المرزوقى سعيد عبدهللا يوسف سلطان

الزبيدى حسن محمد سلطانه

الطويل احمد بن باقر بن سلمان

الهدالء فهيد بن حمود بن سلمان

سبعان ابراهيم بن خليل بن سلمان

صالح بن محمد بن سعد بن سلمان

اسريح ال احمد بن صالح بن سلمان

الحسن على بن عبدهللا بن سلمان

الدوخى على بن عيسى بن سلمان

اليامى زميع بن محمد بن سلمان

الحبيل محمد سعد صالح سلمان

كاهور محمد سلمان

الحمادى سليمان هللا مال محمد سلمان

الغيثى الياسى حمد عبدهللا طالب سلمه

السعدى محمد ابراهيم احمد ابراهيم سلمى

الحضارم باصليب عبدهللا سالم احمد سلمى

المسعود حميد صالح احمد سلمى

محمد عبدهللا احمد سلمى

القمزى حسن موسى حسن سلمى

المنصورى  حرموص خادم خلفان سلمى

المنصورى حرموص خادم خلفان سلمى

المنصورى سعيد محمد خليفه سلمى

معيوف سالم غاشم زوجه سالم سلمى

العامرى حمد سالم سرحان سالم سلمى

عواد سالم سلمى

الظاهرى راشد على زوجه عواد سالم سلمى

الظاهرى محمد سالم سلمى

الجنيبى سعيد حمد سعود سلمى

بليله سعيد مطر سعيد سلمى

محمد يهمور على راشد زوجه سيف سلمى

الميسرى  عوض صالح سلمى

الميسرى عوض صالح سلمى

حسن محمد فؤاد سلمى

الزعابى سعيد فرحان مبارك سلمى

الظاهرى احمد محمد سلمى

الظاهرى خصيبه بن خلفان محمد سلمى

السبوسى كراز خميس راشد زوجه محمد سلمى



الهاملى عباد احمد محمد زوجه محمد سلمى

العامرى مسلم سلمى

الشامسى محمد ناصر سلمى

محمد احمد وجدى سلمى

المخضب عبدالعزيز بن سعود بنت سلوى

المزروعى سعيد سالم احمد زوجه خميس سلوى

الكعبى محمد على عبدهللا سلوى

عبيد عمر عبدهللا سلوى

قمبر عبيد سلوى

حسن محمد فؤاد سلوى

مصطفى رشاد محمد سلوى

المطوع عبدهللا محمد سلوى

الدين محى سلطان محمود سلوى

فشحو سليم  الياس سليم

فشحو سليم الياس سليم

القطان سلمان بن احمد بن سليم

جباره بو عبدهللا بن حسين بن سليم

الشمرى  كفش بن دخيل بن سليم

الشمرى كفش بن دخيل بن سليم

العتيبى نازل عليان بن سليم

الحريرى حمدى سليم

العيائى محمد راشد سليم

الكثيرى سالم بخيت سعيد سليم

شيبانى سعد صالح سليم

الخالد حميد سيف محمد سليم

شاهين سليم يوسف سليم

الظهورى عبدهللا سعيد احمد سليمان

الحمادى محمد موسى احمد سليمان

محبى باقر سليمان

الطفيل سليمان بن صالح بن سليمان

العبيد خالد بن عبدالرحمن بن سليمان

الماضى سعد بن عبدالعزيز بن سليمان

العبدالكريم سليمان بن عثمان بن سليمان

العمران سليمان بن عمران بن سليمان

السعدى سليمان بن محمد بن سليمان

القرعاوى سليمان بن محمد بن سليمان

الجاسر عبدالكريم بن محمد بن سليمان

المهنا محمد بن مهنا بن سليمان

البداعى عبدهللا بن ناصر بن سليمان

عالى عيسى حسن سليمان

ياس بنى على احمد راشد سليمان

الشحى الحرفى على زيد سليمان

الحرفى سيف على زيد سليمان

باهارون سالم احمد سالم سليمان

الكعبى سليمان صالح سالم سليمان

الشامسى محمد على سيف سليمان

ن الشعال ابراهيم عبدالرحمن سليمان



طاهر محمد عبدالكريم سليمان

الفهيم طاهر محمد عبدالكريم سليمان

شرمى الخالوى  خميس عبدهللا سليمان

التخيفى سليمان عبدهللا سليمان

مرهون سليمان عبدهللا سليمان

النجار على عبدهللا سليمان

البشتاوى محمد على سليمان

ناصر  عوض سليمان

ناصر عوض سليمان

العبادله موسى قاسم سليمان

السالمى سعيد محمد سليمان

سليمان محمد سليمان

الزيودى احمد سليمان محمد سليمان

الحمادى صادقى محمد سليمان

هالبى بن سالم مسلم سليمان

الغيالنى محمد بن خالد بنت سليمه

الحمدانى سالم حمد جميل سليمه

عبيد سيف سليمه

سالم عبدهللا سليمه

م.م.ذ العقارى لالستثمار المدينه سما

نقبى على حميد عبدهللا على سماح

محمود محمد سماح

عبدالهادى سعيد راشد سمر

ناصر زوجه الصرايره عبدالقادر سالم سمر

الظاهرى احمد سالم مطر زوجه محمد سمر

عبدالرحمن احمد محمود سمر

سالم مطر سمر

المنصورى  ابوالريش احمد يوسف سمر

المنصورى ابوالريش احمد يوسف سمر

مالحى يوسف على محمد سمره

الرفاعى احمد سميح

طالب ابو سالم رجب سميح

الشومرى سالم سميح

حسين سميح عاطف سميح

ابوالقاسم محمود محمد امين سميحه

تميم بنى ابوالقاسم محمود محمد امين سميحه

احمد خالد سميحه

الحجرى على عبدهللا سعيد سميحه

عفش احمد سمير

شادى محمد احمد سمير

النعيم عبدالرحمن بن حمد بن سمير

المجحد عيسى بن خليل بن سمير

المهنا حسن بن عبدهللا بن سمير

زواد ال محمد بن على بن سمير

البندر ناصر بن على بن سمير

باروم حسين بن  عيدروس بن سمير

باروم حسين بن عيدروس بن سمير



عشقى مصطفى بن هاشم بن سمير

صالحه محمد حسن سمير

حماد على حلمى سمير

نمر احمد سرحان سمير

الزندانى على حمود سيف سمير

محمد عبدهللا فتحى سمير

محمود عوده محمد سمير

محمود انيس ناجى سمير

هللا العوده يحيى سمير

المعمرى احمد محمد زوجه ابواالحسان سميره

العفيفى شجاع عامر صالح احمد سميره

محمد احمد سميره

على السيد محمد احمد سميره

طارق زوجه الخورى  عباس اسماعيل سميره

عبدهللا  باش سميره

عبدهللا باش سميره

المحيربي سالم مسعود بطى سميره

على ال جاسم سميره

البلوشى عبدهللا فريد حبيب سميره

ادم احمد حسن سميره

زينل حسين سميره

ابوبكر محمد شامبى سميره

الزرعونى محمد احمد عبدهللا سميره

الجابرى عبدهللا بخيت على سميره

النعيمى سالم على سميره

النايلى راشد سيف على سميره

محفوظ على سميره

الجابرى صالح حسين  عوض سميره

هالبى سالمين سعيد زوجه  عوض سميره

الجابرى صالح حسين عوض سميره

هالبى سالمين سعيد زوجه عوض سميره

مجيد غنى سميره

الحمادى سالم حسن محمد سميره

ع ال قاسم حسين محمد محسن زوجه محمد سميره

الحربى عبدهللا صالح محمد سميره

بستك زنيل احمد نور محمد سميره

نصيب  خميس عادل زوجه مبروك مرجان سميره

التميمى حيدره مساعد مبارك يسلم سميره

احمد محمد احمد سميه

الزرعونى عبدالكريم اسماعيل سميه

حسن سالم حسن سميه

العطاس عبدهللا حسن سميه

محمد  خميس سميه

محمد خميس سميه

الكعبى خميس ناصر خميس سميه

خورى عبدهللا عبدالرحيم سميه

المرزوقى عزيز احمد عبدهللا سميه



المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا سميه

محمد عبدهللا حسن فهد زوجه على سميه

الحمادى باحاجى عبدهللا على سميه

الكثيرى بامدهف سالم محمد عمر سميه

الربى عبيد على زوجه الخبيل محمد سميه

الشحى  لقيوس سليمان سعيد محمد سميه

الشحى لقيوس سليمان سعيد محمد سميه

جوده احمد اسحاق سناء

بستكى شفيع محمد احمد عبدهللا سناء

الدين سيف محمود سناء

السعودى مصطفى سناء

الحامد محمد عبدهللا سند

الحايرى سعيد عبدهللا سنديه

الحاج حسن سها

الفارس محمد حسن سها

المهيرى ابوحلقه مبارك سعيد سها

الشربينى حسين مدحت سها

النقبى سعيد على عبدهللا سهاد

صادق حسين سهام

الدين عالء ابراهيم نظمي خليل سهام

المنهالى مسلم عبدهللا سالم سهام

خورى  عباس محمد عبدالقادر سهام

المرزوقى عبداللطيف يوسف عبداللطيف سهام

مرشد محمد حسن عبدهللا سهام

الحمادى ابراهيم احمد على سهام

الشعشاع  فارس سهام

الشعشاع منصور فارس سهام

باسهل صالح محمد احمد سهل

الملحم نمر مشهور سهل

السعيد وليد سهى

قزامل مصطفى احمد سهير

عريقات خليل عطا محمد سهير

محمد محمد سهير

عكيله يوسف اسماعيل سهيل

المزروعى سليمان على بخيت سهيل

الباروت باروت موسى بشير سهيل

المطيرى سهيل بن هللا دخيل بن سهيل

العامرى على  قناص حمد سهيل

الحميرى خليفه عبيد خليفه سهيل

الكتبى بخيت على راشد سهيل

الكعبى راشد خلفان سالم سهيل

العامرى باالسود على سهيل سليم سهيل

محبى باقر سليمان سهيل

سماحى مكسح سعيد سلطان سيف سهيل

النيادى محمد احمد عبدالرحمن سهيل

الجتبى الملعاى على سعيد على سهيل

الكثيرى على  عوض سهيل



الكثيرى على عوض سهيل

مرخان سعيد مبارك سهيل

المنهالى  عوض ربيع محفوظ سهيل

المنهالى عوض ربيع محفوظ سهيل

الزرعونى عبدهللا امين محمد سهيل

النيادى نايع سعيد محمد سهيل

الكتبى محمد مصبح محمد سهيل

المزروعى هالل خلف هالل سهيل

الظاعنى خلفان شليع جمعه سهيله

الخيلى شلبود مبارك  خميس سهيله

الخيلى شلبود مبارك خميس سهيله

القاضى عبدالحميد سامى سهيله

بليله سعيدبن مطر سعيد سهيله

ابوجراد صبحى سهيله

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا سهيله

اجتبى برقع حميد عبدهللا سهيله

الصريدى سالم سعيد  خميس زوجه عبيد سهيله

الصريدى سالم سعيد خميس زوجه عبيد سهيله

راشد محمد سهيله

السيارات لتاجير ستار سوبر

ابراهيم بن سعيد بن ساطى بنت سوزان

عريقات خليل عطا محمد سوزان

احمد جبر سوسن

الرميثى الدليل احمد عبدهللا سوسن

الهش على سعيد زوجه عبدهللا سوسن

عزان سعيد عبدهللا سوسن

الخصاونه عبدهللا محمد سوسن

الشمرى عبدهللا محمد يوسف سوسن

الخاجه عبدالغفار محمد سونيا

النعيمى بخيت سويدان خليفه سويدان

الحوسنى سيار محمد اسماعيل سيار

الموسوى موسى سيد محمد سيد احمد سيد

سليمان عبدالمجيد احمد سيد

سلمان محسن سيد حبيب سيد

الهاشمى اجمد محمد السيد الدين حسام سيد

المرزوقى هاشمى محمد سيد على سيد حسن سيد

حسين عبدالجليل حسين سيد

زيد عبدهللا عبدهللا سيد

المرزوقى هاشمى سيدمحمد على سيد

الجزولى عمر سيد

مدنى رسول كامل سيد

الموسوى عبدهللا سيد موسى سيد محمد سيد

ابوغزاله ممدوح نزيه سيزار

طوق بن محمد ابراهيم سيف

البدواوى محمد سعيد احمد سيف

التميمى بالعمى سيف احمد سيف

الرميثى خادم سيف احمد سيف



المحيربى صقر سيف احمد سيف

حسين علي احمد سيف

العامرى مقطرى على محمد احمد سيف

مرشدى عبدالرحمن خيرى الدين سيف

محسن سمير هللا سيف

امين بن محمد بن سيف

الرميثى الدليل احمد ثاني سيف

السيفى سعيد جعفر سيف

عبدهللا ال ابراهيم جمال سيف

المزروعى سهيل سيف حبروت سيف

الظاهرى محمد حسن سيف

العامرى حميد محمد حسن سيف

المزروعى محمد عزان حمد سيف

المهيرى محمد ميحد حمد سيف

الخيلى سيف سالم حميد سيف

الظاهرى صالح خلفان سيف

النعيمى سعيد الذيب خليفه سيف

بدواوى بالوالى سعيد سيف خليفه سيف

المطيوعى غانم خليفه سيف

السكسك داود سليمان داود سيف

الكعبى احمد راشد سيف

الزعابى  العشيش راشد حميد راشد سيف

الزعابى العشيش راشد حميد راشد سيف

السويدى الغويص غانم حميد راشد سيف

الكتبى حضيرم خلفان راشد سيف

السويدي سالم راشد سيف

زحمى سويحى سيف راشد سيف

النوسى عبيد احمد عبيد راشد سيف

الزعابى راشد محمد راشد سيف

زحمى على مصبح راشد سيف

القبيسى محمد خادم سالم سيف

القمزى سلمان طارش سالم سيف

الكتبى محمد راشد سعيد سيف

المزروعى المطوع راشد محمد راشد سعيد سيف

الشامسى هويدن سالم سعيد سيف

سعيد سيف سعيد سيف

العيسائى محمد سيف سعيد سيف

الغفلى سعيد عيد سعيد سيف

على ال ابوليله محمد على سلطان سيف

الخيلى سالم سهيل سيف

التميمى صالح عبيد صالح سيف

المزروعى سهيل سيف صياح سيف

العامرى صالح ناصر عامر سيف

السويدى قصمول بن خليفه سيف عبدالرحمن سيف

الكعبى الحاج عبدهللا سيف

خصيف راشد محمد عبدهللا سيف

الهف راشد سعيد محمد عبدهللا سيف



الخفيلى احمد حسن عبدالواحد سيف

سلطان خلفان عبيد سيف

عبيد هالل عبيد سيف

بطى سعيد احمد على سيف

الصريدى حسن راشد على سيف

المزروعى الواجف خلفان سالم على سيف

المزروعى اليتيم عبيد سيف على سيف

المناصير الخيلى على سيف على سيف

ظنحانى العطر محمد سيف على سيف

المحيربى محمد سيف على سيف

المفيلحى شايف على سيف

المحرزى صالح على صالح على سيف

الشامسى خميس محمد على سيف

خميسالشامسى محمد على سيف

الدرمكى على نعيف على سيف

المنصورى على اسماعيل على عمر سيف

الظاهرى مران سيف حمد عمير سيف

السويدى سلطان احمد خميس عيد سيف

السويدى سلطان غانم سيف

اجتبى غدير سعيد غدير سيف

المزروعى غانم  فارس سيف

الهاشمى احمد كامل فاضل سيف

المعصبى فضل سيف

العامرى محمد حمد مبارك سيف

الزعابى محمد احمد محمد سيف

الزعابى المسعود حسن محمد سيف

المعمرى حسن محمد سيف

الرميضى سعيد خلفان محمد سيف

المزروعى سيف خلفان محمد سيف

النعيمى عبيد  خميس محمد سيف

النعيمى عبيد خميس محمد سيف

صريدى ربيعه سيف ربيع محمد سيف

الزعابى بوعبله محمد سعيد محمد سيف

الغيثى على سليمان محمد سيف

الغفلى سيف محمد سيف

المحيربى سيف محمد سيف

الحبسى سحيم سيف محمد سيف

صفوان بن سلطان سيف محمد سيف

العطر محمد سيف محمد سيف

الراشدى عبدهللا محمد سيف

الشامسى عبيد راشد عبدهللا محمد سيف

السويدى سيف عبدهللا محمد سيف

النعيمى فاضل عبدهللا محمد سيف

الشاعر محمد عبدهللا محمد سيف

المزروعى سالمين على محمد سيف

بوليله محمد على محمد سيف

الظاهرى يحال على محمد سيف



اليماحى قدور محمد محمد سيف

الراشدى خليفه نايع محمد سيف

الجهورى قاسم مسعد سيف

العامرى مسلم الزفنه مسلم سيف

المهيرى المصبح حميد عبدهللا على مصبح سيف

الدرعى حمد سالم معيوف سيف

القبيسى هارون امجد مكتوم سيف

خورى احمد عبدهللا مير ناصر سيف

هرهره ناصر سيف

الشكيلى سالم سيف يحيى سيف

يوسف البير سيمون

بالنكو عبدالغنى محمد شادى

عبدهللا ابراهيم توفيق شاذلى

الحبيب براهيم بن عبدهللا بن شاكر

العطيه محمد بن عبدهللا بن شاكر

الشمرى مطير بن مجول بن شاكر

العليو محمد سلمان شاكر

فرج ال محمد على شاكر

حسن ال حسين محمد على شاكر

الصيعرى سالم  عوض عمر شاكر

الشامسى محمد على راشد  شامس

العامرى احمد  شامس عتيق  شامس

الحبسى الدبدوب على محمد  شامس

الشامسى محمد على راشد شامس

العامرى احمد شامس عتيق شامس

ناجمه ابو احمد راضى زنان شاه

فكلناز شريف محمد محمد شاهزمان

النعيمى شاهين عيسى شاهين

الشاهين محمد شاهين

شاهين جميل وليد شاهين

الحمود محمد بن عبدهللا بن شبر

علي شبر بن هاشم بن شبر

الشريانى هزيم حميد خلفان شبيب

مبارك سعيد شبيشه

الهوبى جمعه حسن شحده

قايدى غراب عبدهللا سالم شخصى

المطيرى الصهيبى فهد هذال شديد

عالن احمد محمود ابراهيم شذى

احمد رحمه احمد شذى

سعيد على امين شذى

الهاشمى عبدالرحمن سيد رضا محمد سيد شذى

السويدى العبيدهللا محمد خليفه محمد شذى

العبود الدين فخر محمد شذى

الرميثى عبيد جمعه ارمله على سيد شربات

قرداحى  الياس شربل

قرداحى الياس شربل

القزى سمير شربل



البراهيم عبدهللا بن ابراهيم بن شرف

خ.م. ش القابضه ابوظبى شركه

خ.م.ش القابضه ابوظبى شركه

العقاريه المتحده التجمع شركه

م.م.ذ  القوارب لصناعه الخليج شركه

الماليه  الرياض شركه

الحديثه للمفروشات الزعيم شركه

م م ذ التجاريه الشمج شركه

لالستثمار الوطنى العربى شركه

م.م.ذ االماراتى المستثمر شركه

العامه للتجاره المهيرى شركه

والمائيه الزراعيه لالستشارات حم بن شركه

م.م.ذ العامه للتجاره كيا صودا شركه

العقاريه كشوانى جاسم عبدالعزيز شركه

التحويليه للصناعات عجمان شركه

م.م.ذ الزراعيه للمواد االمارات واحه شركه

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر شروق

حمد ال عبدالمحسن بن على بنت شروق

الهاشمى عبدالرحمن سيد رضا محمد سيد شروق

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا شروق

احمد كرم عبدهللا شروق

المهناء على بن فهد بن شريف

الزهيرى المرسى جاد شريف

ادم عبدالعظيم العابدين زين شريف

خورى سمير شريف

خليل  جرس عزت شريف

خليل جرس عزت شريف

عزام محمود مجدى شريف

فارس احمد مصطفى شريف

الهاملى مطر الشريف مطر شريف

عبدالقادر محمد السيد شريفه

على ال العلى غنام حسن جاسم شريفه

غليطه عبدهللا سالم شريفه

محمد صالح عبدالرحمن زوجه محمد سعيد شريفه

المهيرى شاهين ربيع عبدالعزيز شريفه

المهيرى سعيد حميد على ارمله على شريفه

فلكناز عبدهللا زوجه فلكناز نقى على شريفه

يحيى حبيب فاطمه شريفه

الجناحى حسن محمد زوجه حسن محمد شريفه

اميرى عبدهللا محمود شريفه

محمد يوسف شريفه

النويس ناصر جاسم شرين

المهيرى عبدهللا مانع محمد شرينه

العامرى مسلم الزفنه مسلم شعفورى

العوذلى محمد جعبل شفاء

الزعابى عبيد حمد راشد شفاء

الطاهر شفيق طاهر شفيق



حسين زينل شفيقه

محمد عبدالقادر ابراهيم زوجه زينل شفيقه

المطيرى سالم بن عياد بن شقران

الدله حسن ابراهيم شكرى

الظاعنى خلفان شليع جمعه شليع

المزروعى خميس نصيب سعيد شليويح

الجابر احمد عبدهللا احمد شما

الكعبى حمد على حمد شما

القبيسى على احمد جبران خالد شما

المرى عبيد خلف شما

مكتوم ال سعيد بن خليفه شما

بخيت خلفان سالم شما

الفالسى عويد سالم سالم شما

الغفلى سعيد عيد سعيد شما

الكعبى راشد سعيد محمد سعيد شما

سالمين سلطان شما

النقبى الديو على احمد سليمان شما

المحيربى سالم سيف صقر شما

المهيرى شاهين ربيع عبدالعزيز شما

العوضى محمد امين عبدهللا شما

الخورى نور محمد عبدالخالق محمد شما

مالحى يوسف على محمد شما

الصبرى سلطان مطر محمد شما

الظاهرى سويدان مطر شما

الشامسى عبدهللا هاشل حميد شماء

الكندى سعيد محمد سالم شماء

الرميثى مطر ثانى محمد سعيد شماء

السبهان عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز شماء

الشواب محمد عقيل شماء

الظاهرى على عبيد محمد زوجه مبارك شماء

المهيرى الرحومى عبيد حميد محمد شماء

لوتاه بن محمد راشد محمد شماء

الخيلى مغير  خميس محمد زوجه هادف شماء

الخيلى مغير خميس محمد زوجه هادف شماء

الدين شمس بنيامين شمس

عبدالسالم ال سالم ناصر شمساء

حارب بن عبدهللا ابراهيم شمسه

الفالحى درى محمد احمد شمسه

البريمى ابراهيم اسماعيل شمسه

المهيرى محمد مبارك حمد شمسه

المنصورى سعيد محمد خليفه شمسه

الظاهرى مبارك على محمد خميس شمسه

السويدى راشد حمد راشد شمسه

القبيسى راشد عويضه راشد شمسه

المحيربى المسعود محمد رحمه شمسه

رشيد سعيد شمسه

المزروعى سعيد  فارس سعيد شمسه



المزروعى سعيد فارس سعيد شمسه

الشريف عبدهللا احمد سلطان شمسه

المزروعى سعيد حفيظ خليفه زوجه سيف شمسه

الغفلى على على سيف شمسه

الحج بن محمد صالح شمسه

الصفار احمد  عباس شمسه

الرميثى محمد السيد زوجه عبدالرحمن شمسه

البناء عبدهللا عبدالكريم عبدالرحيم شمسه

الراشد راشد على عبدهللا شمسه

اللوز محمد عبدالمحسن شمسه

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد شمسه

عيالن احمد عبيد شمسه

عديل بن جمعه عبيد شمسه

اهلى جعفر حسن محمد زوجه حسين على شمسه

الدرمكى محمد عبيد محمد على شمسه

الهاشمى كامل فاضل شمسه

بلوشى حسن محمد شمسه

المزروعى خلف محمد خليفه محمد شمسه

المهيرى محمد سعيد محمد شمسه

المحيربى سالم سيف محمد شمسه

السويدى سيف عبدهللا محمد شمسه

القمزى محمد عتيق محمد شمسه

المزروعى عيسى محمد شمسه

المرزوقى سعيد مرزوق شمسه

العامرى مسلم الزفنه مسلم شمسه

عويد سالم سالم منصور زوجه مطر شمسه

الريامى سلطان محمد زوجه محمد ناصر شمسه

مهدى على شمعه

الرميثى ليديوى محمد جمعه شمه

الحسانى احمد سعيد حمد شمه

الحوسنى حميد عبدهللا حميد شمه

المهيرى خميس محمد حميد شمه

الشريانى عمير محمد ضاحى شمه

العوضى محمد عبدالرحمن شمه

النعيمى شامس محمد على شمه

الدرمكى محمد عبيد محمد على شمه

الرميثى نجم عيسى شمه

سحيم بن عبدهللا راشد محمد شمه

حسن ال حسن سالم محمد شمه

المزروعى هالل خلف هالل شمه

الخاطرى شميل بن محمد على سلطان شميل

العتيبى ضاوى بن محمد بن شنوف

محمد مراد احمد شهاب

الحمادى محمد موسى احمد شهاب

اميرى محمد عبدهللا ايوب شهاب

البلوشى حمد ناصر حمد شهاب

البريكى صالح عبدالقادر عبدهللا شهاب



الحمادى باقر محمد عبدهللا شهاب

قرقاش عبدالخالق محمد شهاب

احمد عبدالرحمن ياسر شهاب

سالمه محمد فؤاد احمد شهب

العامرى سالم سرحان راشد شهد

الهاشمى رضا محمد سيد شهد

ظنحانى على سعيد على شهد

باطوق حسن محمد على محمد شهد

المنصورى السميطى حسين على شهال

الحمدانى سالم حمد جميل شهيره

فردسرنى محتاجى حسين شهين

رحيمى منصور شهين

الدين سرى توفيق شوقى

عباد سالمه طوباس شوقى

حسن حسين زوجه الشواب عبدهللا شوقيه

ابوالرب ياسين احمد شوكت

لوتاه بن حسين محمد شيبان

المظرب عبدالرحمن عبدالرحيم عبدهللا شيخ

عتبي شيخ

العيدروس محمد فيصل شيخ

الشامسى محمد على شيخان

فخره على ابراهيم شيخه

الدوسرى عبدالرحمن ثانى احمد شيخه

المحرزى احمد  خميس احمد شيخه

المحرزى احمد خميس احمد شيخه

المزروعى سعيد حسن خلفان زوحه احمد شيخه

الكويتى العفريت عبدهللا احمد شيخه

محمد احمد شيخه

باسهل محمد احمد شيخه

النعيمى سعيد بن على بنت شيخه

النعيمى جابر جاسم شيخه

الزعابى عبيد جاسم شيخه

على ال الجاسمى احمد محمد احمد جمعه شيخه

الشامسى راشد جمعه شيخه

الكعبى عبدهللا مصبح راشد زوجه حمد شيخه

الشامس بالمر محمد على سعيد زوجه حمد شيخه

الخيال عبيد حميد شيخه

النعيمى مصبح حميد شيخه

سعد سلمان عبدهللا خلفان شيخه

المنصورى مساعد خلفان شيخه

الكعبى عبدهللا بخيت خليفه شيخه

سلطان  خميس شيخه

الكعبى على  خميس شيخه

الخاطرى راشد سعيد حارب ارمله خميس شيخه

الكعبى على خميس شيخه

ديول بن راشد بخيت عتيق ارمله راشد شيخه

الكندى سلطان حمد راشد شيخه



الفالحى صالح محمد زايد زوجه راشد شيخه

السعدى سعيد راشد شيخه

المحرزى على صالح راشد شيخه

عمران عبدهللا راشد شيخه

الزعابى راشد محمد راشد شيخه

زيودى محمد راشد زايد شيخه

الطنيجى ابراهيم سالم شيخه

الدرعى على عبيد ارمله سالم شيخه

المعلم على حسن سالم شيخه

النعيمى سعيد الذيب راشد زوجه سالم شيخه

القمزى سلمان  طارش سالم شيخه

القمزى سلمان طارش سالم شيخه

الحجرى عبدهللا سالم شيخه

الجابر جابر سعيد شيخه

النيار راشد سعيد شيخه

الظاهرى سعيد راشد سعيد شيخه

سعيد سيف سعيد شيخه

الغيالنى عبدهللا صالح سعيد شيخه

الدرمكى عبدهللا هالل سعيد شيخه

العامرى سالم شيخه

الشامسى محمد عبدهللا زوجه سلطان شيخه

يوسف سلطان شيخه

سعيد سيف شيخه

الشامسى محمد على سيف شيخه

السويدى سلطان غانم سيف شيخه

المهيرى سنان زوجه الرميثى شافى شيخه

الرميثى حميد خليفه سعيد زوجه صالح شيخه

سعيد صالح شيخه

المزروعى عوض سيف هزيم صالح شيخه

الحسينى زيد عبدالعزيز شيخه

الشامسى مرزوق جمعه راشد عبدهللا شيخه

الشامسى عبيد راشد عبدهللا شيخه

الحايرى سعيد عبدهللا شيخه

باصليب سالم سعيد عبدهللا شيخه

السويدى سيف عبدهللا شيخه

الكعبى على عبدهللا شيخه

سلطان على عبدهللا شيخه

على احمد كرم عبدهللا شيخه

ماجد عبدهللا شيخه

المهيرى مطر خليفه زوجه جمعه عبيد شيخه

الخضر راشد عبيد شيخه

العوانى عبيد صالح عبيد شيخه

عبيد هالل عبيد شيخه

الجنيبى حمد على شيخه

الشحى على راشد على شيخه

الظاهرى راشد مصبح راشد على شيخه

بوهارون على محمد زوجه على شيخه



القطام على عيسى محمد زوجه على شيخه

الزعابى القطام سالم على شيخه

سرور على شيخه

دهمش على عبدهللا على شيخه

الشامسى محمد على شيخه

الحامد احمد جعفر زوجه عمر شيخه

الجابرى سعيد عيد شيخه

الظاهرى مطر ابراهيم عيسى شيخه

المهيرى سيف سالم عيسى شيخه

الزعابى على عيسى شيخه

الظاهرى سالم جمال زوجه حمد غانم شيخه

الشامسى حمد محمد فاضل شيخه

القحطانى ناصر فالح شيخه

المهيرى سلطان مبارك شيخه

ابراهيم محمد شيخه

سحيم بن عبدهللا راشد محمد شيخه

عبيد خميس زوجه بوسناد ربيع محمد شيخه

الشامسى سالم محمد شيخه

العمرى حمد نعمان سالم محمد شيخه

سليمان محمد شيخه

القايدى سيف محمد شيخه

المحيربى سالم سيف محمد شيخه

صالح محمد شيخه

السوقى عبدهللا صالح محمد شيخه

النعيمى مصبح على محمد شيخه

النيادى حمد مفتاح على محمد شيخه

البريكى فضل محمد شيخه

غرير مبارك محمد شيخه

الزعابى ناصر محمد شيخه

الظاهرى جمعه نخيره محمد شيخه

المزروعى خلفان خميس مطر شيخه

بخيت عابد محمد سعيد زوجه مطر شيخه

المزروعى ناصر بطى ناصر شيخه

الشكيلى هويشل سالم ناصر شيخه

النويس على محمد ناصر شيخه

الهرمودى حسين امين محمد احمد شيرين

الشامى محمد صبحى شيرين

بور احمد محمد شيرين

اهلى اسماعيل حسن شيماء

المنهالى سعيد هادى حسن شيماء

الجالف محمد خليفه خالد شيماء

المرزوقى احمد عبدهللا خالد شيماء

العمارى محمد على خالد شيماء

العامرى محمد كرامه محمد زين شيماء

الجابرى عبدهللا صالح سالم شيماء

ثريا سعد احمد سيد شيماء

الوالى راشد احمد عبدهللا شيماء



الشحى مالك ابراهيم على شيماء

البريكى سالم احمد على شيماء

حسين زينل عمر شيماء

كاظم عبدالفتاح كاظم شيماء

الزرعونى حسن على احمد محمد شيماء

العتيبى شامان ابراهيم شيمه

السيف خليفه بن احمد بن صادق

الخضراوى محمد بن رضى بن صادق

حمدان ال صالح بن عبدالكريم بن صادق

الجباره عبدهللا بن محمد بن صادق

المرزوعى محمد سعيد سالم صافيه

النعيمى عبدربه صالح ابراهيم صالح

بامطرف احمد صالح

الديدو باوزير احمد صالح

منصر حسين احمد صالح

المنصورى سعد احمد صالح

الحامد صالح احمد صالح

المسعود حميد صالح احمد صالح

المدنى كميل احمد صالح

الكثيرى يسلم احمد صالح

فقير  عباس الطيب صالح

مخامره صالح امين صالح

القبيسى بتال صالح

الهاملى يافور بطى محمد بطى صالح

باحطاب سالم بن احمد بن صالح

المحسين محمد بن احمد بن صالح

الجبران محمد بن حسن بن صالح

المرى ناصر بن حسين بن صالح

النعيمى صالح بن حميد بن صالح

الرشيدى سبيل بن  خامس بن صالح

الرشيدى سبيل بن خامس بن صالح

حيدر ال دالمه بن سالم بن صالح

النصر ناصر بن سعد بن صالح

باوزير ابوبكر بن سعيد بن صالح

الزين صالح بن طاهر بن صالح

العبداللطيف على بن عبدالرحمن بن صالح

السحيم سحيم بن عبدالعزيز بن صالح

السبيعى احمد بن عبدهللا بن صالح

النعيم حمد بن عبدهللا بن صالح

باخلقى صالح بن عبدهللا بن صالح

الحربى عطيان بن عبدهللا بن صالح

الخليفه حسين بن عبدالوهاب بن صالح

الهمامى بالليث بن على بن صالح

المحامض صالح بن على بن صالح

الحارثى عويضه بن على بن صالح

الهشبول مفلح على بن صالح

القارح عبدالرحمن بن محسن بن صالح



زريع ال صالح بن محمد بن صالح

الزهرانى صالح بن محمد بن صالح

المرهون صالح بن محمد بن صالح

الشعيبى عبداللطيف بن محمد بن صالح

الفرج مهدى بن محمد بن صالح

الفريدى محمد بن مفلح بن صالح

الصغير صالح بن منصور بن صالح

المسلم عبدهللا بن ناصر بن صالح

بوصبيع احمد جاسم صالح

المهيرى صالح حسن صالح

البريكي صويلح على حسن صالح

الكربى ناصر محسن حسن صالح

سنان ال محمد حسن صالح

العامرى  بالركاض احمد سالم حمد صالح

العامرى بالركاض احمد سالم حمد صالح

اليامى  فارس حمد صالح

اليامى فارس حمد صالح

المخينى  خميس فايل خاطر صالح

المخينى خميس فايل خاطر صالح

الحمادى عبدهللا صالح خالد صالح

الشامسى الحمرانى راشد عيسى راشد صالح

النوبانى صالح زياد صالح

الشيبه سالم صالح

باهيصمى ثابت سالم صالح

الكعبى سليمان صالح سالم صالح

باصليب عبدهللا سالم صالح

المنهالى مسلم عبدهللا سالم صالح

البريكى هادى سالم صالح

الحبيل محمد سعد صالح

عصبان حميد سعيد صالح

الصيعرى سالم سعيد صالح

خلفان صالح سعيد صالح

العامرى على سعيد صالح

الكويتى احمد صالح على سعيد صالح

العطر سيف محمد سيف صالح

عكاشه عبدالحميد صالح

العبيدلى عبدهللا ابراهيم عبدهللا صالح

المصعبى االحول حسين عبدهللا صالح

الصيعرى عبدهللا سعيد عبدهللا صالح

رشيد بن احمد صالح عبدهللا صالح

التميمى شحبل صالح عبدهللا صالح

السنانى مبارك عبدهللا صالح

الشحى البحار عبدهللا محمد عبدهللا صالح

الزبيدى احمد على صالح

الشحى عبدالرحمن احمد على صالح

الحربى على احمد على صالح

الهاجرى عوير حسين على صالح



الساعدى سعيد حميد على صالح

المرزوقى جمعه سلطان على صالح

البريكى سالم على عمر صالح

العامرى البرك عيظه صالح

الهاملي خلف راشد غانم صالح

عمرو بن عمر سعدهللا   خميس مبارك صالح

عمرو بن عمر سعدهللا  خميس مبارك صالح

الكربى محمد مبارك صالح

عمرو بن محمد مبارك صالح

السريحى محمد محسن صالح

شريم جادهللا محمد صالح

المزروعى صالح محمد صالح

المرى  الهيمس صالح محمد صالح

المرى الهيمس صالح محمد صالح

البابكرى على مهدى صالح

احمد ابوبكر موسى صالح

الطائى موسى صالح

الميدمه على ناجى صالح

السعدى على ناجي صالح

السعدى حسين نصر صالح

منصور ال حسن هادى صالح

المحرمى سعيد سعد سالم هويدى صالح

بالليث سالم عمر احمد صالحه

بالليث مبارك احمد صالحه

باصليب ناصر احمد صالحه

عامرى االسود سالم صالحه

العامرى محمد سالم صالحه

الحمادى عبدهللا حميد سعيد صالحه

النايلى راشد سيف على زوجه سعيد صالحه

المهرى سالم سعيد صالحه

الكربى محمد مبارك صالح صالحه

محمد عبدهللا صالحه

البريكى عمر عسكر صالحه

عبيدهللا حمد سالم على صالحه

النوبى سالم خالد زوجه السركال عيسى صالحه

السويدى مرزوق بخيت مرزوق صالحه

الظاهرى عبيد هالل صالحه

جراح عاكف صبا

الظاهرى عبدهللا جوعان سعيد صباح

المندراوى عبدالرحمن صباح

العليلى سند سعيد راشد عبدهللا صباح

عبدهللا  خميس عبدهللا زوجه عبدهللا صباح

عبدهللا خميس عبدهللا زوجه عبدهللا صباح

عبدى على محمد صباح

بوكاله عبدهللا ناصر صباح

العامرى شنين حمود حمد صباحه

النايلى راشد سيف على صبحه



الكردى مراد منصور عبدالرحمن صبحى

يوسف مسعود فخرى صبرى

الراشدى خميس على خميس صبيح

العيدروس محمد حبيب صبيحه

سيف مبارك صبيحه

حمد توفيق على صدام

درويش ال درويش رمضان  درويش صديق

درويش درويشال رمضان درويش صديق

الخويتم محمد بن ابراهبم بنت صديقه

االنصارى عبدالرحمن محمد على صديقه

اهلى جعفر حسن محمد صديقه

الفالحى درى محمد احمد صغيره

شفيا بن حمد سعيد حمد صغيره

الفالسى عويد سالم سالم صغيره

محمد على احمد عبدالرحمن زوجه غانم صفاء

الخفش محمود الحاج احمد صفوان

بلص محمد احمد صفوان

هبره عبدالقادر صفوان

يوسف احمد صفيه

يوسف محمد امين صفيه

العطاس عبدهللا حسن صفيه

الحوسنى   شمس محمد سالم صفيه

الحوسنى  شمس محمد سالم صفيه

زهرو سعيد راشد طارق زوجه سعيد صفيه

المطروشى راشد سليمان صفيه

الكثيرى   عوض عرفان طارق صفيه

الكثيرى  عوض عرفان طارق صفيه

الزعابى حمد على صفيه

النويس يوسف ابراهيم محمد صفيه

العمودى عبدهللا سعيد محمد صفيه

العنزى فهران بن فالح بن صقر

البوهندى عبدهللا بوهندى صقر

المهيرى سيف صقر سيف صقر

المراشده حسن صالح صقر عبيد صقر

القاسمى محمد بن صقر بن فيصل صقر

المحيربى سالم سيف محمد صقر

المحيربى سالم سيف صقر محمد صقر

لهدان طاهر محمد صقر

ابراهيم ال محمد ابراهيم صالح

الجسمى عبدالرحمن محمد  عباس احمد صالح

الكربى  حنتوش  عوض عبدهللا احمد صالح

المرزوقى محمد حسن اسماعيل صالح

بنحمزه الدين صالح

درويش ال  درويش رمضان  درويش الدين صالح

محمد رضا قسام الدين صالح

الدلق سعيد محمد الدين صالح

سنان ال عبدهللا بن حبوش بن صالح



سنان ال عبدهللا حبوشبن بن صالح

الشخص عبدهللا بن مهدى بن صالح

الشيخ ال عيسى بن ياسين بن صالح

التميمى المحمود على سالم صالح

الشامسى عمير سالم صالح

السعدى صالح سعيد صالح

باهيمصى ثابت سالم صالح صالح

المنهالى سالم سليم صالح صالح

المخينى صالح محمد صالح صالح

الحوسنى على ياسين  عباس صالح

الحوسنى على ياسين عباس صالح

الزعابى يعقوب ال عبدالرحمن حمد على صالح

المهرى سدون محمد على صالح

السنه محمد عيد صالح

ادم ال احمد عيسى صالح

ضو فؤاد صالح

البنا عبدالرحمن سلطان قاسم صالح

الزعابى محمد حاتم محمد صالح

الجلباوى محمد على محمد صالح

عليان علي محمد صالح

بوخماس عبدالكريم يوسف محمد صالح

الحامد عبدهللا حسين مهدى صالح

سعيد بو محمد يوسف صالح

المنصورى سالم جمعه صمود

الحارثى فهيد بن زايد بن صنات

االمارات السهم الثقه صندوق

الحالمى مطر سلطان صنعاء

باظفر على صنعاء

الحارثى فهد بن ناجى بن صنيدح

محمد عبدالرحمن زوجه عبدهللا صوغيه

اسماعيل صيفى يعقوب صيفى

المهيرى تميم بن ضاحى جمعه ضاحى

المنصورى خميس عبيد راشد ضبابه

احمد سارى ضبابه

المحمصانى خير محمد ضحى

البقمى ضحيان بن خالد بن ضحيان

مسلم خليفه سالم خلفان زوجه سعيد ضحيه

البلوشى شمبيه مبارك زوجه سالم ضحيوه

الجتبى حمود مصبح ضعيف

الضويحى ضويحى بن عبدالرحمن بن ضويحى

الفارس ناصر بن محمد بن ضياء

حبيب جاسم زوجه الرميحى عبدهللا ضياء

درباك على ضياء

حمارشه حمزه محمد ضياء

التميمى ضيغم بن عبدهللا بن ضيغم

الشهرانى محمد بن سعيد بن هللا ضيف

حسين صالح حسين هللا ضيف



القمزى سلمان  طارش سالم  طارش

الكعبى عبدهللا  طارش محمد  طارش

القمزى سلمان طارش سالم طارش

الكعبى عبدهللا طارش محمد طارش

المال محمد عبدالرحيم احمد طارق

الكندى احمد عبدهللا احمد طارق

الشامسى حميد عبدهللا احمد طارق

التاجر عبيد محمد احمد طارق

الظاهرى عمار محمد احمد طارق

مطر احمد طارق

ابومازن موسى احمد طارق

حسن موسى احمد طارق

افشتال طارق

ابراهيم السيد محمد السيد وحيد السيد طارق

الردادى حريبيع بن حامد بن طارق

الثانى عبدالعزيز بن سليمان بن طارق

الراشد حمد بن عبدالعزيز بن طارق

العمران عبدهللا بن عبدالعزيز بن طارق

الخليفه محمد بن على بن طارق

اسماعيل اسماعيل بن على محمد بن طارق

الصايغ ابراهيم على جعفر طارق

العوضى شرف محمد جمعه طارق

حسانين  معوض حسانين طارق

ناصر احمد حسن طارق

الشامسى عمران عبدهللا حسن طارق

على ال  فارس احمد عبدهللا حمد طارق

على ال فارس احمد عبدهللا حمد طارق

الرحومى عبيد حميد طارق

السويدى  ديماس راشد خليفه راشد طارق

العلوى سالم عامر سالم طارق

الجابرى بلحويصل سالم سعيد طارق

على ال سويف بن راشد سيف سعيد طارق

البريكى فضل صالح سعيد طارق

الواحدى الجسارى عبدهللا سعيد طارق

عراقي اسماعيل سميح طارق

المحيربى عبدهللا مبارك عامر طارق

خان ياور عبدالحفيظ طارق

ياوراليوسفى عبدالحفيظ طارق

جاسم محمد عبدالرحمن طارق

الخرس حسين عبدالمحسن طارق

الزعابى ناصر سعيد سالم عبيد طارق

الكثيرى احمد عوض عرفان طارق

الكثيرى عوضاحمد عرفان طارق

بارشيد سالم على طارق

سميدع  عوض عمر  عوض طارق

سميدع عوض عمر عوض طارق

ابراهيم حسين فالح طارق



جعفر حسن محمد طارق

هللو خضر زياد محمد طارق

العبيدلى احمد على محمد طارق

الكثيرى صقر سعيد كرامه محمد طارق

نجار كمال محمد طارق

سالم داود سامى محمود طارق

طاهر محمود طارق

عبادى عبدالعزيز مصطفى طارق

محمد على مصطفى طارق

جمل هانى طارق

القصير عبيد يوسف يعقوب طارق

الشمرى محمد يوسف طارق

المطوع حسن بن على بن طالب

الكعبى حمد على حمد طالب

على احمد كرم عبدهللا طالب

الشحى على راشد على طالب

ابوطالب عبدالرحمن على طالب

حسن سعيد محمد طالب

الزعابى عيسى على محمد طالب

محمد عبدالكريم احمد طاهر

بوكنان محمد بن حسن بن طاهر

العبدالمحسن على بن حسين بن طاهر

سندى احمد بن  عباس بن طاهر

سندى احمد بن عباس بن طاهر

شاهين رامز راسم طاهر

سالم عبدهللا عمر طاهر

لهدان طاهر محمد طاهر

سليمان عبدهللا  خميس طاهره

الحميدى محمد على محمد زوجه غالم سيد طاهره

عبدهللا طيب طاهره

كعبى المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا طاهره

طحنون بن عبدهللا محمد طحنون

الزعبى محمد احمد طراد

الشقيرى عثمان طريف

العميره رشيد على رشيد زوجه سعيد طريفه

لصور على احمد طفله

الراشدى سالم طفول

الراشدى  رواس على سالم طفول

الراشدى رواس على سالم طفول

العامرى سالم سعيد طفول

سالط ال على بن سعيد بن طالل

الشريف ناشى بن محسن بن طالل

المرزوقى حسن احمد حسن طالل

حسين بن محمدعيسى حسين طالل

الزعابى عبيد حمد راشد طالل

سالط ال على سعيد طالل

الخاجه عبدالرحمن طارق طالل



االنصارى احمد عبدهللا عبدالجليل طالل

باكير محمد عبدالحفيظ طالل

باقرين سعيد محمد زيد عبدالرحمن طالل

الشامى ياسين عصام طالل

الطنيجى ناصر بن على احمد محمد طالل

الجندلى موفق طالل

هاشم بنى الحامد حسين هادى طالل

ابراهيم محمد احمد طلعت

الشبعان عبدهللا شبعان طلعت

محمد حميد على حكيم فهد زوجه سعيد طماعه

القطان حسين عبدهللا طه

ابوموسى سليمان موسى طه

بامسدوس على ناصر طه

شديد انطوان طونى

خورى فوالذى خليل محمد طيب

الحمادى سلطان احمد جابر طيبه

نصرهللا يوسف ناصر عبدالرحيم طيبه

باصليب ناصر محمد عمر طيبه

باصليب محمد عمر زوجه ناصر طيبه

النعيمى احمد محفوظ ناصر طيبه

المهيران محمد بن سالم بن ظافر

اليامى حمد بن سعيد بن ظافر

الشهرى على بن عبدهللا بن ظافر

النجرانى حسين بن عجيم بن ظافر

الكثيرى ناصر حمود ظافر

االحبابى جابر فالح عبدهللا ظافر

ظاهر بن محمد جمال ظاهر

ظاهر بن هالل ظاهر محمد ظاهر

المهيرى محمد عبدهللا مطر ظاهر

القبيسى سالم  الماس ظبيه

القبيسى سالم الماس ظبيه

الرميثى  خميس عبيد ثانى ظبيه

الرميثى خميس عبيد ثانى ظبيه

الفالحى محمد زايد صالح عابد

حبليل عبيد عبدهللا عابده

محسن على عاتق

اهلى عبدالملك ابراهيم زوجه محمد عاتقه

البلوشى محمد على ابراهيم عادل

الحاج محمد ابراهيم عادل

الغوينم على ابن غانم ابن عادل

الزرعونى عبدهللا حسن احمد عادل

الياسين محمد احمد عادل

البوعينين خليفه محمد احمد عادل

دقدوق ارنست عادل

طارش عبدالزهراء اسماعيل عادل

المظرب رضا حاجى عبدهللا امين عادل

يوسف عبدهللا بابكر عادل



الرويشدى عبدالعزيز بن ابراهيم بن عادل

سليس على بن احمد بن عادل

اخريده مهدى بن جاسم بن عادل

الحماده عبدهللا بن حسن بن عادل

رضوان ال محمد بن حسن بن عادل

الكويتى خلف بن حسين بن عادل

المزروعى خلفان بن سرحان بن عادل

الحامد حمد بن سليمان بن عادل

المحيش سعود بن عبدالعزيز بن عادل

اباحسين صالح بن عبدالعزيز بن عادل

النعيم حسين بن عبداللطيف بن عادل

ابوالخير محمد بن عبدهللا بن عادل

البحرانى عبدهللا بن على بن عادل

حسين مالء على بن على بن عادل

الغامدى مزعزع بن على بن عادل

الوايل حسين بن محمد بن عادل

الغامدى محمد بن هاشم بن عادل

سنان احمد بن يحى بن عادل

بنيس عادل

شرف يوسف محمد السيد الدين جالل عادل

القائدى غريب على جمعه عادل

الكثيرى عبدالعزيز سعيد  حبريش عادل

الكثيرى عبدالعزيز سعيد حبريش عادل

على ال احمد على احمد حسن عادل

على ال على احمد حسن عادل

القوع حسن على حسن عادل

فخرو راشد على حسن عادل

احمد محمد حسن عادل

البناى عبدهللا خليل عادل

العبيدلى سليمان عبدهللا  خميس عادل

العبيدلى سليمان عبدهللا خميس عادل

احمد علوى سالم عادل

البريكى فضل صالح سعيد عادل

باعقيل عمر سعيد عادل

على ال عبدهللا محمد صالح عادل

الكثيرى عبدالعزيز عبدهللا عادل

الكرانى عبدهللا محمد عبدهللا عادل

المرزوقى عنتر محمد عبدهللا عادل

مراد عادل عبدالمعطى عادل

عبادى عبدمحسن عادل

السويدى ساحوه سالم عبيد عادل

الربيع عبدالعزيز على عادل

السمرى سالم محمد على عادل

المهرى سدون محمد على عادل

احمد على محمد على عادل

محمود ال الشيخ محمد عبدالرحمن علي عادل

سالم عبدهللا عمر عادل



خرده بن عبدهللا حسين غالم عادل

بهبهانى يوسف رضا محمد عادل

المرزوقى محمد سعيد محمد عادل

بك حسن على مراد شاه محمد عادل

لهدان طاهر محمد عادل

الحمادى يوسف عامر محمد عادل

السويدى احمد عبدالعزيز محمد عادل

الشحى لحه سعيد عبدهللا محمد عادل

المرزوقى جاسم على محمد عادل

انباشى محمود عادل

على محمد مسعد عادل

الهندى محمد الحاج احمد مصطفى عادل

الظاهرى على غريب مكتوم عادل

الزرعونى عبدالكريم احمد عارف

خورى عباس اسماعيل عارف

المظرب رضا حاجى عبدهللا امين عارف

الحمادى عبدهللا حسن عارف

البلوشى جنك موسى حسن عارف

الزعابى عبيد حمد راشد عارف

الراشدى  رواس على سالم عارف

الراشدى رواس على سالم عارف

المهيرى قبا بن راشد سلطان عارف

الحمادى محمد سليمان سلطان عارف

الجابرى حسن عامر عارف

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا عارف

خورى صادق محمد عبدهللا عارف

السويدى عبيد سيف عبيد عارف

الزعابى عبيد محمد عبيد عارف

رجب عبدهللا على عارف

الصيعرى عبدهللا  عوض فرج عارف

الشحى سيف سعيد محمد عارف

الخاجه عبدهللا على فتح محمد عارف

احمد سيد مندور محمد احمد عاشور

جنك موسى حسن عاصف

الجزازى محمد زامل عاصم

مولوى عبدالقادر عاصم

السالمى سالم احمد محمد عاصم

السعدى عاطف عبدهللا عاطف

باهميصيمى سالم صالح عاطفه

بلص محمود حسن عاليه

الكثيرى عمر محمد سالمين عاليه

عبدالرشيد شيخ عاليه

ثابت بن صالح عبدهللا عبداللطيف عاليه

العرطى عبيد عاليه

الحوسنى اسماعيل محمد على عاليه

زيد سعيد زيد هالل عاليه

اللوز عبيد ابراهيم عامر



شامى احمد عامر

الكثيرى عامر عبدالحبيب احمد عامر

المظرب رضا حاجى عبدهللا امين عامر

الدوسرى عامر بتال عامر

الشهرى محمد بن احمد بن عامر

زريع ال منصور بن احمد بن عامر

العنزى سطام بن خليف بن عامر

السبيعى عامر بن راجح بن عامر

اليامى هللا ضيف على بن سعيد بن عامر

العامر سعد بن عبدالرحمن بن عامر

العبود فهد بن محمد بن عامر

الحوسنى عبدهللا حيدر خلف عامر

شتيوى توفيق رفيق عامر

العامرى محمد كرامه محمد زين عامر

الكويتى جوهر سالم عامر

العلوى سالم عامر سالم عامر

الهاجرى عجاج محمد سالمين عامر

بلحامض احمد سعيد عامر

الجابرى منيف محمد صالح عامر

الزرعونى على حسن عبدالرحيم عامر

الطيان عبدهللا عصام عامر

سالم عبدهللا عمر عامر

الطيطى خالد فهمى عامر

عمرو بن عمر سعدهللا  خميس مبارك عامر

عمرو بن عمر سعدهللا خميس مبارك عامر

النيادى  خميس سعيد محمد عامر

عبدهللا محمد عامر

الصيعرى محمد صالح مرعى عامر

المسلط ملحم عامر

العامرى صالح ناصر عامر

ابوزخم نايف عامر

الدوسرى عاند بن عبدهللا بن عايد

صالح حمزه عايده

عبدالقادر عبدهللا زوجه  خميس عايده

عبدالقادر عبدهللا زوجه خميس عايده

سالم سعيد طايع عايده

الهاشمى على محمد زوجه عبدالكريم عايده

الهاشمى عبداللطيف محمد عبداللطيف عايده

المحروقى عبدهللا صالح عبدهللا عايده

المازمى عمر عثمان عايده

البراهيم على حسين  عايش

البراهيم على حسين عايش

البلوشى دلى نيام محمد فقير عبدك عايشه

عبيد هالل عبيد عايشه

العتيبى  عايض بن عبدالرحمن بن  عايض

العتيبى عايض بن عبدالرحمن بن عايض

خضراء بن عائد



االزدى داود حسين عبدهللا عائده

حماده عمر عائده

العليانى محمد بن سعد بن عائش

العليانى محمد بن سعد عائشبن

عيد حسن ابراهيم عائشه

بخيت بالل ابراهيم زوجه ابراهيم عائشه

الشيبانى احمد عبدالرحيم ابراهيم عائشه

خورى محمد عبدهللا ابراهيم عائشه

المزروعى عبدهللا محمد ابراهيم عائشه

عبدهللا موسى ابراهيم عائشه

الشامسى محمد ناصر ابراهيم عائشه

الخورى ابراهيم يوسف ابراهيم عائشه

الخورى يوسف ابراهيم عائشه

الحوسنى ابراهيم احمد عائشه

حامد احمد عائشه

الزعابى العلكيم حسن احمد عائشه

مالك ال احمد راشد احمد عائشه

عبدهللا سلطان عبدهللا زوجه احمد عائشه

الهاملى غنوم سلطان احمد عائشه

عبدالرحمن فهد زوجه عبدهللا احمد عائشه

على احمد عائشه

اميرى ابراهيم على احمد عائشه

عبدهللا ال محمد احمد عائشه

الشنقيطى محمد احمد عائشه

الكعبى سلطان على زوجه محمد احمد عائشه

النعيمى شاهين ظاعن محمد احمد عائشه

محمد مراد احمد عائشه

جمعه محمد يعقوب احمد عائشه

الشريانى عبدهللا  خميس االمير عائشه

الشريانى عبدهللا خميس االمير عائشه

عبدهللا ابراهيم السيد عائشه

عزب الوردانى عائشه

المظرب رضا حاجى عبدهللا امين عائشه

اميرى محمد عبدهللا ايوب عائشه

الحمادى جاسم عبدالرحمن جاسم عائشه

الحوسنى سالم محمد جاسم عائشه

شرف محمد السيد الدين جالل عائشه

الكاف حبيب عائشه

راشد حريز عائشه

الحوسنى على عبدهللا ابراهيم حسن عائشه

سالم عبيد على زوجه حسن عائشه

عبدهللا حسن عائشه

محمد حسن عائشه

عبدالرحيم ناصر احمد زوجه حسين عائشه

الخورى خليل محمد حسين عائشه

الحسانى احمد سعيد حمد عائشه

الكوس ابراهيم احمد محمد زوجه حميد عائشه



الهاشم صالح عبدهللا السيد حسن خالد عائشه

الشريانى هزيم حميد خلفان عائشه

غليطه بن سلطان خلفان عائشه

المهيرى الجالف صالح خلفان عائشه

سعد سلمان عبدهللا خلفان عائشه

جمعه خليفه زوجه قضيب بن خليفه عائشه

دهمش على محمد على زوجه راشد خليفه عائشه

بشر بن حميد بطى راشد زوجه خليفه عائشه

النعيمى عواد سالم خليفه عائشه

محمد راشد  خميس عائشه

الشايب محمد احمد محمد زوجه  خميس عائشه

المهيرى على  خميس عائشه

محمد راشد خميس عائشه

الشايب محمد احمد محمد زوجه خميس عائشه

المهيرى على خميس عائشه

الحسانى محمد سعيد  درويش عائشه

الحسانى محمد سعيد درويش عائشه

الزعابى العلكيم حسن راشد عائشه

جمعه حميد راشد عائشه

الشرهان حسن راشد راشد عائشه

الكعبى سعيد محمد سالم زوجه راشد عائشه

الظنين سالم راشد عائشه

سويحى سيف راشد عائشه

طروق راشد عبيد راشد عائشه

الزعابى راشد محمد راشد عائشه

الحوسنى ناصر جمعه رجب عائشه

البغام جاسم سالم عائشه

الكعبى عبيد حامد سالم عائشه

القبيسى محمد خادم سالم عائشه

الملغوث سالمين خليفه سالم عائشه

محمد راشد سالم عائشه

باسهل صالح محمد احمد زوجه سالم عائشه

سعيد سالم عائشه

على ال مصبح صالح سعيد سالم عائشه

الراشدى  رواس على سالم عائشه

الراشدى رواس على سالم عائشه

الخيلى محمد سالم عائشه

الشامسى محمد سالم عائشه

بوعلى القصير عبيد يوسف سالم عائشه

الحادى صقر سلمان عبدالعزيز سعد عائشه

الكبيسى سعد عبدهللا سعد عائشه

الرميثى حميد خليفه سعيد عائشه

عالى عيسى حسن سليمان زوجه راشد سعيد عائشه

القيزى على سعيد عائشه

محمد سعيد عائشه

مزاحم سعيد عائشه

الحمادى مسلم سعيد عائشه



التالى ناصر سعيد عائشه

السعيدى محمد خليفه سلطان عائشه

المحيربى بيات عبدهللا سلطان عائشه

ظنحانى سليمان سعيد سليمان عائشه

الكعبى احمد راشد سيف عائشه

الظنحانى هندوان سعيد سيف عائشه

سعيد سلطان سيف عائشه

الشامسى محمد على سيف عائشه

السويدى سلطان غانم سيف عائشه

المهيرى محمد سيف عائشه

العطر سيف محمد سيف عائشه

محمد رشيد احمد زوجه شريف عائشه

القويطى ناصر شهيل عائشه

القبيسى بوعالمه بتال صالح عائشه

الكعبى مبارك مصبح صالح عائشه

محسن  على عاتق عائشه

اقتدار عبدهللا عبدالرحمن عائشه

الكندى عيسى عبدالعزيز عائشه

الحمادى محمد عبداللطيف عائشه

الهاشمى عبداللطيف محمد عبداللطيف عائشه

احمد عبدهللا عائشه

كرمستجى ابراهيم زوجه احمد عبدهللا عائشه

المحيربى سالم جمعه ارمله عبدهللا عائشه

الزعابى جاسم عبدهللا عائشه

لمشاطفى محمد حسن عبدهللا عائشه

الشامسى راشد عبدهللا عائشه

محمد سعيد هادى حسن زوجه عبدهللا عائشه

المنهالى سعيد عبدهللا عائشه

الساعدى على سعيد عبدهللا عائشه

صريدى عبدهللا سليمان عبدهللا عائشه

درويش بن راشد سيف عبدهللا عائشه

الكربى  حنتوش  عوض عبدهللا عائشه

خصيف راشد محمد عبدهللا عائشه

العوى سليمان محمد عبدهللا عائشه

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد عائشه

السويدى يعروف بن خليفه عبيد عائشه

عبيد  خميس عبيد عائشه

عبيد خميس عبيد عائشه

ساحوه سالم عبيد عائشه

على عبيد عائشه

سعيد عبدهللا يوسف زوجه توير على عائشه

الشامسى جابر على عائشه

الشحى عباد بن حسن على عائشه

المزروعى حميد راشد على عائشه

خصيف سالم محمد حمدان زوجه على عائشه

الكعبى سعيد جمعه حميد زوجه على عائشه

اميرى عبدهللا عيسى على زوجه على عائشه



النايلى راشد سيف على عائشه

الشحي عبدهللا على عائشه

جتب بنى محيان مبارك عبدهللا على عائشه

معلمى عبدهللا على عائشه

الهنداسى محمد على عائشه

السمرى سالم محمد على عائشه

النعيمى شامس محمد على عائشه

النيادى على مصبح على عائشه

الراشدى محمد صالح عامر زوجه عمر عائشه

سعيد عبدهللا عبدالرحمن زوجه عمر عائشه

ظاهر بن ظاهر محمد عمر عائشه

السعدى على حمعه عيسى عائشه

حسين سلمان عبدالرحمن زوجه عيسى عائشه

المرى على غانم عائشه

الزعابى جاسم احمد زوجه حمد غريب عائشه

الدرمكى سيف محمد غريب عائشه

القحطانى فالح محمد فالح عائشه

حسين فوالد عائشه

الزعابى احمد قضيب عائشه

الكاسب خليفه راشد سيف زوجه كاسب عائشه

رئيسى يوسف كرم عائشه

المهيرى ماجد على ماجد عائشه

الجنيبى سالم جمعه مبارك عائشه

الحواى ابراهيم محمد عائشه

المرى احمد محمد عائشه

يوسف احمد محمد عائشه

العوضى شريف محمد اسحاق محمد عائشه

النعيمى احمد جمعه محمد عائشه

المهيرى الرحومى عبيد حميد محمد عائشه

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد عائشه

الكاش عبيد  خميس محمد عائشه

الكاش عبيد خميس محمد عائشه

الحسانى راشد محمد عائشه

صريدى ربيعه سيف ربيع محمد عائشه

المناعى على سعيد زوجه محمد عائشه

الحبسى  ودس محيمد سعيد زوجه محمد عائشه

الحبسى ودس محيمد سعيد زوجه محمد عائشه

على نهيل سعيد عبدهللا زوجه محمد عائشه

الصيعرى محمد جمعان محمد زوجه محمد عائشه

الخوار مرشد عبيد ناصر زوجه محمد عائشه

نصر بن محمد سالم محمد عائشه

هيف سالم محمد عائشه

الكويتى ابراهيم زوجه سالمين محمد عائشه

السويدى جبر سعيد محمد عائشه

المرزوقى سلطان محمد عائشه

سيف محمد عائشه

المحيربى سالم سيف محمد عائشه



المرزوقى على احمد عبدالرحمن محمد عائشه

ابراهيم على زوجه عبدالكريم محمد عائشه

السالمى عبيد محمد عائشه

الظاهرى عبدالرحمن على محمد عائشه

القحطانى خرصان فالح محمد عائشه

الزعابى قضيب محمد عائشه

البلوشى بشوه كهير محمد عائشه

المهيرى عبدهللا مانع محمد عائشه

الخورى حسين عبدهللا محمد محمد عائشه

حسين موسى محمد عائشه

عبدهللا يوسف محمد عائشه

الحمادى محمد حسن محمود عائشه

الجنيبى محمد محفوظ محمود عائشه

البلوشى عيسى عبدهللا مراد عائشه

الوحشى غميل سالمين مصبح عائشه

بوهناد محمد مصبح عبدهللا مصبح عائشه

المزروعى هالل خلف هالل عائشه

زيد سعيد زيد هالل عائشه

البلوشى  على حسن زوجه البلوشى هيكل عائشه

عبدهللا يوسف عائشه

لوتاه عبدهللا يوسف عائشه

قانع بن على بن عبدهللا بن  عائض

حريز بن عبود فرج  خميس  عائض

قانع بن على بن عبدهللا بن عائض

حريز بن عبود فرج خميس عائض

العبيد صالح بن حسن بن  عباس

الساده علوى بن حيدر بن  عباس

القطان ابراهيم بن طاهر بن  عباس

الكاظم حسن بن عبدهللا بن  عباس

محمد الحاج احمد بن على بن  عباس

الحمرانى حسن بن على بن  عباس

العبدالمحسن محمد بن على بن  عباس

وثيق خسرو  عباس

سعيد احمد عاشور  عباس

كراش رضا حاجى عبدهللا  عباس

شهداد عبدهللا  عباس

اسد  عباس عبدهللا  عباس

علوى عبدهللا السيد على  عباس

الجسمى غلوم محمد  عباس

العبيد صالح بن حسن بن عباس

الساده علوى بن حيدر بن عباس

القطان ابراهيم بن طاهر بن عباس

الكاظم حسن بن عبدهللا بن عباس

محمد الحاج احمد بن على بن عباس

المدن احمد بن على بن عباس

الحمرانى حسن بن على بن عباس

العبدالمحسن محمد بن على بن عباس



وثيق خسرو عباس

سعيد احمد عاشور عباس

كراش رضا حاجى عبدهللا عباس

الزورى رضى عبدهللا عباس

شهداد عبدهللا عباس

اسد عباس عبدهللا عباس

علوى عبدهللا السيد على عباس

عبدهللا ابو عبدالكريم علي عباس

البلوشى ابراهيم عيسى محمد عباس

الجسمى غلوم محمد عباس

المدن احمد بن على عباسبن

الزورى رضى عباسعبدهللا

عبدهللا ابو عبدالكريم عباسعلي

دبوق حسن عبد

عطيه عبد ذيب عبد

هللا حسب على عبد

العلى عيسى بن عبدهللا بن عبداالله

الجرباء  فارس فيصل عاصى عبداالله

الجرباء فارس فيصل عاصى عبداالله

الزاهر محمد على عبداالله

عداى حمودى عبدالبارى

السماعيل مهدى بن على بن عبدالباسط

الحوسنى على جاسم ابراهيم عبدالباقى

مصطفى عرابى حسن عبدالبديع

غانم اسعد شكرى عبدالجبار

الصايغ حسن احمد عبدالمحسن عبدالجبار

على ال عبدالجبار محمد عبدالجبار

الجطيل عبدهللا بن احمد بن عبدالجليل

الصاغه ابراهيم بن حسن بن عبدالجليل

القضيب محمد بن عبدهللا بن عبدالجليل

معراج عبدهللا حسن عبدالجليل

االنصارى احمد عبدهللا عبدالجليل

الخورى حسين عبدهللا عبدالجليل

حاجونى محمد عقيل عبدالجليل

الحجاج احمد بن سلمان بن عبدالحكيم

سبعان بن ابراهيم بن محمد بن عبدالحكيم

الزومان عبدهللا محمد بن عبدالحكيم

يونس عبدهللا صدقى عبدالحكيم

دغيدى احمد محمد عبدالحكيم

نور محمد عبدالحكيم

محمد شيخ عبدالقادر عبدالحليم

الدسوقى ابراهيم عبدالحميد

عيد ال مهدى بن احمد بن عبدالحميد

القطان حسن بن حبيب بن عبدالحميد

السمين محمد بن حسين بن عبدالحميد

على المحمد حسن بن عبدهللا بن عبدالحميد

الدين على بن عبدالمحسن بن عبدالحميد



السبعان صالح بن على بن عبدالحميد

القاضى حمد بن محمد بن عبدالحميد

البلوشى محمد عيسى حسين عبدالحميد

المؤمن محمد  عباس عبدالحميد

المؤمن محمد عباس عبدالحميد

باوزير محمد عبدالرحيم عبدالحميد

الصابرى محمد احمد عبدهللا عبدالحميد

المال حسين على عبدهللا عبدالحميد

حسن عبدالرحمن عبدالواحد عبدالحميد

الرى ابراهيم محمد عبدالحميد

عبدالحليم عبدالحميد محمد عبدالحميد

عزالدين محمد عبدالحميد

حبيب ال سلمان بن عبدالكريم بن عبدالخالق

القطان ابراهيم بن عبدهللا بن عبدالخالق

الخميس محمد بن عبدهللا بن عبدالخالق

الداود عبدهللا حسين عبدالخالق

سليمان عبدالخالق شكرى عبدالخالق

الغريب علي علي عبدالخالق

الحوسنى محمد امين محمد عبدالخالق

رويله عبدالرحمان

الخراشى صالح بن محمد بن  عبدالرحمن

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن

المدنى شافعى عبدالرحمن ابوبكر عبدالرحمن

التاجر عبيد محمد اجمد عبدالرحمن

يونس عبدالرحمن احمد عبدالرحمن

الزرعونى عبدالرحيم عقيل احمد عبدالرحمن

المحمود على احمد عبدالرحمن

الجحوشى محسن قاسم احمد عبدالرحمن

صالح محمد احمد عبدالرحمن

العامرى خلفان الدوده عبدالرحمن

اميرى محمد عبدهللا ايوب عبدالرحمن

زوبع بن سالم مبارك بالخير عبدالرحمن

النعيم صالح بن احمد بن عبدالرحمن

الفارسى سليمان بن اسحاق بن عبدالرحمن

الوبارى على بن حسن بن عبدالرحمن

العتيبى مرزوق بن حمد بن عبدالرحمن

البلوى هندى بن راشد بن عبدالرحمن

الصبحى عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن

القرعاوى عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن

العمران عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن

الثنيان ثنيان بن عبدهللا بن عبدالرحمن

الزبن عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن

العامر عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن

الموسى عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن

الداحوس عيسى بن عبدهللا بن عبدالرحمن

الدغيم محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن

المسلم مسلم بن عبدهللا بن عبدالرحمن



الوداعه  يابس بن عبدهللا بن عبدالرحمن

الوداعه يابس بن عبدهللا بن عبدالرحمن

العقالء تركى بن على بن عبدالرحمن

الزهرانى سعدهللا على بن عبدالرحمن

المطيرى عبدالرحمن بن ح فال بن عبدالرحمن

ثنيان عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن

البراك العلى بن محمد بن عبدالرحمن

التركى تركى بن محمد بن عبدالرحمن

بافيل سعيد بن محمد بن عبدالرحمن

السكران عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن

عبدالخالق عبدالستار بن محمد بن عبدالرحمن

الحمدانى سالم حمد جميل عبدالرحمن

البرغوثى مصطفى  عايش جودت عبدالرحمن

البرغوثى مصطفى عايش جودت عبدالرحمن

عبدالرحمن حسن عبدالرحمن

العلى محمود عبدهللا حسن عبدالرحمن

المطوع محمد حسن عبدالرحمن

البلوشى محمد عيسى حسين عبدالرحمن

حسين محمد حسين عبدالرحمن

العويس سلطان عبدهللا حمد عبدالرحمن

الشامسى عبدهللا هاشل حميد عبدالرحمن

حميد راشد خليفه عبدالرحمن

المهيرى عبيد مطر خليفه عبدالرحمن

مرشدى عبدالرحمن خيرى عبدالرحمن

الصباغ حسين راشد عبدالرحمن

مطر راشد  خميس راشد عبدالرحمن

مطر راشد خميس راشد عبدالرحمن

يعقوب عبدالرحمن راشد عبدالرحمن

الحمادى ربيعى ربيع سالم ربيع عبدالرحمن

باقرين سعيد محمد زيد عبدالرحمن

الشعيبى حمد سعيد سرحان عبدالرحمن

الرميثى سلطان عبدهللا سلطان عبدالرحمن

سميدع بن عبود احمد سليمان عبدالرحمن

محمد صابر عبدالرحمن

الحرابى عثمان صالح عبدالرحمن

الشحى احمد محمد صالح عبدالرحمن

خلفان عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن

المرزوقى اقتدار عبدهللا عبدالرحمن

البنعلى الصباح عبدهللا عبدالرحمن

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا عبدالرحمن

الشام حسين بن على راشد عبدهللا عبدالرحمن

الرميثى راشد سلطان عبدهللا عبدالرحمن

العطار عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن

الراشد على عبدهللا عبدالرحمن

المهيرى الجرن محمد عبدهللا عبدالرحمن

بالشاالت حسين محمد عبدالنور عبدالرحمن

السويدى الضباح عبيد حميد عبيد عبدالرحمن



القهاش  على عبيد عبدالرحمن

ابانمى عبدالعزيز عثمان عبدالرحمن

كرد بابا الدين عالء عبدالرحمن

عبدالرحمن على احمد على عبدالرحمن

الزعابى الشريف محمد احمد على عبدالرحمن

الناصرى سيف على عبدالرحمن

بامخرمه على عبدهللا على عبدالرحمن

السبوسى عتيق على عبدالرحمن

الحمادى حميد محمد على عبدالرحمن

الكاف حسن محمد  عيدروس عبدالرحمن

الكاف حسن محمد عيدروس عبدالرحمن

العتيبى عيد غصن عبدالرحمن

حيدر غلوم عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن هللا مال عبدالرحمن

الجيالنى سلطان حبيب محمد عبدالرحمن

الدالل رفيع محمد عبدالرحمن

الهرمودى عبدالكريم محمد عبدالرحمن

يونس بن على عبدهللا محمد عبدالرحمن

الشعمى محمد عبدهللا محمد عبدالرحمن

مداويخ محمد على محمد عبدالرحمن

طاهر اسماعيل عيسى محمد عبدالرحمن

العابد فاىق محمد عبدالرحمن

الحمادى احمد ناجى محمد عبدالرحمن

فكرى عقيل محمد محمود عبدالرحمن

البلوشى عزت ابراهيم مراد عبدالرحمن

النجار محمد على مرتضى عبدالرحمن

الحوسنى سعيد راشد مرهون عبدالرحمن

حسان تغيان مصطفى عبدالرحمن

الشكيلى هويشل سالم ناصر عبدالرحمن

العتيبى  عايض ناصر عبدالرحمن

العتيبى عايض ناصر عبدالرحمن

هاشم بنى الحامد حسين هادى عبدالرحمن

الجفرى ابوبكر عبدهللا وليد عبدالرحمن

االحمد عبدهللا عبدالكريم يوسف عبدالرحمن

البريمى اسماعيل ابراهيم عبدالرحيم

السليمانى حامد ابن عابد ابن عبدالرحيم

مصطفوى برقان سيدهاشم برهان عبدالرحيم

البلوشى حميد بن حسن بن عبدالرحيم

البناء عبدهللا عبدالكريم عبدالرحيم

الخليفه على عبدهللا عبدالرحيم

الحوسنى ابراهيم حسن على عبدالرحيم

مقداد سليمان على عبدالرحيم

الحوسنى محمد عبدهللا على عبدالرحيم

جيالن عثمان على عبدالرحيم

عبدالرحيم جوهر عنبر عبدالرحيم

قيدوم عبدالرحيم

الفهيمى عبدالرحيم تقى محمد عبدالرحيم



زاده صالح محمد عبدالرحيم

الزرعونى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

العبدهللا مسعود محمد عبدالرحيم

المرزوقى سلطان ابراهيم عبدالرزاق

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد عبدالرزاق

اليامى عسكر بن حمد بن عبدالرزاق

البجحان  حسن بن محمد بن عبدالرزاق

شحاده يوسف صبحى عبدالرزاق

اقتدار عبدهللا عبدالرحمن عبدالرزاق

المرزوقى على عبدالرحمن عبدهللا عبدالرزاق

بيزات حسين محمد عبدالرزاق

البلوشى كرم شاه حمزه محمد عبدالرزاق

الزيدان على محمد عبدالرزاق

الحايك عبدالرؤوف نبيل عبدالرزاق

مكى محمد حسن على عبدالرضا

البيطار عبدالرؤوف بن وليد بن عبدالرؤوف

سالم عبدربه عبدالرؤوف

البيطار عبدالرؤوف وليد عبدالرؤوف

الالز عبدالستار

صالح موسى عبدالستار

الرويشان قائد حسن عبدالسالم

المهيرى عبيد مطر خليفه عبدالسالم

زبير صبار عبدالسالم

النوبى عبدهللا مسعد محسن عبدالسالم

تهلك حسن حسين عبدالشكور

ابومحفوظ سليمان حسين عبدالعال

البلوشى عبدهللا صباحيه ابراهيم عبدالعزيز

على ال عبدهللا ابراهيم عبدالعزيز

الخورى ابراهيم يوسف ابراهيم عبدالعزيز

عبدالعزيز ال محمد احمد عبدالعزيز

زوبع بن سالم مبارك بالخير عبدالعزيز

العمير عبدالرحمن بن احمد بن عبدالعزيز

العصيمى عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز

العبدالقادر محمد بن احمد بن عبدالعزيز

الشمرى زعال حبيب بن عبدالعزيز

ابوعبدهللا على بن حسن بن عبدالعزيز

الهاشم على بن حسن بن عبدالعزيز

القرينى ناصر بن حسن بن عبدالعزيز

الجعد محمد بن حمد بن عبدالعزيز

المحيش يوسف بن خالد بن عبدالعزيز

الدويرج عبدالرحمن بن زيد بن عبدالعزيز

الحقبانى سليمان بن سعد بن عبدالعزيز

الرجيعى على بن صالح بن عبدالعزيز

السعد محمد بن صالح بن عبدالعزيز

ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

جبر بن سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الروشيد سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز



عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

نصر ال حسين بن عبدالكريم بن عبدالعزيز

العتيبى شمروخ بن عبدهللا بن عبدالعزيز

السريع عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز

القطعى عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز

القرقوش على بن عبدهللا بن عبدالعزيز

الحمد محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز

دحيم بن محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز

عبداللطيف بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز

العجاجى عبدالرحمن بن على بن عبدالعزيز

العمران عبدالوهاب بن على بن عبدالعزيز

الراجح عبدهللا بن عيسى بن عبدالعزيز

شلهوب صالح بن غازى بن عبدالعزيز

التركستانى عاصم بن قاسم بن عبدالعزيز

الدوسرى شريان بن ماجد بن عبدالعزيز

النعيم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز

الدوخى عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز

العسكر عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز

الحميد ناصر بن محمد بن عبدالعزيز

المحيسن عبدالرحمن بن محيسن بن عبدالعزيز

الشامسى بطى جمعه جلمود عبدالعزيز

باحميش مبارك ناصر جمال عبدالعزيز

على ال الجاسمى محمد احمد جمعه عبدالعزيز

الرضا حبيب محمد حبيب عبدالعزيز

الحارثى المدفع عبدالرحمن حسن عبدالعزيز

الجابرى عبدهللا منيف حسن عبدالعزيز

محمد عبدهللا حسين عبدالعزيز

البلوشى محمد عيسى حسين عبدالعزيز

الشحى سالم سعيد حميد عبدالعزيز

النعيمى عواد سالم خليفه عبدالعزيز

مطر راشد  خميس راشد عبدالعزيز

مطر راشد خميس راشد عبدالعزيز

الشامسى عمران عبدهللا راشد عبدالعزيز

البيض سعيد حسن سالم عبدالعزيز

على ال مصبح صالح سعيد سالم عبدالعزيز

الكندى احمد على عبدهللا سالم عبدالعزيز

الضويحى عبدالرحمن سعيد عبدالعزيز

الفارسى محمد عبدهللا سعيد عبدالعزيز

الغامدى على سعيد عبدالعزيز

البادى راشد سالم سيف عبدالعزيز

الشامسى سيف سليمان سيف عبدالعزيز

الرئيسى رحمه ال محمد شاهين عبدالعزيز

عواجه ابراهيم صالح عبدالعزيز

سمبيج على صالح عبدالعزيز

االسعد محمد صالح عبدالعزيز

التويجرى عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز

اقتدار عبدهللا عبدالرحمن عبدالعزيز



باصليب سالم سعيد عبدهللا عبدالعزيز

الحمادى باقر محمد عبدهللا عبدالعزيز

يوسف عبدهللا عبدالعزيز

العبد عبدالعزيز عبدالهادى عبدالعزيز

الهاشمى عمر محمد عبدالواحد عبدالعزيز

زكريا ناصر احمد على عبدالعزيز

مكى حسن على عبدالعزيز

الكعبى معضد سيف على عبدالعزيز

محمد عبدهللا محمد على عبدالعزيز

البلوشى  المندوس ابراهيم عيسى عبدالعزيز

الكثيرى ناصر بدر فائز عبدالعزيز

الريس سلطان فرحان عبدالعزيز

القاسمى محمد بن صقر بن فيصل عبدالعزيز

السعد احمد محمد عبدالعزيز

المرزوقى احمد حسين محمد عبدالعزيز

االنصارى حسين محمد عبدالعزيز

السويدى الشاعر  خميس محمد عبدالعزيز

السويدى الشاعر خميس محمد عبدالعزيز

الحمادى على رجب محمد عبدالعزيز

صالح محمد عبدالعزيز

الرئيسى عبدالجليل محمد عبدالعزيز

كراشى رضا حاجى عبدهللا محمد عبدالعزيز

النعيمى راشد عبدهللا محمد عبدالعزيز

بامخرمه على عبدهللا محمد عبدالعزيز

الظاهرى عبدالرحمن على محمد عبدالعزيز

البلوشى عيسى عبدهللا مراد عبدالعزيز

المزروعى خلفان خميس مطر عبدالعزيز

بوسعود موسى فيروز موسى عبدالعزيز

انوهى حسين عبدهللا ناصر هاشم عبدالعزيز

العمودى محمد احمد يحيى عبدالعزيز

اليوسف احمد يوسف عبدالعزيز

يوسف بن عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز

المحمود محمد يوسف عبدالعزيز

المسيدى امين عبدالبديع عبدالعظيم

الشريف حسن عبده محمد محمد عبدالعليم

العبدال عبدالمحسن بن عبدهللا بن عبدالغنى

العتيق عبدالعزيز بن محمد بن عبدالغنى

المحمدعلى موسى بن محمد بن عبدالغنى

خفاجه عبدهللا  شالش عبدالغنى

خفاجه عبدهللا شالش عبدالغنى

سعداوى عبدالرحيم عبدالغنى

كارش عبدهللا عبدالغنى

غربى فتاح بن عبدهللا بن عبدالفتاح

المومن علي بن عبدالهادي بن عبدالفتاح

حسان محمد خليل عبدالفتاح

البايض عبدالفتاح خيرى عبدالفتاح

محمد محمود عبدالحميد عبدالفتاح



البناء جمال عبدالنور نور احمد عبدالقادر

الزرعونى عبدهللا محمد اسماعيل عبدالقادر

بوعطيه عبدالقادر

سلم بن حسن عبدالقادر

محمد عبدالقادر صالح عبدالقادر

الحارثى عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر

العفيفى عبدهللا على عبدالقادر

احمد عبدالقادر محمد عبدالقادر

الهندى احمد جاسم عبدالقاهر

الزرعونى حسن عبدالكريم اسماعيل عبدالكريم

الفهيم على اسماعيل عبدالكريم

الحساوى خليفه بن ابراهيم بن عبدالكريم

الحبابى عبدهللا بن على بن عبدالكريم

النمر احمد بن محمد بن عبدالكريم

اعبيد عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم

الحفه ناصر بن ناصر بن عبدالكريم

عبدالكريم عبدهللا رحمه عبدالكريم

باقرين سعيد محمد زيد عبدالكريم

الدريس شريف عبدالكريم

اقتدار عبدهللا عبدالرحمن عبدالكريم

سلوم ال سالم على عبدالكريم

ابوعيده عبدالكريم على عبدالكريم

طاهر محمد عبدالكريم

الكردى محمود محمد عبدالكريم

طه محمد يوسف عبدالكريم

السعدى احمد عبداللطيف

الدجانى حسين بن عبدهللا بن عبداللطيف

الصقر عبدهللا بن محمد بن عبداللطيف

البسام عثمان عبداللطيف خالد عبداللطيف

ثابت بن احمد صالح عبدهللا عبداللطيف

العسيلى عرفات على عبداللطيف

على ال احمد شريف محمد عبداللطيف

البلوشى رحيم داد يوسف محمد عبداللطيف

ابوشنب عبداللطيف يوسف عبداللطيف

الزعابى حسين رحمه ابراهيم عبدهللا

اسماعيل رضا ابراهيم عبدهللا

محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا

السعيدى محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا

اللوز على عبيد ابراهيم عبدهللا

االكرف ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللا

البلوشى عبدهللا محمد ابراهيم عبدهللا

المزروعى عبدهللا محمد ابراهيم عبدهللا

الشامسى محمد ناصر ابراهيم عبدهللا

العبدالوهاب يوسف ابن حسين ابن عبدهللا

الباروت عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا

مقبول ال محمد ابن فايع ابن عبدهللا

الماضى عبدهللا ابن ماضى ابن عبدهللا



الهندى الحاج احمد احمد عبدهللا

الياسى البدور بدر احمد عبدهللا

الياسى البدور عبيد بدر احمد عبدهللا

المزروعى عيسى جمعه احمد عبدهللا

المرزوقى حسن احمد عبدهللا

الكعبى العوينى على سالم احمد عبدهللا

المسعود حميد صالح احمد عبدهللا

العفيفى شجاع عامر صالح احمد عبدهللا

الخراز دباش عبدالقادر احمد عبدهللا

الجابر احمد عبدهللا احمد عبدهللا

البربكى لجهر بن عبدهللا احمد عبدهللا

العلى  خميس جاسم عبدهللا احمد عبدهللا

العلى خميس جاسم عبدهللا احمد عبدهللا

الجابرى حسن عبدهللا احمد عبدهللا

حميد عبدهللا احمد عبدهللا

محمد عبدهللا احمد عبدهللا

الحرفى على احمد عبدهللا

بريك ال ذيبان عبدهللا على احمد عبدهللا

السويدى سلطان غانم احمد عبدهللا

الحضارمى ذياب مانع احمد عبدهللا

ابراهيم محمد احمد عبدهللا

احمد محمد احمد عبدهللا

على ال الجسمى احمد محمد احمد عبدهللا

خليل احمد محمد احمد عبدهللا

الحمادى الحمد محمد احمد عبدهللا

عبدهللا حاجى محمد احمد عبدهللا

صالح ال صالح محمد احمد عبدهللا

الظاهرى عرار محمد احمد عبدهللا

محمد مراد احمد عبدهللا

الفردان على ناصر احمد عبدهللا

عبدهللا اسحاق عبدهللا اسحاق عبدهللا

البلوشى رحمه كرم اسحاق عبدهللا

مالحى على محمد اسحاق عبدهللا

اماره محمد اسحق عبدهللا

الحوسنى ابراهيم عبدهللا اسماعيل عبدهللا

الكمالى عبدهللا اسماعيل عبدهللا

كرم على محمد اسماعيل عبدهللا

حالسه يعقوب اسماعيل عبدهللا

حافظى حسن مال عبدهللا الياس عبدهللا

الزرعونى محمد عبدهللا حاجى امين عبدهللا

المظرب رضا حاجى عبدهللا امين عبدهللا

عبدالكريم محمد امين عبدهللا

اميرى محمد عبدهللا ايوب عبدهللا

الكتبى بخيت سعيد بخيت عبدهللا

المرر مرشد سيف بخيت عبدهللا

االحبابى على مفرح بخيتان عبدهللا

المهيرى عبيد سعيد بطى عبدهللا



فالحه بكور عبدهللا

بوحيمد احمد بن ابراهيم بن عبدهللا

الحمد على بن ابراهيم بن عبدهللا

العريفى محمد ابراهيم بن عبدهللا

الصالح حسين بن احمد بن عبدهللا

البطاطى عبدهللا بن احمد بن عبدهللا

باحميد عبدهللا بن احمد بن عبدهللا

العبدالمحسن على بن احمد بن عبدهللا

بالعمش محمد بن احمد بن عبدهللا

العمرى عامر بن البقيه بن عبدهللا

السهلى حمود بن اللميع بن عبدهللا

الحسين سلمان بن باقر بن عبدهللا

العيسى عبدهللا بن تركى بن عبدهللا

اليامى  فارس بن جارهللا بن عبدهللا

اليامى فارس بن جارهللا بن عبدهللا

العتيبى عيد بن جزاء بن عبدهللا

االمير عبدهللا بن جعفر بن عبدهللا

الحربى قاعد بن جلوى بن عبدهللا

الجابرى امبارك بن حامد بن عبدهللا

الشيخ عبدالهادى بن حبيب بن عبدهللا

الجاسم على بن حجى بن عبدهللا

القحطانى على بن حسن بن عبدهللا

الهويمل فهد بن حسن بن عبدهللا

الغنام ناصر بن حسن بن عبدهللا

الخميس احمد بن حسين بن عبدهللا

السمين محمد بن حسين بن عبدهللا

القطيفى محمد بن حسين بن عبدهللا

النزيان عبدهللا بن حماد بن عبدهللا

الدوسرى سالم بن حمد بن عبدهللا

الغامدى احمد بن حمود بن عبدهللا

العوده على بن حمود بن عبدهللا

الحسين محمد بن خليفه بن عبدهللا

سبعان بن ابراهيم بن خليل بن عبدهللا

البقمى فانح بن راجح بن عبدهللا

الدرويش حسين بن سعد بن عبدهللا

الشهاب حمد بن سعد بن عبدهللا

الزمانى عبدالعزيز بن سعد بن عبدهللا

منصور بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدهللا

الشهرى عبدهللا بن سعد بن عبدهللا

التركى على بن سعد بن عبدهللا

العساف على بن سعد بن عبدهللا

البشر عبدهللا بن سعود بن عبدهللا

الزهرانى راشد بن سعيد بن عبدهللا

الزهرانى عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا

القحطانى عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا

بلغيث مبارك بن سعيد بن عبدهللا

باشنينى محمد بن سعيد بن عبدهللا



مهدى ال عبدهللا بن سلمان بن عبدهللا

الصايغ محمد بن سلمان بن عبدهللا

شليل محمد بن سلمان بن عبدهللا

المطيرى  عايض بن سند بن عبدهللا

المطيرى عايض بن سند بن عبدهللا

المحاربى سالم بن  شامس بن عبدهللا

المحاربى سالم بن شامس بن عبدهللا

العمودى حسن بن صالح بن عبدهللا

الحبيب محمد بن صالح بن عبدهللا

العايش محمد بن صالح بن عبدهللا

البريه على بن طاهر بن عبدهللا

الشواف محمد بن طاهر بن عبدهللا

الشهرى  عائض بن عامر بن عبدهللا

الخرس محمد بن عبدالحميد بن عبدهللا

النعيم عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا

اليمنى عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا

الحوشان على بن عبدالرحمن بن عبدهللا

النعيم محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا

الدغيثر سعود بن عبدالعزيز بن عبدهللا

المرزوقى سليمان بن عبدالعزيز بن عبدهللا

الزامل عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا

العليان عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا

الشريده فهد بن عبدالعزيز بن عبدهللا

الفريان محمد عبدالعزيز بن عبدهللا

النعيم عبدهللا بن عبداللطيف بن عبدهللا

الحبابى احمد بن عبدالوهاب بن عبدهللا

الدخالن حسن بن عبدالوهاب بن عبدهللا

الحجى احمد بن على بن عبدهللا

بودريس عبدهللا بن على بن عبدهللا

الرشيدان على بن على بن عبدهللا

سارى ال صالح بن  عوض بن عبدهللا

سارى ال صالح بن عوض بن عبدهللا

الشايب على بن عيسى بن عبدهللا

الناصر محمد بن عيسى بن عبدهللا

السركال ناصر بن عيسى بن عبدهللا

الغامدى على بن هللا غرم بن عبدهللا

العتيبى الغبيوى مبارك بن غالب بن عبدهللا

الربيع سعد بن فهد بن عبدهللا

السليمان عبدهللا بن فهد بن عبدهللا

الجامع محمد بن قيس بن عبدهللا

الجامع محمد قيسبن بن عبدهللا

الخرس ابراهيم بن محمد بن عبدهللا

الحربى حمد بن محمد بن عبدهللا

الربعى حمود بن محمد بن عبدهللا

المطوع سليمان بن محمد بن عبدهللا

النعيم صالح بن محمد بن عبدهللا

الطريف عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا



ابوزيد عبدهللا بن محمد بن عبدهللا

السويد عبدهللا بن محمد بن عبدهللا

الفواز عبدهللا بن محمد بن عبدهللا

القحطانى عبدهللا بن محمد بن عبدهللا

القصاب عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا

المعتبى عيسى بن محمد بن عبدهللا

السعدان عبدهللا محمد بن عبدهللا

الغبارى يحى بن مسعود بن عبدهللا

الدوسرى مطلق بن مسند بن عبدهللا

طالق ال عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا

المهناء على بن ناشى بن عبدهللا

الهنداس عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا

فاضل ال قبان بن ناصر بن عبدهللا

المطيرى عواد بن نجاء بن عبدهللا

الشمرى عقيل بن هليل بن عبدهللا

الدرعى  عوض بن هويشل بن عبدهللا

الدرعى عوض بن هويشل بن عبدهللا

خالص ال منصور بن يحى بن عبدهللا

المسعود عبدالمحسن بن يوسف بن عبدهللا

الحمادى سلطان احمد جابر عبدهللا

رحمه ال صالح ناصر جابر عبدهللا

المنصورى جابر احمد جاسم عبدهللا

العلى عبدهللا عبدهللا جاسم عبدهللا

الطنيجى جاسم محمد جاسم عبدهللا

كلبان بن جاسم محمد جاسم عبدهللا

صقر محمد جاسم عبدهللا

الزرعوني عبدهللا جعفر عبدهللا

على ال الجاسمى محمد احمد جمعه عبدهللا

الرميثى مطر حميد جمعه عبدهللا

الدرمكى رحمه ال جمعه على جمعه عبدهللا

المحيربى سيف محمد جمعه عبدهللا

الكعبى غريب خلفان حارب عبدهللا

احمد ابراهيم احمد حسن عبدهللا

الحداد احمد حسن عبدهللا

العبيدلى الشافعى احمد حسن عبدهللا

حسن احمد حسن عبدهللا

عبدهللا احمد حسن عبدهللا

الحوسنى على جاسم حسن عبدهللا

الدرك حسين حسن عبدهللا

البايض راشد سعيد حسن عبدهللا

الظفيرى محمد صالح حسن عبدهللا

نعيمى الشريف حسن عبدهللا حسن عبدهللا

العلى محمود عبدهللا حسن عبدهللا

المرزوقى حسن صالح على حسن عبدهللا

العلياك حسن  خميس  عباس على حسن عبدهللا

الحوسنى محمد على حسن عبدهللا

الحوسنى حسن محمد حسن عبدهللا



البلوشى عبدالرحيم محمد حسن عبدهللا

الخالدى مفلح حسن عبدهللا

االزدى داود حسين عبدهللا

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا

المرازيق محمد على حسين عبدهللا

البلوشى محمد عيسى حسين عبدهللا

محمد حسين عبدهللا

مصطفى مراد حسين عبدهللا

العامرى عفيره بن حمد بخيت حمد عبدهللا

الكويتى حمد حارب حمد عبدهللا

الكعبى حمد على حمد عبدهللا

المزروعى سيف محمد حمدان عبدهللا

كرم شاه حمزه عبدهللا

الجابرى حسن حمود عبدهللا

الكعبى سالم سعيد جمعه حميد عبدهللا

المنصورى بوعوانه ثامر حمد حميد عبدهللا

جمعه حميد راشد حميد عبدهللا

الكتبى برقع حميد عبدهللا حميد عبدهللا

النعيمى بخيت عبيد حميد عبدهللا

الشامسى عبدهللا هاشل حميد عبدهللا

الجالف محمد خليفه خالد عبدهللا

الرميثى  كداس جمعه خلفان عبدهللا

الرميثى كداس جمعه خلفان عبدهللا

الهاملى خلفان دليمك خلفان عبدهللا

الهاملى سعيد سيف خلفان عبدهللا

المهيرى رحمه عبدهللا خلفان عبدهللا

سعد سلمان عبدهللا خلفان عبدهللا

المنصورى  رصاص خلفان عيسى خلفان عبدهللا

المنصورى رصاص خلفان عيسى خلفان عبدهللا

الشريقى محمد خلفان محمد خلفان عبدهللا

الفالحى فيروز مطر خلفان عبدهللا

على ال جمعه حميد راشد خليفه عبدهللا

العقروبى عبيد سلطان خليفه عبدهللا

المسافرى كاسب سيف خليفه عبدهللا

المزروعى فاضل خليفه عبدهللا

القصاب عبدهللا محمد خليفه عبدهللا

الحوسنى حسين عبدهللا خليل عبدهللا

العباب عبدهللا  خميس عبدهللا

البدوى خلفان محمد  خميس عبدهللا

الباروت سليم باروت جمعه خميس عبدهللا

الكندى حسن سيف حسن خميس عبدهللا

العباب عبدهللا خميس عبدهللا

البدوى خلفان محمد خميس عبدهللا

الجسمى عبدهللا محمد خميس عبدهللا

الحمادى محمد سليمان داوود عبدهللا

الحسانى خلفان محمد سعيد  درويش عبدهللا

الحسانى خلفان محمد سعيد درويش عبدهللا



المنصورى المانع محميد احمد راشد عبدهللا

على ال احمد حسن راشد عبدهللا

مطر راشد  خميس راشد عبدهللا

مطر راشد خميس راشد عبدهللا

الشرهان حسن راشد راشد عبدهللا

الجهورى سعيد راشد عبدهللا

المزروعى سيف راشد سيف راشد عبدهللا

الشامسى عمران عبدهللا راشد عبدهللا

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا

النعيمى محمد على راشد عبدهللا

الزعابى راشد محمد راشد عبدهللا

النيادى راشد محمد راشد عبدهللا

المزروعى خصيف راشد محمد راشد عبدهللا

الشحى غبرون راشد محمد راشد عبدهللا

المربحانى احمد عبدهللا محمد راشد عبدهللا

الظاهرى راشد مصبح راشد عبدهللا

العريانى نهيل عبدهللا ربيع عبدهللا

المطيرى عبدهللا رشيد عبدهللا

ابوجراد مطر خليل  رياض عبدهللا

ابوجراد مطر خليل رياض عبدهللا

زيودى خرخش محمد راشد زايد عبدهللا

العامرى محمد كرامه محمد زين عبدهللا

الغيالنى محمد جمعه سالم عبدهللا

النيادى المر راشد سالم عبدهللا

الفالسى عويد سالم سالم عبدهللا

مغفيق بن حميد سعد سالم عبدهللا

المنهالى حسن سعيد سالم عبدهللا

على ال مصبح صالح سعيد سالم عبدهللا

الظاهرى على سعيد سالم عبدهللا

الظاهرى مبارك سعيد سالم عبدهللا

العليلى عبدهللا سالم عبدهللا

المزروعى الكنيبى عبدهللا سالم عبدهللا

العزيزى مبارك عبدهللا سالم عبدهللا

المنهالى مسلم عبدهللا سالم عبدهللا

الزعابى راشد سالم عبيد سالم عبدهللا

سالم على سالم عبدهللا

الشامسى النومان سالم على سالم عبدهللا

الظاهرى مبارك سرور مبارك سالم عبدهللا

القبيسى سالم متعب سالم عبدهللا

الزيدى محمد سالم عبدهللا

الشهيارى سالم محمد سالم عبدهللا

المسافرى كاسب بن سيف مصبح سالم عبدهللا

السالمى ناصر سالم عبدهللا

المرعى حسن سالم سالمين عبدهللا

الحبش سعدالدين عبدهللا

ظنحانى الحايرى سعيد عبدهللا

الكثيرى سعيد حبان سعيد عبدهللا



العتيبى البادى حمود سعيد عبدهللا

اليماحى حميد سعيد عبدهللا

المهيرى ثانى خليفه سعيد عبدهللا

الرميثى عبدهللا حميد خليفه سعيد عبدهللا

الشامسى سعيد  خميس سعيد عبدهللا

الشامسى سعيد خميس سعيد عبدهللا

الجابرى سعيد راشد سعيد عبدهللا

سالم سعيد عبدهللا

الكعبى احمد سالم سعيد عبدهللا

عبيد سالم سعيد عبدهللا

زايد بن عبدهللا سليمان سعيد عبدهللا

الظبع سعيد عبدهللا سعيد عبدهللا

القايدى سويدان عبدهللا سعيد عبدهللا

الحسانى على عبدهللا سعيد عبدهللا

مدحانى العبودى على عبدهللا سعيد عبدهللا

الكتبى غرير بن على عبدهللا سعيد عبدهللا

مبارك عبيد سعيد عبدهللا

عزان سعيد عبدهللا

الكيومى حمود على سعيد عبدهللا

الشامسى عبيد على سعيد عبدهللا

الغفلى سعيد عيد سعيد عبدهللا

الحبسى حمدوه بن احمد محمد سعيد عبدهللا

شحى التحمود محمد سعيد عبدهللا

الزعابى محمد سعيد عبدهللا

المزروعى غازى بن حميد محمد سعيد عبدهللا

الكعبى على نايم سعيد عبدهللا

النعيمى على نهيل سعيد عبدهللا

الكلبانى سالمين هزاع سعيد عبدهللا

عبدهللا هالل سعيد عبدهللا

النعيمى عواد بن سلطان سيف سلطان عبدهللا

على ال سلطان عبدهللا سلطان عبدهللا

الرميثى سلطان عبدهللا سلطان عبدهللا

احمد محمدى سلطان عبدهللا

السنانى على مطر سلطان عبدهللا

الجاسم سلمان محمد سلمان عبدهللا

مهدى عبدهللا سليم عبدهللا

العامرى سلطان حمد سليمان عبدهللا

الظاهرى  خميس ناصر خلفان سليمان عبدهللا

الظاهرى خميس ناصر خلفان سليمان عبدهللا

الخيلى سهيل سالم سهيل عبدهللا

العفارى نصيب محمد سهيل عبدهللا

درويش بن راشد سيف عبدهللا

العطر سيف سعيد سيف عبدهللا

الكعبى الحاج عبدهللا سيف عبدهللا

غرير بن على عبدهللا سيف عبدهللا

المزروعى عبيد سيف عبدهللا

الحارثى على سيف عبدهللا



العطر سيف محمد سيف عبدهللا

الدبدوب على محمد  شامس عبدهللا

الدبدوب على محمد شامس عبدهللا

الحواى محمد ابراهيم شريف عبدهللا

الجابرى عمر احمد صالح عبدهللا

القبيسى بوعالمه بتال صالح عبدهللا

المهيرى صالح حسن صالح عبدهللا

باهيصمى ثابت سالم صالح عبدهللا

المرى سعيد صالح عبدهللا

المنصورى على صالح عبدهللا

المخينى زيد صالح على صالح عبدهللا

الشحى خرخور عبدهللا على صالح عبدهللا

زوبع بن سالم مبارك صالح عبدهللا

الكثيرى عمر محسن صالح عبدهللا

الجابرى محمد صالح عبدهللا

المزروعى عوض سيف هزيم صالح عبدهللا

المهيرى سالم عبدهللا ضاعن عبدهللا

حمود مصبح ضعيف عبدهللا

هاشم بنى عبدهللا طالب عبدهللا

الحاج محمد ابرهيم عادل عبدهللا

طبيشات احمد عايد عبدهللا

الخاجه عبدهللا على  عباس عبدهللا

الخاجه عبدهللا على عباس عبدهللا

اميرى مطلب مير عبدالحسين عبدهللا

حسن عبدالواحد عبدالحميد عبدهللا

النعيمى الجرمن احمد عبدالرحمن عبدهللا

الظنحانى احمد عبدالرحمن عبدهللا

اقتدار عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

فخرو حسن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

تاله عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

قاسم عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

المال محمد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

البلوشى ادم جالل نواب عبدالرحمن عبدهللا

الزعابى حمدان يعقوب عبدالرحمن عبدهللا

سلطان بن على يوسف عبدالرحمن عبدهللا

حسين محمد عبدالرزاق عبدهللا

الهزاع عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا

المسعود على عبدالعزيز عبدهللا

الملحم محمد عبدالعزيز عبدهللا

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا

الحارثى ناصر علوى عبدالقادر عبدهللا

المعينى على يوسف عبدالقادر عبدهللا

لحول مبارك عبيد عبدهللا

رقيبه بو عبدالرحمن عبدهللا عتيق عبدهللا

سماعنه عبدالرحيم عدنان عبدهللا

المهرى عقيل طاهر عقيل عبدهللا

الحربى احمد على عبدهللا



حشر على احمد على عبدهللا

المنصورى عيسى احمد على عبدهللا

الزعابى الشريف محمد احمد على عبدهللا

النيادى محمد على المر على عبدهللا

الزعابى جمعه حسن على عبدهللا

الزعابى العلكيم عبدهللا حسن على عبدهللا

المزروعى حميد راشد على عبدهللا

المزروعى عبيد راشد على عبدهللا

الحسانى على راشد على عبدهللا

الشحى على راشد على عبدهللا

بارشيد صالح سالم على عبدهللا

السعيدى حمد حميد سعيد على عبدهللا

الراشدى شميل سعيد على عبدهللا

الحمادى محمد سعيد على عبدهللا

سلطان على عبدهللا

الخاجه مهدى طالب على عبدهللا

المهرى عاطى على عبدهللا

خورى على عبدالغنى على عبدهللا

الجفيرى عبدهللا على عبدهللا

الجلعود عبدهللا على عبدهللا

بوحليقه عبدهللا على عبدهللا

الحمادى بوهندى عبدهللا على عبدهللا

على عبدهللا على عبدهللا

شهيل على عبدهللا على عبدهللا

بالحارث ربيع مبخوت عبدهللا على عبدهللا

مقال عبدهللا على عبدهللا

صريدى سالم عبيد على عبدهللا

البلوشى عبدهللا على على عبدهللا

البريكى محمد على عبدهللا

الحضرمى محمد على عبدهللا

االنصارى عبدالرحمن محمد على عبدهللا

الزرعونى عبدالرحيم محمد على عبدهللا

حسن عبدهللا محمد على عبدهللا

كريده عبيد محمد على عبدهللا

المانعى عمار محمد على عبدهللا

العامرى مبارك محمد على عبدهللا

المازم شاهين محمود على عبدهللا

المروى عبدهللا مراد على عبدهللا

الكتبى الخصم مصبح على عبدهللا

الحسنى ناصر على عبدهللا

بوعصيبه ناصر على عبدهللا

الشيبانى يوسف على عبدهللا

حمادى حسن يوسف على عبدهللا

العبادله عمر ابراهيم عمر عبدهللا

البريك عمر عبدهللا

باعبيد محمد سالم عمر عبدهللا

االحمدى عبدهللا عمر عبدهللا



العمودى عبدهللا عمر عبدهللا

الكثيرى بامدهف سالم محمد عمر عبدهللا

ظاهر بن هالل ظاهر محمد عمر عبدهللا

العولقى محمد  عوض عبدهللا

المهيرى هزيم موسى  عوض عبدهللا

خميس بن خميس كرامه عوض عبدهللا

العولقى محمد عوض عبدهللا

الكاف عبدهللا حسن محمد   عيدروس عبدهللا

الكاف عبدهللا حسن محمد  عيدروس عبدهللا

الياس عيسى عبدهللا

المال كاظم عبدالفتاح عيسى عبدهللا

السراح عبداللطيف عيسى عبدهللا

الجسمى عبدهللا عيسى عبدهللا

على ال فاضل بن راشد عبدهللا عيسى عبدهللا

الصايغ ابراهيم على عيسى عبدهللا

الزعابى حمد على عيسى عبدهللا

البريكى مبارك عيظه عبدهللا

احمد غانم عبدهللا

الحمادى على غانم عبدهللا

المزروعى هليله على غانم عبدهللا

خرده بن عبدهللا حسين غالم عبدهللا

على مراد غالم عبدهللا

المازمى عبدهللا غلوم عبدهللا

ارجمند محمد محمود فاروق عبدهللا

الجبور خليل فايز عبدهللا

االحبابى هللا جار محمد فرحان عبدهللا

القحطانى فالح محمد فالح عبدهللا

فاضل عبدهللا فهيم عبدهللا

على حسن قاسم عبدهللا

المسافرى كاسب سيف خليفه كاسب عبدهللا

الزبيدى احمد عيسى كرامه عبدهللا

الكثيرى فرج كرامه عبدهللا

العبيدلى ماجد عبدهللا

المنهالى على سالم مبارك عبدهللا

البوعينين مبارك محمد مبارك عبدهللا

اللوغانى راشد ابراهيم محمد عبدهللا

النويس يوسف ابراهيم محمد عبدهللا

الفالسى السليج احمد محمد عبدهللا

بلهون احمد محمد عبدهللا

المطيرى جاسم بن احمد محمد عبدهللا

عبدهللا احمد محمد عبدهللا

العبيدلى عبدهللا احمد محمد عبدهللا

الشحى محمد احمد محمد عبدهللا

يحيى احمد محمد عبدهللا

خورى باقر امين محمد عبدهللا

الخاجه عبدهللا امين محمد عبدهللا

الحمادى باقر محمد عبدهللا



العامرى سهيل بطى محمد عبدهللا

المحيربى محمد جابر محمد عبدهللا

الكندى عبدهللا جمعه محمد عبدهللا

المزروعى حفيظ سعيد حفيظ محمد عبدهللا

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد عبدهللا

المزروعى خلف محمد خليفه محمد عبدهللا

المزروعى خصيف راشد محمد عبدهللا

الحبسى محمد راشد محمد عبدهللا

الخاجه العابدين زين زمان محمد عبدهللا

المنصورى سعيد سالم محمد عبدهللا

السبوسي سعيد محمد عبدهللا

النعيمى عامر عبدهللا سعيد محمد عبدهللا

الخاطرى عبيد سعيد محمد عبدهللا

الدرمكى محمد سعيد محمد عبدهللا

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد عبدهللا

الهاملى غانم محمد سلطان محمد عبدهللا

الغيثى سيف على سليمان محمد عبدهللا

سليمانى محمد عبدهللا

الظاهرى سيف محمد عبدهللا

الخورى فوالذى محمد شريف محمد عبدهللا

العجله صالح محمد عبدهللا

العلى صالح محمد عبدهللا

البريكى بايوسف صالح محمد عبدهللا

احمد عبدالقادر محمد عبدهللا

الجفرى احمد عبدالقادر محمد عبدهللا

المحمود عبداللطيف محمد عبدهللا

عبدهللا محمد عبدهللا

الجوده عبدهللا محمد عبدهللا

الخاجه عبدهللا محمد عبدهللا

الدبوس عبدهللا محمد عبدهللا

السعد عبدهللا محمد عبدهللا

السليمان عبدهللا محمد عبدهللا

الماس عبدهللا محمد عبدهللا

الهيل عبدهللا محمد عبدهللا

الجعيدى بالحزم عبدهللا محمد عبدهللا

الزعابى قضيب بن عبدهللا محمد عبدهللا

عبدالرحمن حسن عبدهللا محمد عبدهللا

النعيمى راشد عبدهللا محمد عبدهللا

الحارثى رشود سيف عبدهللا محمد عبدهللا

يونس بن على عبدهللا محمد عبدهللا

المرى ماجد عبدهللا محمد عبدهللا

حمودى  الرقاص محمد عبدهللا محمد عبدهللا

حمودى الرقاص محمد عبدهللا محمد عبدهللا

العامرى محمد عبدهللا محمد عبدهللا

الشامسى خاتم محمد عبدهللا محمد عبدهللا

الشهيارى  خميس عبيد محمد عبدهللا

الشهيارى خميس عبيد محمد عبدهللا



عثمان محمد عبدهللا

الكثيرى احمد عوض عرفان محمد عبدهللا

على محمد عبدهللا

الخطيب على محمد عبدهللا

الجنيبى المخينى راشد على محمد عبدهللا

الراشدى عمير محمد على محمد عبدهللا

الظاهرى مطوع على محمد عبدهللا

غريب محمد عبدهللا

المهيرى ماجد محمد عبدهللا

على مبارك محمد عبدهللا

فلكناز شريف محمد محمد عبدهللا

المرازيق مسلم محمد عبدهللا

الكتبى محمد مصبح محمد عبدهللا

المهيرى مطر محمد عبدهللا

ممنون محمد عبدهللا

الظاهرى جمعه نخيره محمد عبدهللا

القايدى هاشل محمد عبدهللا

شريفه محمدعدنان عبدهللا

الجنيبى محمد مبارك محمود عبدهللا

الجنيبى على محمد محفوظ محمود عبدهللا

الذيب محمد على مسعد عبدهللا

المنصورى المانع احمد مطر عبدهللا

الظاهرى احمد سالم مطر عبدهللا

الظاهرى حارب سويدان مطر عبدهللا

عبدالرحيم على ملك عبدهللا

االحبابى على ناصر مهدى عبدهللا

النعيمى ناصر  خميس ناصر عبدهللا

النعيمى ناصر خميس ناصر عبدهللا

التميمى شحبل بن عمر سالم ناصر عبدهللا

سميدع بن عمر سعيد ناصر عبدهللا

لوتاه احمد عبداللطيف ناصر عبدهللا

المحيا عبدهللا ناصر عبدهللا

الغافرى سيف عبدهللا ناصر عبدهللا

الجنيبى ناصر عبدهللا ناصر عبدهللا

اسماعيل محمد ناصر عبدهللا

الحسانى عبدهللا محمد ناصر عبدهللا

العطاس محمد نجيب عبدهللا

بالنقيطه محمد نصيب عبدهللا

الظاهرى راشد جوعان هادف عبدهللا

الحسينى احمد هادى عبدهللا

المسافرى محمد هزيم محمد هزيم عبدهللا

الخايك وجيه عبدهللا

الجفرى على ابوبكر عبدهللا وليد عبدهللا

باسلوم سعيد على يسلم عبدهللا

القاسم ابو محمد عبدالغفور يوسف عبدهللا

الحسن على يوسف عبدهللا

الشامسى محمد يوسف عبدهللا



الشمرى عبدهللا محمد يوسف عبدهللا

الحمادى على محمد يوسف عبدهللا

القطان حسين بن عبدهللا بن عبدالمجيد

على المحمد حسين بن عبدهللا بن عبدالمجيد

عبدهللا بن عبدالمحسن بن عبدالمجيد

البحرانى على بن على بن عبدالمجيد

العيسى عبدالمجيد بن محمد بن عبدالمجيد

المرزوقى حسن جعفر صادق عبدالمجيد

الخاجه يوسف عبدالرزاق عبدالمجيد

السحيبانى محمد عبدهللا عبدالمجيد

المبارك عبدهللا عبدالمحسن عبدالمجيد

ناجى سعيد محمد عبدالمجيد

شعبان مطر عبدالمجيد

الرشودى على بن ابراهيم بن عبدالمحسن

مطر ال حسن بن حبيب بن عبدالمحسن

بالغنيم محمد بن سليمان بن عبدالمحسن

الحافظ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالمحسن

الحالفى عيدالمحسن بن صالح بن عبدالمحسن

العبدالقادر محمد بن صالح بن عبدالمحسن

عيسى بن احمد بن عبدهللا بن عبدالمحسن

الصالح على بن الرسول عبدرب بن عبدالمحسن

شديد بن سعود بن محمد بن عبدالمحسن

الرضى صالح بن محمد بن عبدالمحسن

القحطانى عبدالمحسن بن مسفر بن عبدالمحسن

الدليله عثمان بن ناصر بن عبدالمحسن

الدليجان عبدهللا حسن عبدالمحسن

الدوخي علي عبدهللا عبدالمحسن

نصار محمد عبدالمقصود عبدالمحسن

الزمر عبدالرحيم حسين عبدالمطلب

المؤمن محمد بن احمد بن عبدالملك

بصراوى فبصل بن غازى بن عبدالملك

مراد حسن ابراهيم عبدالمنعم

طالب بكرى عبدالمنعم

المهنا محمد بن ابراهيم بن عبدالمنعم

المؤمن محمد بن احمد بن عبدالمنعم

القطان عبدهللا بن باقر بن عبدالمنعم

على المحمد حسين بن عبدهللا بن عبدالمنعم

شيبان ال حسن بن مهدى بن عبدالمنعم

الشحى عبدالكريم احمد صالح عبدالمنعم

حسين عيد جابر عبدالناصر

ابوجيش ذياب عبدالناصر

الهاش عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالناصر

فياض محمود عبدالناصر

الياسى على احمد عبدالنبى

السيد احمد سيد صالح محمد عبدالنعم

العبدالمحسن محمد بن حسين بن عبدالهادى

الحربى سامر بن سمير بن عبدالهادى



الحاجى على بن عبدالمحسن بن عبدالهادى

معمر ال محمد بن مهدى بن عبدالهادى

المحمدعلى عبدهللا بن موسى بن عبدالهادى

العلياك حسن  خميس  عباس على عبدالهادى

الموالخ مولى  فريش جمعه عبدالواحد

الموالخ مولى فريش جمعه عبدالواحد

العامرى الهركى العثه خزع عبدالواحد

المهرى سدون محمد على عبدالواحد

العبيدلى شمس حسن احمد محمد عبدالواحد

مشفقى احمد محمد عبدالواحد

الحوسنى حسن ابراهيم عبدالوهاب

ساعاتى عبدالوهاب بن احمد بن عبدالوهاب

دعجم سعيد بن سعد بن عبدالوهاب

العبدهللا صالح بن محمد بن عبدالوهاب

على ال محمد حسن عبدالوهاب

عرب سلمان عبدالوهاب

الخورى اسماعيل  عباس عبدالوهاب

عبدالوهاب عبدالرحيم عبدالوهاب

كبتن محمد عبدالكريم عبدالوهاب

فريد عبدهللا على عبدالوهاب

حسين عبدهللا محمد عبدالوهاب

القطان حسن بن على بن االمير عبدرب

زمزم حسن بن احمد بن الرسول عبدرب

الصائغ احمد بن موسى بن النبى عبدرب

ابوديه احمد حسين عبدربه

الديانى عبدهللا محسن عبدربه

المرقب محسن سيف عبده

الردينى مرشد عبده

موسى عبدهللا عبدى

سيف على ناصر سالم عبله

خيرى عادل عبله

نديم لبيب عبدالمجيد عبله

العامرى على سعيد صالح زوجه سالم عبوده

على ال امان عبيد ابراهيم عبيد

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد

الغربى عبيد احمد عبيد

الشامسى مجالد راشد جاسم عبيد

السلومى مرزوق سالم جمعه عبيد

المطوع عبيد جمعه عبيد

العامرى على  قناص حمد عبيد

على ال محمد عبيد حموده عبيد

الكعبى عبدهللا بخيت خليفه عبيد

بودهوم عبيد خليفه عبيد

حمودى محمد عبيد خليفه عبيد

الشامسى راشد محمد خليفه عبيد

الراشدى حارب خلفان  خميس عبيد

مزروعى سعيد سالم  خميس عبيد



الراشدى حارب خلفان خميس عبيد

مزروعى سعيد سالم خميس عبيد

الخاطرى راشد حمد راشد عبيد

عبيد راشد عبيد

الكتبى بالرشيد راشد عبيد راشد عبيد

الزعابى ناصر سعيد سالم عبيد

السويدى الذيب عبيد سالم عبيد

الشامسى خلفان سعيد عبيد سعيد عبيد

الكتبى حليط بن مصيح سعيد عبيد

الظاهرى وقيش عبيد سلطان عبيد

اجتبى بالرشيد على سلطان عبيد

اجتبى النداس سيف خميس سيف عبيد

المنصورى  طماش سالم سيف عبيد

المنصورى طماش سالم سيف عبيد

الزحمى نايع سالم سيف عبيد

الهاجرى عبيد سيف عبيد

اجتبى سعيد مبارك سيف عبيد

القبيسى خديه خلف صغير عبيد

الكعبى محمد عبيد عبدالرحمن عبيد

الشحى الهاجرى محمد اسماعيل عبدهللا عبيد

كرم شاه حمزه عبدهللا عبيد

المهيرى السالفه  خميس عبدهللا عبيد

المهيرى السالفه خميس عبدهللا عبيد

المزروعى عبدهللا سعيد عبدهللا عبيد

الخطيبى عبيد عجيل عبيد

المزروعى مسيعيد عبيد سعيد على عبيد

الروضان عيد على عبيد

الخاطري عبيد هالل على عبيد

الخيلى مبارك محمد عيسى عبيد

خميس عبيد غزال عبيد

المسافرى سيف خليفه كاسب عبيد

المهيرى الفى عبيد الفى عبيد

المهيرى سعيد ماجد على ماجد عبيد

الحارثى لحول مبارك عبيد

الزعابى بوعبله محمد سعيد محمد عبيد

سالم سلطان سيف محمد عبيد

الراشدى عبدهللا محمد عبيد

المزيدى ناصر على محمد عبيد

العامرى مسلم الزفنه مسلم عبيد

ظاوى بن مصبح سالم مصبح عبيد

الطنيجى محمد عبيد مصبح عبيد

الخاطرى مفتاح عبيد مفتاح عبيد

الزعابى ناصر عبيد

الزعابى يوسف ابراهيم يوسف عبيد

اللوز على عبيد ابراهيم عبير

الحوسنى معتوق عبدهللا زوجه احمد عبير

الحامد عبدهللا احمد عبير



الفردان على ناصر احمد عبير

عفيفى عبدالواحد انور عبير

المرازيق محمد على حسين عبير

مطر راشد   خميس راشد عبير

مطر راشد  خميس راشد عبير

الموسى نمر رسمى عبير

الكثيرى سعيد عزان صالح ريس عبير

المنهالى  معيوض سلطان زوجه زيد عبير

المنهالى معيوض سلطان زوجه زيد عبير

الحسانى حمد سعيد سالم عبير

عبدالحافظ سامي عبير

عبدهللا عمر سعيد عبير

النقبى محمد احمد بن سيف عبير

مشارى حميد سيف عبير

الباقر يوسف على عبدالرحمن عبير

الجسمى محمد  عباس عبدالرضا عبير

تهلك حسن حسين عبدالشكور عبير

العطار عبدالكريم عبدالرحمن عبدهللا عبير

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا عبير

بوخوه عبدهللا على عبير

سالم عبدهللا عمر عبير

عوضى العبدالكريم صالح محمد عمر عبير

محمد عبدالرحمن هللا مال عبير

بلشى محمد عبير

المطيوعى غانم خليفه محمد عبير

احمد عبدالقادر محمد عبير

وطفه نديم عبير

الظنحانى محمد على محمد هالل عبير

مراماه ربيع بالل عتيق

عبدهللا ثانى عتيق

المنصورى سبيع سلطان خميس عتيق

العفارى زفنه الويهى زفنه عتيق

القبيسى سعيد عيد سعيد عتيق

المزروعى الصايغ محمد سعيد عتيق

المنصورى جكه يوسف عبدالعزيز عتيق

المنصورى جكه محمد يوسف عبدالعزيز عتيق

الظاهرى مسفر سالم محمد عتيق

السويدى  طارش بن سعيد محمد عتيق

السويدى طارش بن سعيد محمد عتيق

القمزى محمد عتيق محمد عتيق

خصيف جميل عتيقه

انتوم علي محمد مين اال عثمان

اليحيا محمد بن ابراهيم بن عثمان

اباحسين محمد بن صالح بن عثمان

العسكر حسن بن عبدهللا بن عثمان

عثمان صالح سالم عثمان

ناصر عبدهللا على عثمان



ماجد محمد على عثمان

احمد عثمان محمد عثمان

االحمدى عبدهللا محمود ابراهيم عدنان

ابراهيم على احمد عدنان

اميرى ابراهيم على احمد عدنان

المبارك على بن احمد بن عدنان

الملحم محمد بن احمد بن عدنان

الخليفه حجى بن حسن بن عدنان

الناصر عبدالوهاب بن حسن بن عدنان

مراد الحفيظ عبد بن عبدالحميد بن عدنان

النعيم صالح بن عبدالرحمن بن عدنان

القمر رضى بن علوى بن عدنان

العيسى حسن بن محمد بن عدنان

غثيان فهد بن محمد بن عدنان

العلوى امان بن هاشم بن عدنان

الفى محمد بن ياسين بن عدنان

العطاس عبدهللا حسن عدنان

عيسى عبدهللا على حسين عدنان

على يوسف حسين عدنان

العاصى سعيد عدنان

عمر احمد صالح عدنان

الدندشى عارف عدنان

قناطى احمد محمد عبدالرزاق عدنان

الزرعونى محمد احمد عبدهللا عدنان

الشرهان عبدهللا سعيد عبدهللا عدنان

الشعالن على عبدهللا عدنان

المصلح محمد عبدهللا عدنان

الزعابى حاتم بن محمد حاتم محمد عدنان

الشرى محمد   خميس محمد عدنان

الشرى محمد  خميس محمد عدنان

بك حسن على مراد شاه محمد عدنان

اهلى محمود على محمد عدنان

الهندى الحاج احمد مصطفى عدنان

محمد جاسم مصطفى عدنان

الحمادى امين محمد موسى عدنان

نورى عادل عدى

الطويل عبدالكريم فالح عدى

الطائى سلمان منصور عدى

المحيربى حايز سالم جمعه عذابه

محمد خلفان عيسى زوجه عبدهللا عذابه

الحوسنى خميس ابراهيم خميس عذارى

بطى سعيد احمد على عذارى

الس محمد احمد يعقوب احمد زوجه عيسى عذارى

قمبر عبيد صباح عذبه

الباكرى عاتق احمد عبدالعزيز عذبه

راشد حمدان سعيد زوجه مترف راشد مطر عذره

محمد عبدهللا محمد عبدهللا زوجه على عذيبه



محمد عبدالقادر عبدهللا محمد عيسى عذيجه

العتيبى ذعار بن مطلق بن عران

حمور حسين الحاج يوسف عرسان

عبدالصمد عبدهللا حسن عرفات

الزعابى ابراهيم جاسم ابراهيم عروب

الكعبى حمد على حمد عزا

قاسم عبدالقادر بكر عزالدين

الطنيجى عبيد حامد سيف عزان

ابراهيم عبدالمعطى عبدالعظيم عزت

احمد مساعد عزالدين عزمى

محمد جابر عزه

فلكناز عبدهللا عبدالرحيم زوجه حمود عزه

المحمود محمد على سالم عزه

المرى سعيد خلفان سعيد عزه

الكعبى جمعه سيف عزه

الريامى سيف مبارك سيف عزه

بوالروغه محمد احمد عبدهللا عزه

حضيبه بن عبدهللا محمد يوسف عبيد عزه

الشحى على راشد على عزه

الحوسنى عبدهللا معتوق زوجه محمد فتحى عزه

عبدهللا احمد محمد عزه

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد عزه

عبدهللا احمد عزوج

البلوشي عبدهللا حسن ابراهيم عزيز

روستا عبدالرحيم هللا عزيز

عبدالرحمن محمد ابراهيم زوجه احمد عزيزه

محمود احمد عزيزه

سليمان محمد حسين عزيزه

الطائى صاع موسى صالح عزيزه

ابراهيم محمد ابراهيم زوجه عبدهللا عزيزه

الزعابى العلكيم عبدهللا محمد عزيزه

سعيد عبدهللا مصبح عزيزه

البريكى فضل صالح سالم عسكر

الظاهرى حارب سويدان مطر عشبه

زواوى اسماعيل عصام

الفتاح عبد احمد الدين عصام

المال محمد احمد امين عصام

صنم انطون عصام

الدليجان عبدهللا بن حسن بن عصام

بوحليقه احمد بن سلمان بن عصام

الوهيبى سعد بن عبدهللا بن عصام

العرفج احمد بن محمد بن عصام

المعوض عبدالمطلوب بن محمد بن عصام

شعشاعه صبحى خضر عصام

الحمورى خلف زايد عصام

الحمادى محمد سليمان سلطان عصام

فهمى عبدالرحمن طاهر عصام



البعينى نايف عادل عصام

الزرعونى على حسن عبدالرحمن عصام

القطب خليل عدنان عصام

الكاف سقاف على عصام

حمد محمود عونى عصام

اشتى عثمان عيد عصام

حدادين خلف فرح عصام

مرقه ربيع فوزى عصام

الخاجه محمد العابدين زين زمان محمد عصام

حافظ صبرى محمد عصام

عبيد محمد على محمد عصام

البطاينه محمود هانى عصام

عبدالفتاح عبدالفتاح يوسف عصام

دياب محمد بيومى عصمت

الفيراوى دليل محمد عصمت

ابورمضان محمود عبداللطيف عطا

النجار جمعه مسلم عطاف

نقره ابو محمد جمعه عفاف

نحاس عبدالمسيح عفاف

الشامسى محمد ناصر ابراهيم عفراء

المسعود حميد صالح احمد عفراء

صالح حسن على خلفان زوجه الشيبه عفراء

المهيرى دلموك ثانى عفراء

لوتاه احمد ماجد خالد عفراء

الحريز محمد خليفه عفراء

المنصورى سعيد محمد خليفه عفراء

الحسانى سيف  خميس عفراء

الحسانى سيف خميس عفراء

المزروعى حمد ناصر خميس عفراء

الريس محمود زوجه المعصم راشد عفراء

برشم بن راشد محمد راشد زوجه راشد عفراء

الشامسى عمران عبدهللا راشد عفراء

مطر راشد عفراء

المنصورى راشد سالم عفراء

على ال مصبح صالح سعيد سالم عفراء

العبادله سعد مبارك سعد عفراء

عسكور خلف سيف عفراء

الظاهرى سلطان عبدهللا سيف عفراء

الشامسى محمد على سيف عفراء

المهيرى شاهين ربيع عبدالعزيز عفراء

المزروعى محمد خميس عبدهللا عفراء

النيادى عبيد سعيد عبدهللا عفراء

النعيمى راشد محمد عبدهللا عفراء

المزروعى على حاظر على عفراء

محمد سليمان على عفراء

السيد محمد عبدهللا على عفراء

الشامسى الظريف جمعه مانع عفراء



بالليث مسلم سالم عبدهللا مجاهد عفراء

الظاهرى عبدالرحمن على محمد عفراء

الراشدى خليفه نايع محمد عفراء

المهيرى خليفه عبيد مطر عفراء

الظاهرى راشد جوعان هادف عفراء

سيف رقيط عفره

الحسانى على راشد على طارق زوجه سالم عفره

ماجد عبدهللا عفره

هرهره ناصر سيف عفيف

على ال عبدالعزيز عابد عفيفه

اهلى جعفر حسن محمد عفيفه

الخالدى خالد بن هليل بن عقل

الرويلى عقالء بن  دهلوس بن عقال

الرويلى عقالء بن دهلوس بن عقال

العكروش احمد بن جعفر بن عقيل

السيافى  عباس بن حسين بن عقيل

السيافى عباس بن حسين بن عقيل

الغدير عبدهللا بن سلمان بن عقيل

المسعود حجى بن على بن عقيل

المهرى سالم عقيل طاهر عقيل

الحمادى عبدالجليل محمد عبدالجليل عقيل

الشواب عبدهللا عبدالرسول عبدهللا عقيل

االحمدى الرفيع عبدهللا محمد عقيل

اللوز على عبيد ابراهيم عال

العجالنى هشام احمد عال

قريع على احمد عالء

خليل سليمان الدين عالء

على السيد عبدالباسط الدين عالء

العقيلى حسن بن احمد بن عالء

فلتاوؤس سدراك عجايبى عالء

عمارى نجيب عيسى عالء

عفانه محمود محمد عالء

وطفه نديم عالء

سالمه ابراهيم ابوالفتوح عالءالدين

عقاد عبدالرحمن عالءالدين

عافيه مصطفى عبدالرحمن عالءالدين

المنصورى على صالح علوى

الجفرى احمد عبدالقادر محمد علوى

الحامد عبدهللا حسين مهدى علوى

هاشم بنى  العطاس عبدهللا حسن علويه

هاشم بنى العطاس عبدهللا حسن علويه

محمد عبدهللا ابراهيم على

اللوز على عبيد ابراهيم على

العلى حاج على ابراهيم على

الكويتى محمد راشد على ابراهيم على

النعيمى الطابور محمد على ابراهيم على

الشحى مالك ابراهيم على



الخرس محمد ابن ابراهيم ابن على

البقشى محمد ابن حسين ابن على

القريشى صالح ابن خليفه ابن على

الكثيرى العطاس عمر سالم ابوبكر على

الحمادى ابراهيم احمد على

القرصى على ابراهيم احمد على

اشنا احمد على

الظاهرى طبير احمد بخيت احمد على

المعينى قشمى خطيب حسن احمد على

المسلى حسين احمد على

المحرزى احمد  خميس احمد على

المحرزى احمد خميس احمد على

حفيتى احمد سعيد احمد على

بطى سعيد احمد على

ابوالشحى حسن سعيد احمد على

اليماحى راشد سعيد احمد على

الحمادى يعقوب سلمان احمد على

الناصر عبدالعزيز احمد على

الريامى الخورى عبدهللا احمد على

الحمادى محمد عبدهللا احمد على

السالمى راشد على عبيد احمد على

الزعابى شكر بن احمد على احمد على

القينى على احمد على

سلمان على احمد على

عبدالرحمن على احمد على

الحمادى عبدالغفار على احمد على

الشحى عالى عبدهللا على احمد على

ماخش على احمد على

البيتى محسن على احمد على

الصايغ عبدهللا محمد على احمد على

حسن على الدين كمال احمد على

شمعان  مبارك احمد على

الشحى كبير احمد محمد احمد على

الحمادى حاجى محمد احمد على

طه محمد احمد على

محمد مراد احمد على

زكريا ناصر احمد على

الحواسن يعقوب احمد على

كلبان بن احمد يوسف احمد على

حامد ابراهيم الطيب على

النيادى محمد على المر على

العامه للتجاره المطوع على

المعروفى صالح بخيت على

المزروعى سليمان على بخيت على

الصايغ حسين بدر على

الصايغ على حسين بدر على

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر على



المهيرى الظفرى على بطى على

القايدى خدوم عبيد محمد بطى على

عبيدى احمد بن ابراهيم بن على

سهلى على بن ابراهيم بن على

القطان محمد بن ابراهيم بن على

المسلم محمد بن ابراهيم بن على

نمر ال امين بن احمد بن على

خاتم ال صالح بن احمد بن على

الداود عبدهللا بن احمد بن على

الغزال عبدهللا بن احمد بن على

ابوالسعود على بن احمد بن على

الشحى على بن احمد بن على

الماجد على بن احمد بن على

اسماعيل ال محمد بن احمد بن على

الناصر عبدهللا بن باقر بن على

بوحمد عبدالمحسن بن جعفر بن على

الغامدى محمد بن جمعان بن على

الصديق سعيد بن جميل بن على

العبيد سلمان بن حبيب بن على

الناصر محمد بن حسن بن على

السليمان محمد حسن بن على

السروج على بن حسين بن على

المبارك على بن حسين بن على

السمين محمد بن حسين بن على

العبدالمحسن محمد بن حسين بن على

الخليفه معتوق بن حسين بن على

الجاسم ناصر بن حسين بن على

االحمد طاهر بن خليفه بن على

سليمان ال الجوتر بن سالم بن على

الغامدى على بن سعد بن على

الملق عبدالعزيز بن سعود بن على

الغامدى سعد بن سعيد بن على

الحجاج احمد بن سلمان بن على

المشارى على بن سلمان بن على

الشهرى على بن سليمان بن على

داوود ال على بن صالح بن على

الدهيمان على بن صالح بن على

بودويحس على بن صالح بن على

عباس ال محمد بن صالح بن على

الدوخى احمد بن طاهر بن على

الخليفه عبدالمحسن بن طاهر بن على

االربش محمد بن طاهر بن على

القفاص حسن بن  عباس بن على

القفاص حسن بن عباس بن على

الخليفى العبدالرحمن بن عبدالكريم بن على

الغافلى ابراهيم بن عبدهللا بن على

العواد طاهر بن عبدهللا بن على



العبيد على بن عبدهللا بن على

المؤمن على بن عبدهللا بن على

الحبابى محمد بن عبدهللا بن على

السيافى يوسف بن عبدهللا بن على

ابوزيد محمد بن عبدالمحسن بن على

الخلف محمد بن عبدالمحسن بن على

احمد ال مدن بن عبدالمحسن بن على

العمران طاهر بن الرسول عبدرب بن على

دعبل عبدهللا بن النبى عبدرب بن على

خميس ال على بن عثمان بن على

الخاطر عبدهللا بن عيسى بن على

البروانى محمد بن عيسى بن على

هنان حمد بن  فارس بن على

هنان حمد بن فارس بن على

بوخضر صالح بن كاظم بن على

الحداد ابراهيم بن محمد بن على

العليوى حسن بن محمد بن على

العمرى حسين بن محمد بن على

على المحمد حسين بن محمد بن على

بوعلى حسين بن محمد بن على

القرشى عبدالكريم بن محمد بن على

الكرابى عبدهللا بن محمد بن على

الفداغم الموسى عبدهللا بن محمد بن على

االمير عبدالمحسن بن محمد بن على

السلطان على بن محمد بن على

الشحى على بن محمد بن على

القحطانى مانع بن محمد بن على

سواد ال احمد بن مكى بن على

الهيشان عيد بن منصور بن على

منصور ال محمد بن مهدى بن على

الصايغ احمد موسى بن على

الخليفه احمد بن موسى بن على

المهناء احمد بن موسى بن على

ربش اال على بن موسى بن على

الطويل حجى بن ناصر بن على

لسلوم على بن هادى بن على

العلى محمد بن هاشم بن على

الموسوى محمد بن هاشم بن على

الوبارى على بن يونس بن على

الوبارى على يونسبن بن على

الحمادى سلطان احمد جابر على

الزاهرى على جابر على

المنصورى بخيت حسين هللا جاد على

سجوانى حسن جاسم على

عيسى عبدهللا جاسم على

البيرق عبيد جاسم على

المحمداوى لفته جاسم على



الحبشى على جالل على

الخلصان ابراهيم جمعه على

الكعبى احمد سالم جمعه على

الظاهرى العميم مانع جمعه على

على عبدهللا حاجى على

كلدارى ابراهيم حسن على

المنصورى جمعه اسماعيل حسن على

عالى سعيد عبدهللا حسن حسن على

حسانى حمدان حسن على

كندى محمد خصيف حسن على

رقاقى قاسم عبدهللا حسن على

حسين محمد عبدهللا حسن على

ياسين عبدهللا حسن على

المطروشى على حسن على

المرزوقى حسن على حسن على

العلياك حسن  خميس  عباس على حسن على

الحمادى سالم احمد غلوم حسن على

المرزوقى ماجدى حسن على

جبر محمد حسن على

محمود حسن على

نايم منصور حسن على

الزرعونى محمد احمد حسين على

الموسوى موسى السيد حسين على

العجيل حسين على

فرزانه حسن حسين على

المزيد عبدهللا حسين على

عبدالعزيز ال على حسين على

المرازيق محمد على حسين على

رحمه ال محمد حسين على

رحمه ال صالح ناصر حسين على

السويدى راشد الحر حمد على

الكويتى حمد حارب حمد على

الجنيبى الحتروشى سليم حمد على

سبعان عبدهللا حمد على

الدرعى عبيد حمد على

السعدى على حمد على

علوان بن على حمد على

الكعبى حمد على حمد على

حترش مبارك حمد على

البلوشى حمد ناصر حمد على

سجوانى حبيب حمدان على

البحرى احمد حمزه على

الزعابى الهرده اسماعيل حميد على

المنصورى سالم خادم على

الشامسى عبدهللا هاشل خاطر على

الكعبى سعيد خلفان على

النعيمى  حافش على خلفان على



النعيمى حافش على خلفان على

القمزى خليفه احمد خليفه على

الكعبى مفتاح  خميس على خليفه على

حسن محمد خليفه على

المنصورى سعيد محمد خليفه على

المهيرى شويمر بن سيف محمد خليفه على

طوق بن محمد جمعه خليل على

الصايغ ابراهيم مختار خليل على

النعيمى غميل سعيد الذيب  خميس على

النعيمى غميل سعيد الذيب خميس على

الشحى محمد راشد خميس على

العويص على خميس على

الكعبى خميس ناصر خميس على

الحسانى خلفان محمد سعيد  درويش على

الحوسنى صالح على  درويش على

الحسانى خلفان محمد سعيد درويش على

المزروعى حميد راشد على

الزعابى  العشيش راشد حميد راشد على

الزعابى العشيش راشد حميد راشد على

السويدى  ديماس راشد خليفه راشد على

الكعبى حمود سالم راشد على

الشامسى راشد سعيد راشد على

الظاهرى سعيد راشد عبدهللا راشد على

عمران عبدهللا راشد على

الجروان سعيد عبيد راشد على

الشحى على راشد على

الشحى مالك على راشد على

النعيمى محمد على راشد على

العبدولى احمد محمد راشد على

الظنحانى الحايرى على محمد راشد على

الظاهرى راشد مصبح راشد على

البلوشى كرم محمد رحمه على

زيودى خرخش محمد راشد زايد على

السويدى احمد باجاه سالم على

البلوشى جمعه سالم على

يماحى التخلوفه راشد سالم على

محمد راشد سالم على

المحرمى على سعيد سالم على

الصيعرى عبدهللا سليمان سالم على

سالم عبدهللا سيف سالم على

المنصورى المقبالى صالح سالم على

المنهالى مسلم عبدهللا سالم على

الشامسى النومان سالم على سالم على

العبيدى صالح على سالم على

المزروعى على سالمين على

الظاهرى عرار شهوان سرور على

زحمى سرور على سرور على



اليماحى سعيد بخيت سعيد على

على ال صبيح بن جاسم سعيد على

الدرمكى راشد حميد سعيد على

الكعبى سحيم راشد سعيد على

الغافرى الغناه سعيد سالم سعيد على

سعيد سيف سعيد على

شروفنا عبدهللا سعيد على

الزيره عبدالنبى سعيد على

باحطاب على سعيد على

المناعى ابراهيم حسين على سعيد على

الشحى الخنبولى راشد على سعيد على

ظنحانى على سعيد على

المنصورى محمد مبارك سعيد على

على ال حريمل بن محمد سعيد على

النيادى على مصبح سعيد على

الكعبى سالم سلطان على

الكندى سيف سالم سلطان على

المحيربى بيات عبدهللا سلطان على

النعيمى عنون على سلطان على

على ال ابوليله محمد على سلطان على

الكتبى سلطان هاشل سلطان على

الظهورى الدادى محمد احمد سليمان على

البحرانى عبدهللا سليمان على

الزعابى السويجى على سليمان على

ابوشعر محمد سليمان على

حمد راشد حميد سيف على

الكعبى احمد راشد سيف على

النايلى راشد سيف على

الخاطرى على سيف على

الكعبى ديين معضد سيف على

كرنكش شنبه على

شهاب علوى شيخ على

ميقان احمد صالح على

القبيسى بوعالمه بتال صالح على

الصيعرى محمد جمعان صالح على

باهيصمى ثابت سالم صالح على

البحيرى صالح على صالح على

الحميرى صالح على صالح على

المخينى زيد صالح على صالح على

على عمر صالح على

الكربى لشقر مبارك صالح على

العوير ناصر صالح على

الكتبى عبدهللا راشد  طارش على

الكتبى عبدهللا راشد طارش على

العطاس طالب عبدهللا طالب على

سعيد احمد عاشور على

الحوسنى على  عباس على



الحوسنى على عباس على

العلياك عباسخميسحسن على

المحمود على احمد عبدالرحمن على

البلوشى  درويش عبدالرحمن على

البلوشى درويش عبدالرحمن على

السويدى قصمول بن خليفه سيف عبدالرحمن على

الخميرى حسن عبدهللا عبدالرحمن على

الباقر يوسف على عبدالرحمن على

كمالى على محمد عبدالرحمن على

جريس عبدالرحمن مصبح عبدالرحمن على

حامد حسن عبدالعزيز على

دشتى على عبدالغفور عبدالغنى على

سلوم ال سالم على عبدالكريم على

النون ابراهيم عبدهللا على

الحوسني حسن ابراهيم عبدهللا على

الجودر على ابراهيم عبدهللا على

الخضر عبدهللا احمد عبدهللا على

المطيرى بخيت عبدهللا على

الحوسنى على جاسم حسن عبدهللا على

المرشدى راشد حسن عبدهللا على

االسدى عبدهللا خليفه عبدهللا على

الشريانى عبدهللا خميس عبدهللا على

الشامسى عبيد راشد عبدهللا على

عاشور سالم عبدهللا على

اليماحى محمد سعيد عبدهللا على

المنصورى حماد محمد سعيد عبدهللا على

صريدى عبدهللا سليمان عبدهللا على

المهيرى الجالف صالح عبدهللا على

البلوشى على عبدهللا على

العريانى على عبدهللا على

العمودى على عبدهللا على

اجتبى الهادفى على عبدهللا على

دهمش على عبدهللا على

العابد سليمان على عبدهللا على

العامرى سليمان على عبدهللا على

الشامسى خاطر عبدهللا على عبدهللا على

الشرف محمد على عبدهللا على

لمطل عبدهللا على

صالح مبارك عبدهللا على

بالحارث ربيع مبخوت عبدهللا على

الكعبى  خميس محمد عبدهللا على

الكعبى خميس محمد عبدهللا على

العطاونه على عبدالملك على

الكعبى عبدهللا  خميس عبيد على

الكعبى عبدهللا خميس عبيد على

الكعبى  طارش عبيد على

الكعبى طارش عبيد على



الكعبى سعيد على عبيد على

الفليتى محمد على عبيد على

دهمانى غافان فارس عبيد على

الزعابى  خميس محمد عبيد على

الزعابى خميس محمد عبيد على

الظاهرى سلطان على عتيق على

القمزى بندوق محمد عتيق على

المومنى محمد عكاشه على

الشحى سعيد على على

الشحى مالك سليمان على على

على ال بوعصيبه عيسى محمد على على

سالم عبدهللا عمر على

موسى على عمر على

الحدادى  عوض على

الحدادى عوض على

الرفاعى محمد حسين السيد عيسى على

الصايغ ابراهيم على عيسى على

شميلى احمدى غالم على

خرده بن عبدهللا حسين غالم على

المرزوقى هللا فتح غلوم على

الذهلى سيف على فاضل على

االحبابى جارهللا محمد فرحان على

الراشدى سعيد فنخور على

النعيمى فهد على فهد على

كرم بن محمد على كرم على

مندوس ال داد كريم على

احمد على ماجد على

المهيرى سعيد ماجد على ماجد على

سعيد على مبارك على

عميم بو  خميس محمد مبارك على

عميم بو خميس محمد مبارك على

البريكى صالح مبخوت على

المنهالى راضى يعيل مبخوت على

حيدر حسن ابراهيم محمد على

اللوغانى راشد ابراهيم محمد على

اخزيمى احمد محمد على

على ال احمد محمد على

سالم احمد محمد على

العمودى سعيد احمد محمد على

عنتلى الخديم عبدهللا احمد محمد على

خورى عبدهللا احمد محمد على

النقيب محمد على

البلوشى حسن محمد على

اهلى حسن محمد على

اهلى جعفر حسن محمد على

البوم راعى حسن محمد على

منصور حسن محمد على



الزهماءالمصعبين حسين محمد على

المزروعى سالم حمد محمد على

الشامسى سعيد حمد محمد على

المرزوقى حموده محمد على

النعيمى الشاقوش خلفان محمد على

النعيمى عبيد  خميس محمد على

العفاد محمد  خميس محمد على

العفاد محمد خميس محمد على

زيباره محمد على

االصم بن خدوم سالم محمد على

سبيت محمد على

المهرى سدون محمد على

الغيثى سعيد محمد على

الشحى  لقيوس سليمان سعيد محمد على

البدواوى محمد سعيد محمد على

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد على

الهاملى غانم محمد سلطان محمد على

السويدى الوقافى سيف محمد على

سالم سلطان سيف محمد على

النعيمى شامس محمد على

احمد شاهين محمد على

الخورى زينل محمد صالح محمد على

الظاهرى  خرباش صقر محمد على

باقروان عبدهللا محمد على

قاسم عبدهللا محمد على

كريده عبيد محمد على

المنصورى كمال اسماعيل على محمد على

البريكى على محمد على

الزيودى على محمد على

الشحى  الشيش حسن على محمد على

الشحى الشيش حسن على محمد على

الدنكى راشد على محمد على

الكلبانى راشد على محمد على

الشحى الحرفى على عبدهللا على محمد على

النعيمى محمد مصبح على محمد على

البلوشى راشد قمبر محمد على

مقداد محمد على

خليل يوسف محمد على

الدليمى عبود محمود على

البلوشى سالمين حسن مراد على

المرر مرشد على مرشد على

عبداللطيف مرعى على

المنصورى عبدهللا مساعد على

الواحدى الذيب محمد على مسعد على

المهيرى المصبح حميد عبدهللا على مصبح على

عبدالهادى موسى على

انوهى عبدهللا ناصر على



العيسائى احمد على ناصر على

العيسائى احمد على ناصر على

الكعبى خليفه ضحى محمد نايع على

العيدروس عبدالقادر هاشم نبيل على

شعيب هانى على

المنصورى سعيد هذيلى على

قاسم هشام على

الصايغ ابراهيم على يوسف على

الحمادى على محمد يوسف على

الجسمى عبدالرحمن محمد  عباس  يونس على

مسلم يونساحمد على

الطويرقي صالح بن حسين بن علي

منصور ال محمد بن شليل بن محمد بن علي

الجوعي محمد صالح علي

السمت حسين محمد عيسى علي

المحمدعلي عبدهللا محمد علي

الحوسنى حميد عبدهللا حميد عليا

ربيعه بن راشد ربيعه عليا

الشامسى عبدهللا سعيد سلطان عليا

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا عليا

العظب عبيد عليا

المنصورى جكه يوسف عبدالعزيز عتيق عليا

الظاهرى حارب سويدان مطر عليا

الزعابى عبيد على مطر عليا

السويدى محمد خليفه ابراهيم علياء

الهندى الحاج احمد احمد علياء

احمد   خميس احمد علياء

احمد  خميس احمد علياء

على السيد محمد احمد علياء

االحمد سعيد محمد يوسف احمد علياء

النيسر اسماعيل محمد اسماعيل علياء

المال محمد احمد امين علياء

المظرب رضا حاجى عبدهللا امين علياء

الحبشى على جالل علياء

السركال ابراهيم عبدالرحمن حسن علياء

العلياك حسن  خميس  عباس على حسن علياء

العطار محمد محسن السيد حسين علياء

رحمه ال صالح ناصر حسين علياء

المهيرى احمد حمد علياء

سيف عبيد حمد علياء

حترش مبارك حمد علياء

القاسم عبدالرحيم ابراهيم خالد علياء

المهيرى تميم بن ضاحى جمعه خليفه علياء

حميد راشد خليفه علياء

المهيرى عبيد مطر خليفه علياء

الشامسى عبيد   خميس علياء

الشامسى عبيد  خميس علياء



الحوسنى محمد خميس علياء

بوطويل سعيد خليفه راشد علياء

على ال عبيد راشد علياء

الكندى سعيد محمد سالم علياء

الشحى عبيد احمد سعيد علياء

الفالسى عتيق بن سعيد حمد سعيد علياء

الظبع سعيد عبدهللا سعيد علياء

الهش سعيد على سعيد علياء

سرور احمد زوجه الشامسى مبارك سعيد علياء

الدرمكى عبدهللا هالل سعيد علياء

عيالن عبدهللا احمد سلطان علياء

بالليث مسلم سالم عبدهللا زوجه صالح علياء

الفهيمى تقى محمد عبدالرحيم علياء

نصرهللا يوسف ناصر عبدالرحيم علياء

الشامسى ابراهيم عبدهللا علياء

الهرمودى امين محمد ابراهيم عبدهللا علياء

العطار عبدالكريم عبدالرحمن عبدهللا علياء

السراح عبداللطيف عيسى عبدهللا علياء

سلمان السيد على السيد عبدالمجيد علياء

عبيد اسماعيل عبيد علياء

الزعابى الخميرى سعيد عبيد علياء

عبدهللا خلفان على علياء

الظاهرى عبدهللا خلفان على علياء

على فيصل زوجه توير سعيد على علياء

بالحاج محمد حميد محمد زوجه عيسى علياء

احمد على ماجد علياء

المهيرى سعيد ماجد على ماجد علياء

عبدهللا احمد محمد علياء

الزرعونى حسن على احمد محمد علياء

العوضى شريف محمد اسحاق محمد علياء

خورى محمد زينل محمد علياء

المحمود على سالم محمد علياء

غرير مبارك محمد علياء

لوتاه احمد عبداللطيف ناصر علياء

سرحان ابراهيم هاشم علياء

السويدى ثانى سيف هزيم علياء

الحوسنى احمد محمد ابراهيم عليه

ابراهيم جمعه رمضان احمد عليه

حميد عبيد زوجه الكيالنى عبدالحفيظ عليه

هللا ضيف على عليه

عصعوص حسن ابراهيم عماد

زهد حسن احمد عماد

عماره محمد زكى الدين عماد

صادق عبدالنبى الدين عماد

هنيدى ال على بن احمد بن عماد

ايليا جورج عماد

خاروفه احمد حسن عماد



الشربينى سليمان حسن عماد

حمد محمد حسنى عماد

مطر راشد   خميس راشد عماد

مطر راشد  خميس راشد عماد

سالم ابو محمود راشد عماد

العاصى نظمى رمزى عماد

موسى سيد سيد عماد

الناظر ابراهيم صالح عماد

السطرى محمد عطيه عماد

المغربى عفيف عماد

سيف حسن على عماد

حسونه محمود عيد عماد

سجوانى جواد محسن كمال عماد

ابراهيم عبدالمسيح منير عماد

الدين محى الدين نور عماد

صادق حسين ابراهيم عمادالدين

ابراهيم محمد احمد عمادالدين

قطينه شكرى احمد بدر عمار

البرزنجى بديع عمار

الحمود عبدهللا بن عبدالعزيز بن عمار

الواحدى عثمان سعيد سالم جمال عمار

الشامسى حمد خلف عمار

ابوجراد اسماعيل مطر خليل  رياض عمار

ابوجراد اسماعيل مطر خليل رياض عمار

البسطامى محمود سميح عمار

البريكى على عمر عبدالحكيم عمار

السنجرى ذنون عبدالرحمن عمار

قوتلى عبدالغنى عمار

الزعبى عبدهللا عمار

الشامسى حسين بن راشد عبدهللا عمار

رشيد بن احمد صالح عبدهللا عمار

عبدالرحمن على احمد على عمار

مندوس ال شيرول داد كريم عمار

النوايسه محمود مدهللا عمار

العتيبى مناحى بن الحميدى بن  عماش

العتيبى مناحى بن الحميدى بن عماش

فارس بن صالح محمد ابراهيم عمر

باحمدون احمد ابوبكر عمر

العامرى عبدهللا على ابوبكر عمر

الزرعونى عبدهللا حسن احمد عمر

الشامسى راشد حمد احمد عمر

الواحدى سعيد احمد عمر

عمير بن عمير سعيد احمد عمر

على ال الزود ابو عبيد سلطان احمد عمر

سعيدى احمد محمد احمد عمر

خواجه حسن اسماعيل عمر

القرقاوى على عبدهللا اسماعيل عمر



يوسف محمد امين عمر

السكران على بن ابراهيم بن عمر

الحسين عبدهللا بن عبدالرحمن بن عمر

الزهرانى عبدهللا بن عبدالعزيز بن عمر

ادم نديم بن عمر

الحوسنى سالم محمد جاسم عمر

البرغوثى مصطفى  عايش جودت عمر

الجيالنى محمد سلطان حبيب عمر

المؤمنى على حسن عمر

عمرو بن عبدهللا عمر حسن عمر

المنهالى شعران محمد حسن عمر

الحوسنى حسن يوسف حسن عمر

الهاشمى  العيدروس جعفر حسين عمر

الهاشمى العيدروس جعفر حسين عمر

المهيري راشد سعيد حميد عمر

الكندى خلفان سعيد خلفان عمر

التميمى بالعمى احمد جمعه خليفه عمر

الفالسى القيزى سعيد خليفه عمر

على ال سويف بن راشد سيف خليفه عمر

حريز بن عبود فرج  خميس عمر

حريز بن عبود فرج خميس عمر

عبود بن حميد سالم راشد عمر

النوسى عبيد احمد عبيد راشد عمر

المازمى راشد عيسى راشد عمر

المازمى موسى عيسى راشد عمر

ابوسالم محمود راشد عمر

زيودى محمد راشد زايد عمر

حسين زينل عمر

لحويدى احمد سالم عمر

السويدى سالم حسن سالم عمر

الفالسى عويد سالم سالم عمر

الراشدى  رواس على سالم عمر

الراشدى رواس على سالم عمر

عبيد سالم سعيد عمر

جوفان بن عبدهللا سعيد عمر

مبارك عبيد سعيد عمر

خروب محمد سعيد عمر

السقاف عمر سقاف عمر

باهيصيمى  ثابت سالم صالح عمر

الحريبى عبدالرب صالح عمر

هنيه عمر صالح عمر

محمد وهبى صالح عمر

يوسف احمد محمد طاهر عمر

العمرى ناصر   عوض عامر عمر

العمرى ناصر  عوض عامر عمر

جيالن عثمان على عبدالرحيم عمر

حسين محمد عبدالرزاق عمر



كاسين على ابراهيم عبدهللا عمر

الهرمودى امين محمد ابراهيم عبدهللا عمر

الرميثى مرشد احمد عبدهللا عمر

الزعابى سيف حسن عبدهللا عمر

صالح مال حسين عبدهللا عمر

شرمى الخالوى  خميس عبدهللا عمر

شرمى الخالوى خميس عبدهللا عمر

المنصورى ثانى ربيعه عبدهللا عمر

الزفين جمعه سهيل عبدهللا عمر

المطيرى جاسم بن احمد محمد عبدهللا عمر

العجله صالح محمد عبدهللا عمر

الجعيدى مطعم عبدهللا عمر

عبدهللا ال عبدهللا يوسف عبدهللا عمر

الضويحى عبدالمطلب عمر

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد عمر

السويدى طارش بن سعيد محمد عتيق عمر

العيدروس علوى عمر علوى عمر

القرصى على ابراهيم احمد على عمر

الزعابى الشريف محمد احمد على عمر

المنصورى على اسماعيل على عمر

الحامد حسن على عمر

الشحى المال على محمد على عمر

الشحى التيم سعيد على محمد على عمر

هالبى سالم حمد  عوض عمر

الهاللى مسعد عمر  عوض عمر

هالبى سالم حمد عوض عمر

الفالسى عيسى سعيد عيسى عمر

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر فائز عمر

الرشيدي نور فضل عمر

النعيمى حماد بن احمد محمد عمر

عبدهللا احمد محمد عمر

الحبسى الدبدوب على احمد محمد عمر

الشحى  لقيوس سليمان سعيد محمد عمر

المرزوقى احمد عبدهللا محمد عمر

العامرى محمد عبدهللا محمد عمر

عريقات عطا محمد عمر

الزعابى الجلباوى محمد على محمد عمر

البطانيه عنيزان محمد عمر

الهاملى سعيد فاضل محمد عمر

الحضرمى باصليب ناصر محمد عمر

بشير محمد محمود عمر

الهاشمى برهان مرتضى يعقوب مرتضى عمر

عبدالغنى حسين مصطفى عمر

سليمان عبدهللا مصطفى عمر

المهيرى محمد عبدهللا مطر عمر

عيد ميشال عمر

سميدع بن عمر سعيد ناصر عمر



بدرى هادى محمد محمد ناصر عمر

العقاد نضال عمر

الكتري احمد يحيى عمر

الشحى سيف على محمد يوسف عمر

حريرى صالح بن عبدالرحمن ابن عمران

الزمانى محمد عبدهللا اسماعيل عمران

الخورى محمد عبداللطيف  درويش عمران

الخورى محمد عبداللطيف درويش عمران

الرشيد على محمد راشد عمران

الرشيد محمد على محمد راشد عمران

اميرى مطلب مير عبدالحسين عمران

نصرهللا يوسف ناصر عبدالرحيم عمران

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا عمران

الشحى راشد عبيد عبيد عمران

الشامسى عمران احمد على عمران

المال عبدهللا صالح محمد محمد عمران

مطر محمد عمران

تريم محمد مطر عمران

العامرى مقطرى على محمد احمد عمرو

المخفى عمرو

حسن احمد الدين صالح عمرو

نجار كمال محمد عمرو

دهب محمد منير عمرو

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه عمير

المهيرى محمد مبارك حمد عمير

المزروعى حمد محمد حمد عمير

الزرعونى عبدهللا امين محمد عمير

العميمى حارب سعيد محمد عمير

النيادى نايع سعيد محمد عمير

السالمى عيسى موسى يوسف عمير

السالمى محمد عيسى موسى يوسف عمير

محمد عبدهللا عنايات

يسلم يسلم عنبره

المظرب رضا حاجى عبدهللا امين عنود

الفهيم عبدالكريم عنود

الشامسى محمد سعيد عبدهللا عنود

المرزوقى عبدهللا يوسف مبارك عنود

العامرى عبدهللا  عوض عنوه

العامرى عبدهللا عوض عنوه

الكندى محمد عبدهللا عهد

الجبر فهد ابن عبدالعزيز بنت عهود

الظاهرى على غريب مكتوم عادل عهود

الهاجرى محمد سلمان عبيد عهود

الياسى عبدهللا على عهود

الجنيبى سالم حمد مبارك ماجد عهود

سالمين حبيب محمد عهود

الحويطى سليمان بن راشد بن عواد



النعيمى عواد سالم خليفه عواد

الشمرى شالح مفضى عواد

العبدان خلفان  خميس عواطف

الحوسنى خميس ابراهيم خميس عواطف

العبدان خلفان خميس عواطف

الحمادى ابراهيم حسين زوجه سلطان عواطف

سالم محمد سيد عادل زوجه عبدالوهاب عواطف

ابوحسنين محمود عواطف

العلكيم عبدهللا محمد زوجه محمود عواطف

النخيالوى حسن عبدهللا محمود عواطف

اليامى محمد بن رفعان بن عوام

عبدهللا عوده عبد عوده

سيف حمد عوزه

المزروعى عبيد بطى عوشه

المرى دسمال خليفه عوشه

المزروعى سيف هزيم صالح زوجه راشد عوشه

الفالسى ماجد ثانى ارمله على سلطان عوشه

صقرالمري بن عبيد احمد راشد زوجه صقر عوشه

ظاهر بن محمد زوجه راشد عبدهللا عوشه

محمد عبيد عوشه

المزروعى على سالمين على عوشه

كحيل سلطان على محمد على عوشه

العميمى حارب سعيد محمد زوجه عمير عوشه

بالعمى عبيد راشد محمد عوشه

الكعبى عناد محمد سلطان زوجه محمد عوشه

الكربى  حنتوش  عوض عبدهللا احمد  عوض

غانم ال عبدالهادى بن على بن  عوض

المزروعى صالح سعيد  حرموص  عوض

الجابرى صالح حسين  عوض

الساعدى سيف حمد  عوض

النيادى سعيد سالم خلفان  عوض

عامر على سالم  عوض

الجابرى يمانى  عوض سعيد  عوض

الصيرى  عوض سلطان  عوض

الشامسى نهيول ضبعان  عوض

المنصورى محسن  عايض  عوض

المطيرى نايف  عايض  عوض

العمرو  المسدس  عوض مبارك  عوض

فارع سالم محمد  عوض

الكعبى سلطان محمد  عوض

المهيرى جمعه عبيد محمد  عوض

المصرى رضوان نصر  عوض

البريكى على مبارك يسلم  عوض

الشبيبى عوض احمد عوض

الشبيبى مبارك عوض احمد عوض

الجزائرى محمد احمد عوض

النعيمي خلفان العصري عوض



عبدالماجد الكريم عوض هللا عوض

المطيرى عامر بن صويلح بن عوض

غانم ال عبدالهادى بن على بن عوض

الظاهرى سعيد جمعه عوض

المزروعى صالح سعيد حرموص عوض

الجابرى صالح حسين عوض

الساعدى سيف حمد عوض

الكعبى حميد ساعد حميد عوض

النيادى سعيد سالم خلفان عوض

الدرمكى حاسوم سالم خليفه عوض

عامر على سالم عوض

الجابرى يمانى عوض سعيد عوض

الصيرى عوض سلطان عوض

الشامسى نهيول ضبعان عوض

الشامسى نهيول ضيعان عوض

المنصورى محسن عايض عوض

المطيرى نايف عايض عوض

سلطان بن مجرن الشيخ محمد عوض

الكعبى سلطان محمد عوض

العمودى عبدهللا محمد عوض

المهيرى جمعه عبيد محمد عوض

اليعقوبى مسعود راشد مسعود عوض

الكعبى دوره احمد ناصر عوض

المصرى رضوان نصر عوض

البريكى على مبارك يسلم عوض

النعيمي خلفان عوضالعصري

المطيرى عامر بن صويلح عوضبن

العمودى عبدهللا عوضمحمد

العنزى على بن نايف بن عويد

منصور ال على بن حمد بن عويضه

المنصورى محمد حمدان حمد عويضه

جنك موسى حسن عياز

البلوشى جنك موسى حسن عياز

العنزى مطر بن بخيت بن عيد

المزينى عطاهللا بن سبيل بن عيد

اسماعيل محمد حماد عيد

عميمى عمير بن ضاحى محمد سعيد عيد

ماجد عبدهللا عيد

العجمى جرى ملحم عبدهللا عيد

المحمود حمد عبدهللا محمد عيد

الظاهرى محمد عيد محمد عيد

سقاف  عيدروس عبدهللا شريف انور  عيدروس

الهاشمى صالح حسين  عيدروس

سقاف عيدروس عبدهللا شريف انور عيدروس

الهاشمى صالح حسين عيدروس

الرميثى مجرن راشد ثانى زوجه سالم عيده

مرشد عبيد ارمله الحاج عبدهللا عيده



االحبابى هادى مسفر زوجه حمد هادى عيده

باعلوى عبدهللا ابوبكر عيدوس

الشامسى الحوله سالم ابراهيم عيسى

البانى جاسم عبدهللا ابراهيم عيسى

الحوسنى عيسى ابراهيم عيسى

بوصالح صالح ابن سلمان ابن عيسى

الكليب احمد عيسى

راشد على جالل احمد عيسى

الزعابى شكر احمد على احمد عيسى

الزعابى شكر بن على احمد عيسى

القبيسى بطى خلفان الحاى عيسى

الصالحى على عبدهللا الماس عيسى

العامرى بريك عيسى

البطيان عبدهللا بن حسن بن عيسى

االحمد على بن سلمان بن عيسى

الباشا عيسى بن على بن عيسى

العبادي ابراهيم بن محمد بن عيسى

الزعابى الهولى جاسم عبيد جاسم عيسى

القمزى عبدهللا محمد جمعه عيسى

الحوسنى خادم بالل جميل عيسى

المنصورى بخيت حويرب حمد عيسى

المنصورى  رصاص خلفان عيسى خلفان عيسى

المنصورى رصاص خلفان عيسى خلفان عيسى

القبيسى عوجان محمد خلفان عيسى

السويدى خليفه محمد خليفه عيسى

الحوسنى جاسم محمد خليل عيسى

الخيلى محمد  خميس عيسى

القبيسى محمد خادم سالم عيسى

الفالسى عويد سالم سالم عيسى

الشامسى بوالكيله سعيد عبدهللا سعيد عيسى

القمزى الصيرى سلطان سيف عيسى

الريامى سيف مبارك سيف عيسى

البلوشى حسن محمد عباس عيسى

العتيق عبدهللا عبدالرحمن عيسى

كمالى على محمد عبدالرحمن عيسى

الزعابى حمدان يعقوب عبدالرحمن عيسى

الهاشمى عبداللطيف محمد عبداللطيف عيسى

الحمادى محمد عبدهللا عيسى

القرصى على ابراهيم احمد على عيسى

الوقافى سيف محمد على عيسى

المالك احمد علي عيسى

الحميدان عثمان عيسى عماد عيسى

عوضى بدرى على محمد غلوم عيسى

المزروعى سعيد  فارس عيسى  فارس عيسى

المزروعى سعيد فارس عيسى فارس عيسى

الزبيدى احمد عيسى كرامه عيسى

المريخى جاسم محمد عيسى



الخيلى زاهره خميس محمد عيسى

الدبوس عبدهللا محمد عيسى

كراشى حاجى عبدهللا محمد عيسى

محمد عبدالقادر عبدهللا محمد عيسى

المرزوقى عبدالرحمن على محمد عيسى

اسكوتونى محمد صفر موسى عيسى

الهندى على احمد ميرزا عيسى

المنهالى محمد سعيد هادى عيسى

المزروعى هالل سهيل هالل عيسى

البلوشى محمد احمد يوسف عيسى

السويدى توير عبدهللا سعيد يوسف عيسى

باصليب سالم سعيد عبدهللا عيشه

التميمى حيدره بن عمر صالح عيضه

العامرى عبيد عبدهللا عيظه

سعيد ناجى عيظه

العتيبه خلف احمد سعيد عيالن

السويدى سيف احمد غابشه

خليل اسعد غاده

الميمه عبدالقادر توفيق غاده

الخضر سيف عبدالرحمن سيف غاده

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا غاده

الجنيبى مؤمن عبدالرحمن عبدهللا غاده

نورى محمد مامون غاده

مقادمى عابد بن عبدهللا بن غازى

الهندى خليل جبريل غازى

الدوسرى عبدهللا عبدالكريم عبدالعزيز غازى

قوبر سعيد غازي

الكثيرى عبدالعزيز محمد عزان برك غالب

غفلى سرحان محمد عبدهللا غالب

الجابرى سعيد على غالب

الكثيرى بدر  عوض غالب

الكثيرى بدر عوض غالب

ابراهيم جمعه رمضان احمد غاليه

حسن ثانى حسن غاليه

العامرى صالح ناصر عامر غاليه

المازم عبدهللا غلوم عبدهللا غاليه

المهرى عاشور بن سالم عبدهللا غازى غاليه

البلوشى احمد محمود ابراهيم غانم

عبدهللا موسى ابراهيم غانم

الغانم ابراهيم بن عبدالعزيز بن غانم

القيزى مصبح  درويش غانم جمعه غانم

القيزى مصبح درويش غانم جمعه غانم

النعيمى بخيت عبيد حميد غانم

النعيمى سيف ابراهيم خالد غانم

الباقر يوسف على عبدالرحمن غانم

االزدى داود حسين عبدهللا غانم

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد غانم



الظاهرى عبدهللا خلفان على غانم

المرى غانم على غانم

المهيرى محمد عبدهللا مبارك غانم

االميري على دادى محمد غانم

الكتبى محمد مصبح محمد غانم

الظاهرى جمعه نخيره محمد غانم

الجنيبى على محمد محفوظ محمود غانم

القبيسى عبدهللا سعيد مسلم غانم

الشامسى مسمار بن محمد احمد غايه

حارب سويدان مطر زوجه خلفان غايه

المهيرى سالم عبدهللا سلطان غايه

النومان على عبدهللا عبدالمحسن غايه

المهناء عبداللطيف بن  خميس بن غدير

الحبشى على جالل غدير

الفالحى محمد سعيد  خميس غدير

الفالحى محمد سعيد خميس غدير

االحبابى عبدالهادى غريب عبدالهادى غريب

العجمى الشامرى ظافر محمد غريب

صريدى محمد عبدهللا محمد غريب

الرحومى سلطان احمد غريبه

سويحى سيف راشد غريبه

مصبح عبدهللا غريبه

الشامسى الشاعر محمد غريبه

سليمان عبدهللا سليمان غريسه

خميس عبيد غزال

فاعور صبرى بهجت غسان

غرزالدين توفيق غسان

عطيه  جرجس غسان

عطيه جرجس غسان

خباره على سعيد غسان

الشيوخ محمود سعيد غسان

الصوالحى محمود عبدالرؤوف غسان

البشيتى حسن حماد عبدهللا غسان

المناعى عيسى محمد عيسى غسان

الصالح محمد غالب غسان

قشقوش كامل غسان

قسومه ياسين غسان

العتيبى احمد يوسف غسان

فاضل حاكم غصون

خطيب طارق محمد غصون

االحبابى هادى صالح هادى مسفر غال

الحارثى نافل بن حمدان بن غالب

خرده بن عبدهللا حسين غالم

المزروعى سلطان بطى غنام عبيد غنام

شاهين عمر احمد غنيمه

احمد عبدهللا غنيمه

الحجرى على حميد محمد غنيمه



خاتم عبدهللا خاتم على زوجه محمد غنيمه

اليحيائى سالم عبيد مصبح غنيمه

مكتوم بالحاس سالم محمد زوجه حبروش غويه

النعيمى العبد مبارك غويه

ابومطر عطيه احمد غياث

السويدى غيث بن على سعيد راشد غيث

عبدالرحمن عبدهللا عبدالخالق غيث

الحلبى نديم غيث

بدرنجا حسن سليمان فاتن

حسن جاسم ابراهيم زوجه عبدهللا فاتن

االغبرى حسن احمد على فاتن

ابوزهره حسن محمد فاتن

وهبه مصطفى فاتنه

القبيسى جاعد سالم سعيد ابراهيم فاخره

الخورى ابراهيم يوسف ابراهيم فاخره

القبيسى بطى خلفان الحاى فاخره

السيد حسين السيد عبدهللا السيد فاخره

خليفه   خميس فاخره

خليفه  خميس فاخره

المنصورى خلفان راشد فاخره

المرزوقى غلوم محمد يوسف سهيل فاخره

الظاهرى سلطان عبدهللا سيف فاخره

المحيربى جريو عبيد فاخره

العفارى حمود الحزمى زوجه نخيره فاخره

عثمان عيسى بن احمد بن فادى

ايوب سعيد جمال فادى

ابراهيم حماد فادى

رعد رعد فادى

طوماجيان سهيل فادى

بيالنلى فؤاد فادى

شاهين شفيق ماهر فادى

النجار مفلح محمد فادى

سابا نمر نقوال فادى

شريه ال دحيدح بن حسين بن  فارس

الصقور على بن محمد بن  فارس

العتيبى مرزوق بن نهار بن  فارس

عاشور حامد حسونه  فارس

المزروعى حمد محمد حمد  فارس

االعرج عبدالحميد الدين سيف  فارس

خاجه عبدهللا محمد عبدهللا  فارس

الخورى فيليب  فارس

على ال حسن عبدهللا محمد  فارس

هاشمى السيد محمد عبدهللا محمد  فارس

شريه ال دحيدح بن حسين بن فارس

اليامى هادى بن صالح بن فارس

الصقور على بن محمد بن فارس

العتيبى مرزوق بن نهار بن فارس



عاشور حامد حسونه فارس

المزروعى حمد محمد حمد فارس

خاجه عبدهللا محمد عبدهللا فارس

المزروعى فارس على حاظر على فارس

المزروعى سعيد فارس عيسى فارس

هاشمى السيد محمد عبدهللا محمد فارس

اليامى هادى بن صالح فارسبن

المزروعى فارسسعيد فارسعيسى

الظاهرى هالل فيروز توفيق فاروق

الحصرى ابراهيم طاهر فاروق

العفيفى محمد على ابراهيم فاضل

الظاهرى المطوع احمد حمد احمد فاضل

الزرعونى على رمضان احمد فاضل

النعيمى سلوم محمد الذيب فاضل

العربى عمران بن ابراهيم بن فاضل

الفايز على بن طاهر بن فاضل

العيثان محمد بن عباس بن فاضل

العيثان محمد عباسبن بن فاضل

الخليفه ابراهيم بن محمد بن فاضل

القصاب عبدهللا محمد خيرهللا فاضل

المزروعى محمد فاضل راشد فاضل

المنصورى سعيد راشد سالم فاضل

الشامسى خلفان سعيد عبيد سعيد عبيد فاضل

على ال فاضل بن راشد عبدهللا عيسى فاضل

الصبيحى غالب على فضل محسن فاضل

الهاملى سعيد فاضل محمد فاضل

الصيادى فاضل يحيى فاضل

المطيرى فاطم بن طلق بن فاطم

المعمرى عبدالعزيز فهد زوجه ابراهيم فاطمه

الظاهرى عبدهللا سعيد ابراهيم فاطمه

شهداد عبدهللا  عباس ابراهيم فاطمه

شهداد عبدهللا عباس ابراهيم فاطمه

بوشيلبى على عبدالرحمن ابراهيم فاطمه

عبدهللا ابراهيم فاطمه

الصايغ على ابراهيم فاطمه

كرم ابراهيم فاطمه

محمد ابراهيم فاطمه

محمد ابراهيم فاطمه

على ال عبدهللا ابراهيم احمد فاطمه

جبران احمد فاطمه

عالوى عيسى حسن احمد فاطمه

خورى درويش احمد فاطمه

ابراهيم جمعه رمضان احمد فاطمه

اميرى ايوب شهاب زوجه احمد فاطمه

عبدالمطلب عبدالرحمن زوجه احمد فاطمه

حسن عبدهللا عبدالرحيم زوجه احمد فاطمه

عبدالرحمن طه عبدهللا زوجه احمد فاطمه



سالم احمد فاطمه

بامقيل سالم احمد فاطمه

الشحى سعيد احمد فاطمه

المهيرى صقر سيف احمد فاطمه

الشحى احمد محمد صالح احمد فاطمه

خاجه ال على فتح صديق احمد فاطمه

هرمودى عبدالكريم احمد فاطمه

على احمد فاطمه

عبدهللا على احمد فاطمه

محمد قمبر احمد فاطمه

احمد محمد احمد فاطمه

المهيرى احمد محمد احمد فاطمه

خليل احمد محمد احمد فاطمه

النعيمى شاهين ظاعن محمد احمد فاطمه

الظاهرى عرار عبدهللا محمد احمد فاطمه

التاجر عبيد محمد احمد فاطمه

المنصورى عبيد محمد احمد فاطمه

محمد على محمد احمد فاطمه

محمد مراد احمد فاطمه

سيفان سلطان يوسف احمد فاطمه

الصايغ حسن عبدهللا يوسف احمد فاطمه

البوزنانى الزهراء فاطمه

محمد السعيد فاطمه

شرف السيد على السيد فاطمه

شرف صالح محمد السيد على محمد السيد فاطمه

عبدهللا امين فاطمه

اميرى محمد عبدهللا ايوب فاطمه

الراشدى على بخيت فاطمه

على سالم ارمله الراشدى على بخيت فاطمه

الجامع محمد بن عبدالكريم بنت فاطمه

الموسى عبدالوهاب بن عبدهللا بنت فاطمه

السيد عبدالرحيم الدين تاج فاطمه

المهيرى ماجد محمد ثانى فاطمه

ابراهيمى جابر فاطمه

جابر سلطان جابر فاطمه

سعيد ابراهيم جاسم فاطمه

الشامسى جاسم سعيد جاسم فاطمه

الزعابى محمد سعيد جاسم فاطمه

الحوسنى سالم محمد جاسم فاطمه

القبيسى على احمد جبران فاطمه

الحبشى على جالل فاطمه

الظاهرى عبيد سالم جمال فاطمه

باحميش مبارك ناصر جمال فاطمه

ابراهيم جمعه فاطمه

الرميثى عبيد جمعه فاطمه

باميرى حسين  حبش فاطمه

باميرى حسين حبش فاطمه



الحوسنى ابراهيم احمد حسن فاطمه

حسين فرج احمد ابراهيم زوجه حسن فاطمه

الزعابى جداح محمد عبدالرحمن حسن فاطمه

العطاس عبدهللا حسن فاطمه

العلى عادل زوجه المرزوقى على حسن فاطمه

عيدى على حسين فاطمه

كارانديش على حسين فاطمه

ناصر حسين فاطمه

احمد الشيخ حمد فاطمه

الشامسى عبدهللا حمد فاطمه

المبارك عبدهللا حمد فاطمه

الشامسى بوعيسى عبدهللا حمد فاطمه

المزروعى محمد عزان حمد فاطمه

الكعبى حمد على حمد فاطمه

المهيرى محمد مبارك حمد فاطمه

المزروعى حمد محمد حمد فاطمه

البلوشى حمد ناصر حمد فاطمه

الشامسى غانم سعيد الصغير حميد فاطمه

الكعبى محمد   خميس حميد فاطمه

الظاهرى سيف حميد فاطمه

عبدهللا حيى فاطمه

الزحمى   خميس خلفان فاطمه

الزحمى  خميس خلفان فاطمه

المحرزى محمد سعيد خلفان فاطمه

السويدى احمد خليفه فاطمه

حميد راشد خليفه فاطمه

المهيرى ربيع عبدالعزيز محمد خليفه فاطمه

بلشرم حميد  خميس فاطمه

سعيد سالم سعيد  خميس فاطمه

العثمنى على محمد  خميس فاطمه

المزروعى  محوش محمد  خميس فاطمه

الباروت سليم باروت جمعه خميس فاطمه

بلشرم حميد خميس فاطمه

الجابرى خلفان خميس فاطمه

سعيد سالم سعيد خميس فاطمه

العثمنى على محمد خميس فاطمه

المزروعى محوش محمد خميس فاطمه

العوضى شريف محمد ربيع داود فاطمه

الحمادى محمد سليمان داوود فاطمه

راوند  درويش فاطمه

المرى محمد  درويش فاطمه

راوند درويش فاطمه

المرى محمد درويش فاطمه

الكعبى  خميس راشد فاطمه

الكعبى خميس راشد فاطمه

المنصورى مخيزن خميس راشد فاطمه

سويحى سيف راشد فاطمه



المحرزى صالح على صالح راشد فاطمه

عمران عبدهللا راشد فاطمه

النوسى عبيد احمد عبيد راشد فاطمه

السويدى غيث بن سيف عبيد راشد فاطمه

البلوشى قنبر كرم راشد فاطمه

حريميش راشد محمد راشد فاطمه

الرئيسى على داد رضا فاطمه

الخورى احمد عبدهللا رضا فاطمه

السويدى سلطان زيد فاطمه

العامرى محمد كرامه محمد زين فاطمه

العامرى احمد سالم فاطمه

محمد راشد سالم فاطمه

الفالسى عويد سالم سالم فاطمه

المرى سالمين سالم فاطمه

بريك بن سلطان سالم فاطمه

الياسى شيبان سالم فاطمه

البريكى صالح سالم فاطمه

العامرى مسلم صالح سالم فاطمه

المنهالى مسلم عبدهللا سالم فاطمه

الزعابى سالم على سالم فاطمه

الجابرى عبيد كرامه سالم فاطمه

الفنه ناصر سالم فاطمه

الجابرى عبدهللا سالمين فاطمه

الشعيبى حمد سعيد سرحان فاطمه

الخاطر عبدهللا سعود فاطمه

المقبالى سالم حمدان سعيد فاطمه

عبدهللا محمد عبدهللا زوجه سعيد فاطمه

الشكيلى سعيد سالم سعيد فاطمه

الجهورى حميد سيف سعيد فاطمه

سعيد سيف سعيد فاطمه

الجابرى صالح سعيد فاطمه

الحسانى على عبدهللا سعيد فاطمه

القبيسى على سعيد فاطمه

الغفلى سعيد عيد سعيد فاطمه

االحبابى مفرح جابر فالح سعيد فاطمه

الغافرى حميد مبارك سعيد فاطمه

الرميثى خلف محمد سعيد فاطمه

الزحمى سعيد محمد سعيد فاطمه

باصليب مسدوس سعيد فاطمه

سيف ناصر سعيد فاطمه

احمد سلطان فاطمه

الكعبى سهيل سعيد سلطان فاطمه

على سلطان فاطمه

عالى عيسى حسن سليمان فاطمه

الظاهرى  خميس ناصر خلفان سليمان فاطمه

الظاهرى خميس ناصر خلفان سليمان فاطمه

المنصورى سعيد خليفه زوجه سليمان فاطمه



سليمان عبدهللا سليمان فاطمه

المزروعى  درويش محمد سهيل فاطمه

الظاهرى حارب سويدان فاطمه

الحوسنى محمد اسماعيل سيار فاطمه

محمد عبدهللا صالح زوجه سيد فاطمه

الهاشم عبدالقادر سيد هاشم محمد سيد فاطمه

النقبى محمد احمد بن سيف فاطمه

حميد سيف فاطمه

العلى مشارى حميد سيف فاطمه

الشامسى راشد سيف فاطمه

البادى راشد سالم سيف فاطمه

المرى سيف سهيل سيف فاطمه

الكعبى الحاج عبدهللا سيف فاطمه

سعيد محمد سيف فاطمه

الراشدى سعيد سالم ارمله  شامس فاطمه

الراشدى سعيد سالم ارمله شامس فاطمه

الحداد سلمان حسن عبدهللا شكرى فاطمه

الجابرى عمر احمد صالح فاطمه

المنصورى محمد حمد صالح فاطمه

محمد عبدهللا احمد زوجه صالح فاطمه

المزروعى محمد سعيد سلمان زوجه صالح فاطمه

المنهالى الخبير العمر سليمان صالح فاطمه

اليافعى عامر صالح فاطمه

الكربى محمد مبارك صالح فاطمه

الطائى صاع موسى صالح فاطمه

يعقوب سيد زوجه منصورى محمد صديق فاطمه

السويدى محمد  الماس ضاحى فاطمه

الظاهرى الشريانى عمير محمد ضاحى فاطمه

الشامسى مرزوق ضاعن فاطمه

العطاس طالب عبدهللا طالب فاطمه

المهرى وبر طناف فاطمه

خورى عباس اسماعيل عارف فاطمه

مبارك عبدهللا صالح زوجه عمر عامر فاطمه

الخورى محمد عبدالباقى فاطمه

االنصارى عبدهللا عبدالجليل فاطمه

حسن عبدهللا عبدالحافظ فاطمه

اللوز محمد عبدالحسين فاطمه

عبدالرحمن فاطمه

ابراهيم عبدالرحمن فاطمه

المحمود على احمد عبدالرحمن فاطمه

حسن عبدالرحمن فاطمه

العمودى صقر عمر زوجه عبدالرحمن فاطمه

على ال محمد فهد زوجه عبدالرحمن فاطمه

عبدهللا عبدالرحمن فاطمه

المرزوقى اقتدار عبدهللا عبدالرحمن فاطمه

الرميثى عبدهللا عبدالرحمن فاطمه

فارس بن   فارس عبدالرحمن فاطمه



فارس بن  فارس عبدالرحمن فاطمه

ولى محمد طاهر محمد عبدالرحمن فاطمه

الحامد حسين هادى عبدالرحمن فاطمه

زرعونى عبدهللا حميد زوجه عبدالرحيم فاطمه

الخضر عبدهللا عبدالرحيم فاطمه

الهاشمى عبداللطيف محمد عبدالرحيم فاطمه

ناصر زوجه ابوالمالح عبدالرسول فاطمه

ناصر عبدالطيف فاطمه

الخورى عبدهللا عبدالعزيز فاطمه

العمارى ربيع سالم زوجه عبدالقادر فاطمه

محمد عبدالقادر فاطمه

الحمدانى حمد جميل زوجه عبدالكريم فاطمه

طاهر محمد عبدالكريم فاطمه

الصروم سليمان عبيد ابراهيم عبدهللا فاطمه

احمد عبدهللا فاطمه

احمد عبدهللا فاطمه

امين محمد احمد ارمله عبدهللا فاطمه

بور مقام انصارى عبدهللا فاطمه

الحوسنى على جاسم حسن عبدهللا فاطمه

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا فاطمه

التميم محمد عبداللطيف زوجه عبدهللا فاطمه

الحمادى ابراهيم سعيد عبدهللا فاطمه

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا فاطمه

رشيد بن احمد صالح عبدهللا فاطمه

الحمادى عبدالرحمن عبدهللا فاطمه

عبيد عمر عبدهللا فاطمه

الجابرى عيظه عبدهللا فاطمه

احمد غانم عبدهللا فاطمه

االحبابى جابر فالح عبدهللا فاطمه

الحمادى ابراهيم محمد عبدهللا فاطمه

الحمادى باقر محمد عبدهللا فاطمه

خورى صادق محمد عبدهللا فاطمه

الزعا قضيب بن عبدهللا محمد عبدهللا فاطمه

عبدهللا ال عبدهللا يوسف عبدهللا فاطمه

الشيبانى خادم عبدالملك فاطمه

على ال عبدالوهاب فاطمه

سعيد عبده فاطمه

خميس عبيد فاطمه

يوسف جمعه محمد حمد زوجه عبيد فاطمه

الزعابى محمد عبيد فاطمه

عبيد   عبيدخميس فاطمه

الدرمكى ديول بن راشد بخيت عتيق فاطمه

خاجه ال عباس عقيل فاطمه

الشواب عبدالرسول عبدهللا عقيل فاطمه

باعباد محمد عبدهللا عقيل فاطمه

اسماعيل على فاطمه

النيادى المر على فاطمه



المزروعى سليمان على بخيت على فاطمه

نايم بن على فاطمه

الظاهرى العميم مانع جمعه على فاطمه

الخلصان عبدهللا جاسم حبيب على فاطمه

حجى على فاطمه

المزروعى حميد راشد على فاطمه

الظاهرى راشد مصبح راشد على فاطمه

الحربى سعد على فاطمه

على ال صبيح بن جاسم سعيد على فاطمه

صديق على فاطمه

طاهر على فاطمه

خورى على عبدالغنى على فاطمه

الزعابى عبدهللا على فاطمه

الشحى عبدهللا على فاطمه

ربيع مبخوت عبدهللا على فاطمه

على ال احمد محمد على فاطمه

النقيب محمد على فاطمه

الهاشمى السيد سعيد زوجة محمد على فاطمه

على ال ابوليله على محمد على فاطمه

الصوايه على محمد على فاطمه

المال على محمد على فاطمه

كحيل سلطان على محمد على فاطمه

النجار على محمود على فاطمه

رئيس عمر فاطمه

العمرى  عوض عامر عمر فاطمه

العمرى عوض عامر عمر فاطمه

الكثيرى بامدهف سالم محمد عمر فاطمه

المرزوقى عبدهللا عمران فاطمه

المهيرى سنان محمد حميد  عوض فاطمه

مسعود  عوض فاطمه

المهيرى سنان محمد حميد عوض فاطمه

مسعود عوض فاطمه

على ال عسكور بن خلفان حارب عيسى فاطمه

احمد حسن محمد بدر زوجه عيسى فاطمه

سليمان محمد محمود زوجه عيسى فاطمه

الكعبى ناصر سعيد عيسى فاطمه

الصايغ ابراهيم على عيسى فاطمه

الزعابى يعقوب ال حمد على عيسى فاطمه

المزروعى  فارس عيسى فاطمه

النويس محسن عيسى فاطمه

سعيد عيضه فاطمه

خميس عبيد غزال فاطمه

خرده بن عبدهللا حسين غالم فاطمه

العماددهى حسين غلوم فاطمه

سعيد فايز فاطمه

العامرى سالم عمر فقاس فاطمه

محمد لشكرى فاطمه



الشحى سيف على محمد يوسف زوجه ماجد فاطمه

العليلى عبيد على ماجد فاطمه

العامرى يطبع محمد مادوب فاطمه

حسن هللا مال فاطمه

عمرو بن عمر سعدهللا   خميس مبارك فاطمه

عمرو بن عمر سعدهللا  خميس مبارك فاطمه

الفالحى على سالمه مبارك فاطمه

المهيرى عبدهللا مبارك فاطمه

فاضل مبارك فاطمه

اجتبى سباع راشد محمد مبارك فاطمه

سميدع يسلم مبارك فاطمه

المرزوقى عبدهللا يوسف مبارك فاطمه

المنهالى راضى يعيل مبخوت فاطمه

ساجوانى عبدالحسين حسن محسن فاطمه

المزروعى سيف حبروت ارمله احمد محمد فاطمه

الكيت سالم احمد محمد فاطمه

النجاس على محمد احمد محمد فاطمه

محمد امين محمد فاطمه

العامرى سالم بجير محمد فاطمه

الرميثى ثانى محمد فاطمه

حسن محمد فاطمه

عبدهللا حسن محمد فاطمه

شالوه كاظم حسن محمد فاطمه

كرم حسن محمد فاطمه

السويدى حميد محمد فاطمه

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد فاطمه

عامر خلفان خليفه محمد فاطمه

الهنائى شيخان مسعود خليفه محمد فاطمه

الجافله خلفان  خميس محمد فاطمه

القاره درويش محمد فاطمه

رضا محمد فاطمه

محمد ابراهيم بدر زوجه محمد فاطمه

محمد عبدهللا على حسن زوجه محمد فاطمه

الخيلى على دويس مبارك زوجه محمد فاطمه

خورى محمد زينل محمد فاطمه

الدرمكى سالم محمد فاطمه

حسن ال حسن سالم محمد فاطمه

السويدى   طارش بن عبيد سعيد محمد فاطمه

السويدى  طارش بن عبيد سعيد محمد فاطمه

المزروعى سهيل محمد فاطمه

سيف محمد فاطمه

المهيرى سيف محمد فاطمه

المحيربى سالم سيف محمد فاطمه

مرشدى سيف محمد فاطمه

لهدان طاهر محمد فاطمه

عبدهللا محمد فاطمه

العبدولى عبدهللا محمد فاطمه



على  عباس زوجه المال عبدهللا محمد فاطمه

على عباس زوجه المال عبدهللا محمد فاطمه

حسين عبدهللا محمد فاطمه

المرزوقى كهربار عبدهللا محمد فاطمه

صريدى محمد عبدهللا محمد فاطمه

القمزى محمد عتيق محمد فاطمه

بن سليمان محمد السيد عقيل محمد فاطمه

الكثيرى بخيت محمد على محمد فاطمه

عمرو بن  عوض محمد فاطمه

عمرو بن عوض محمد فاطمه

المرى  غباش سعيد  غباش محمد فاطمه

المرى غباش سعيد غباش محمد فاطمه

هللا فتح محمد فاطمه

العولقى احمد فريد محمد فاطمه

القحطانى خرصان فالح محمد فاطمه

حسين محمد محمد فاطمه

سميدع بن عمر سعيد ناصر محمد فاطمه

الهاشمى اسماعيل يوسف محمد فاطمه

جابر محمود فاطمه

السعيدى سالم سعيد محمود فاطمه

االنصارى عبدالهادى محمد محمود فاطمه

الذيب محمد على مسعد فاطمه

على مصبح فاطمه

الهاملى مطر الشريف مطر فاطمه

الظاهرى احمد سالم مطر فاطمه

الظاهرى حارب سويدان مطر فاطمه

العطاس عمر سالم ابوبكر زوجه مطلق فاطمه

النعيمى مفتاح راشد مفتاح فاطمه

خورى حسين عبدهللا محمد منصور فاطمه

عبدهللا حيدر محمد زوجه بادى مهردل فاطمه

المنصورى  خميس سعود ناصر فاطمه

المنصورى خميس سعود ناصر فاطمه

الزعابى جبر عبيد ناصر فاطمه

باقروان ناصر على ناصر فاطمه

الحوسنى اسماعيل هاتم فاطمه

الكثيرى سالم بخيت سعيد زوجه هادى فاطمه

االحبابى غريب هيف هادى فاطمه

الحوسنى اسماعيل هاشم فاطمه

الكعبى احمد محمد هاشم فاطمه

المزروعي خلف هالل فاطمه

المزروعى راشد هالل فاطمه

الكندى محمد هالل فاطمه

جعفر حسن احمد يوسف فاطمه

العلى هارون حسن يوسف فاطمه

النويس عبدالرضا يوسف فاطمه

الحمادى على محمد يوسف فاطمه

الخاجه رسول محد العابدين زين  يونس فاطمه



الخاجه رسول محد العابدين زين يونس فاطمه

السبيعى فالح بجاد فالح

الخوفى صالح بن عبدهللا بن فالح

الشمرى خطاف بن نايف بن فالح

الشكره ظافر ال غفالن بن فهد فالح

العامرى مسلم الزفنه مسلم فالح

الخاطرى راشد حمد راشد فاهم

البغمام جاسم سالم فاهم

بوليله محمد على محمد فاهم

شعبان احمد بن سعود بن فايز

شويخات سلمان بن عبدهللا بن فايز

الرضى العبدرب طاهر بن محمد بن فايز

البيشى فايز بن محمد بن فايز

الجزيرى محمد بن ناصر بن فايز

المطيري بتال محمد رشيد فايز

حاسبينى رفيق فايز

النفاعى امبارك سعد فايز

يوسف ناصر عبدالرحمن فايز

المزروعى ملفى محمد عبيد فايز

عباس ال جليدان ناصر هادى فايز

النعيمى سلطان عبدهللا احمد فايزه

البلوشى حارب بن احمد بنت فايزه

جاسم حسن فايزه

هرهره ناصر سيف فايزه

العوضى فتحى هللا فتح رفيع محمد فايزه

حجاج محيسن  درويش فايق

حجاج محيسن درويش فايق

القضمانى الريحانى الدين محى فائده

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر فائز

الكندى سيف احمد فائزه

بالليث مبارك احمد فائزه

الجابرى عبيد كرامه سالم فائزه

مسعود زوجه نور محمد عبدالرزاق فائزه

سالم عبدهللا فائزه

بوكشه حسين عبيد صالح محمد فائزه

محمد رشيد احمد فائقه

المرزوقى حسن على حسن فائقه

العامرى عوض عبد احمد ارمله عيضه فائقه

الماجد محمد ابن حسين ابن فتحى

بالغالى البشير بن فتحى

المكور على بن فتحى

العبدالمحسن على بن محمد بن فتحى

الدوسرى ضاحى بن  خميس بنت فتحيه

الدوسرى ضاحى بن خميس بنت فتحيه

كلدارى ابراهيم حسن فتحيه

عبيد عمر عبدهللا فتحيه

الشحى دربول محمد عبدهللا فتحيه



االحبابى محمد جرمان زوجه عبدالمنعم فتحيه

القهاش عبيد فتحيه

الصوايه على محمد على فتحيه

مبارك عمر فتحيه

جمعه محمد فتحيه

كاظم رفيع محمد فتحيه

الحمادى امين محمد موسى فتحيه

على محمد فخريه

الجندي العبسي ياسر فداء

راشد عزيز فهد فدوى

القدورى مهدى حسين فرات

الفردان هاشم سيد محمد سيد ابراهيم  فراس

درويش حيدر بن عزيز بن  فراس

حجاز حسين طاهر  فراس

قندلفت كمال  فراس

السيد محمد  فراس

عيد  رياض محمد  فراس

اغا طاهر نهاد محمد  فراس

الفردان هاشم سيد محمد سيد ابراهيم فراس

درويش حيدر بن عزيز بن فراس

عبدهللا اسعد جودت فراس

رباح صالح فراس

حجاز حسين طاهر فراس

الرمحى حسن اسماعيل عبدالكريم فراس

بركات فؤاد فراس

قندلفت كمال فراس

السيد محمد فراس

اغا طاهر نهاد محمد فراس

القبيسى حسين محمد فرج احمد فرج

بريك ال حسن بن مبارك بن فرج

سرحان حمدان خليل فرج

بابكر صالح فرج

شرف يوسف محمد السيد الدين جالل فرح

المرزوقى احمد صالح محمد فرح

المرزوقى حسن على حسن فرحان

االحبابى جارهللا محمد فرحان

العمودى محمد احمد يحيى فرحه

طاهرى محمد فرخنده

بالليث مبارك احمد  فردوس

بالليث مبارك احمد فردوس

جعفر ابراهيم خليل زوجه خدارهم سيد فرزانه

المصطفى مصطفى فرزت

محمد زوجه اميرراد اسماعيل فرشته

الكثيرى كرامه حسين فلاير

ابوعيسى عبدالسالم زهدى فلاير

عامر عبدالحميد فريد

فريدونى زينل محمد عبدالرحيم فريد



محمد خان مصطفى بيجم فريده

شاه حمزه فريده

رويله فريده

العامرى حسن صالح سعيد فريده

السويدى خميس عبيد زوجه عبدالرزاق فريده

محمد زوجه الزرعونى عبدالعزيز فريده

الكثيرى على بدر غازى ارمله عبدهللا فريده

البلوشى محمد على غالم فريده

خريصان عبدهللا فرج فريده

بستكى زنيل احمد نور محمد فريده

عبدهللا مقصود فريده

ابوخاطر نواس سالم فضل

هيثم سالم فضل

كريميد يعقوب وائل محمد فضل

الشبلى على صالح فضيله

العامرى عبدهللا محسن فطوم

لحول مبارك عبيد فطيم

الشامسى الظريف جمعه مانع فطيم

ارجمند محمد محمود فكريه

الحميدانى  عايش بن حمدان بن فالح

الحميدانى عايش بن حمدان بن فالح

العبدالمحسن حسين بن عبدهللا بن فالح

حمد ال طاهر بن عبدالمحسن بن فالح

الرشيدى زايد بن غانم بن فالح

العنزى سالم بن ناوى بن فالح

االحبابى مفرح جابر فالح عبدهللا فالح

الخيلى شلبود  خميس خليفه  خميس مبارك فالح

الخيلى شلبود خميس خليفه خميس مبارك فالح

الخورى ابراهيم يوسف ابراهيم فهد

القحطانى عبدهللا ابن رشيد ابن فهد

على ال عبدهللا ابراهيم احمد فهد

عبدالرحمن عبدالواحد احمد فهد

الجويزع سعد ابراهيم بن فهد

الشحى على بن احمد بن فهد

الدوسرى مبارك بن خليفه بن فهد

العنزى مشرف بن رحيل بن فهد

الشهرى حنش بن سعد بن فهد

حنشالشهرى بن سعد بن فهد

المبارك عبدالعزيز بن سعود بن فهد

القويضى محمد بن سعود بن فهد

المطيرى صنيدح بن طلق بن فهد

النتيفات فهد بن  عايش بن فهد

النتيفات فهد بن عايش بن فهد

الجندول عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فهد

الثاني عبدهللا بن عبدالرحمن بن فهد

المقرن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن فهد

الشنيبر محمد بن عبدالعزيز بن فهد



الشنير محمد بن عبدالعزيز بن فهد

الدريبي ابراهيم بن عبدهللا بن فهد

العتيبى خالد بن عبدهللا بن فهد

بارباع سالم بن عبدهللا بن فهد

النويحل عثمان بن عبدهللا بن فهد

العجيمى محمد بن عبدهللا بن فهد

العتيبى ناهى بن عبدهللا بن فهد

العتيبى عساف بن فهد

الدوسرى عبدهللا بن  علبش بن فهد

الدوسرى عبدهللا بن علبش بن فهد

جالب ال محمد بن على بن فهد

العتيبى بجاد بن عيد بن فهد

القحطانى غفر بن عيد بن فهد

الحمادى شقير بن فيحان بن فهد

المطيرى حصيبان بن ماطر بن فهد

اباالحسن ابراهيم بن محمد بن فهد

الشعيبي عبدالرحمن بن محمد بن فهد

الدوخى عبدهللا بن محمد بن فهد

الدوسرى فهد بن مسفر بن فهد

العتيبى الفى بن ملوح بن فهد

عبدالجبار بن عبدالعزيز بن ناصر بن فهد

السهلى مدعث بن ناصر بن فهد

المحيش احمد بن يوسف بن فهد

الكعبى محمد عبيد خلف فهد

اليمانى راشد خليفه فهد

احمد علوى سالم فهد

محمد احمد سعيد فهد

الكتبى جمعه سعيد فهد

عبيد سالمين سعيد فهد

مبارك عبيد سعيد فهد

حريز بن سعيد عمر سعيد فهد

العفريت سلطان عبدهللا احمد سلطان فهد

الهاشمى رضا محمد سيد فهد

هرهره ناصر سيف فهد

الخالدى محمد طليحان فهد

القحطانى مسعود  عايض فهد

القحطانى مسعود عايض فهد

يوسف على عبدالرحمن فهد

الدحيم عبدالرحمن فهد عبدالرحمن فهد

الزرعونى عبدهللا عبدالعزيز فهد

محمد قمبر عبدهللا فهد

على ال الوطنى عبدهللا محمد عبدهللا فهد

الشحى على راشد على فهد

المهرى سدون محمد على فهد

كريده عبيد محمد على فهد

العامرى سالم عمر فقاس فهد

ابراهيم محمد فهد



مبارك احمد محمد فهد

الشامسى مبارك بطى محمد فهد

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد فهد

النيادى محمد خلفان محمد فهد

الشرى محمد  خميس محمد فهد

الشرى محمد خميس محمد فهد

السعيدى سالم سعيد محمود فهد

البلوشى صالح اسماعيل مراد فهد

الظاهرى سعيد   فارس مطر فهد

الظاهرى سعيد  فارس مطر فهد

ابراهيم حامد موسى فهد

الدرمكى حسن محمد موسى فهد

الدوسرى حسيان ناصر فهد

المنصورى السعدى محمد على يعقوب فهد

جعفر حسن احمد يوسف فهد

الهالل فهد يوسف فهد

المازم عبدهللا غلوم عبدهللا فهر

المهرى سدون محمد على فهمى

سليمان ال فهيد بن على بن فهيد

الرب ابو طاهر احمد فهيم

عقيل صالح جعفر فهيم

فاضل عبدهللا فهيم

صمدى عبدالرضا سيد فهيمه

سعيد عبدهللا فهيمه

رفيع محمد كامل فهيمه

سلطان علي خميس زوجه حارب بن موسى فهيمه

سلطان خميسعلي زوجه حارب بن موسى فهيمه

حجازى ابراهيم فواز

القطيش عبدهللا فواز

برهوش فايز سليم محمد فواز

المفلح فواز نبيل محمد فواز

الحماد عبدالعزيز بن عبدهللا بن فوزان

الكاظم احمد ابن عيسى ابن فوزى

الحوسنى رجب محمد احمد فوزى

وهدان مصطفى احمد فوزى

احمد محمد البشير فوزى

المرسى ابوصالح المرسى فوزى

العمران عبدالوهاب بن حسين بن فوزى

السعيد بن رضا بن فوزى

الشايع شائع بن سالم بن فوزى

يوسف ال منصور بن عبدهللا بن فوزى

البقشى عبدهللا بن محمد بن فوزى

الشرفا شحته رمضان فوزى

بيوض سامى فوزى

الصادق سعيد فوزى

الكربى على سعيد عيضه فوزى

عبيدات محمد قسيم فوزى



دكروب محمد فوزى

الحمادى محمد موسى ابراهيم فوزيه

المهيرى بالرميثه جاسم احمد فوزيه

الحمادى محمد حسن احمد فوزيه

صالح احمد فوزيه

عراقى على احمد فوزيه

بالليث سالم عمر احمد فوزيه

محمد احمد فوزيه

عبدهللا اسماعيل فوزيه

السركال عبدهللا زوجه احمد بنت فوزيه

جعفر بن حسن جاسم فوزيه

خرده بن حسين غالم زوجه محمد جمعه فوزيه

يوسف ناصر عبدالرحيم ارمله حاجى فوزيه

العامرى حمرور مسلم قنازل ارمله حسن فوزيه

الجنيبى الحتروشى سليم حمد فوزيه

حريميش راشد محمد راشد فوزيه

بريك ال كليب بن سعيد سالم فوزيه

الجابرى صالح سالم فوزيه

الجسمى عبدهللا صالح فوزيه

احمد عبدهللا فوزيه

السعد عبدهللا فوزيه

عبيد عمر عبدهللا فوزيه

الشافعى محمد حسين على فوزيه

قرشى على فوزيه

العمودى صقر عمر فوزيه

باصليب محمد عمر فوزيه

االنصارى احمد محمد فوزيه

الريس عبدهللا احمد محمد فوزيه

النيسر عبدهللا اسماعيل محمد فوزيه

فاضل حسن محمد فوزيه

فوالذى عقيل شريف محمد فوزيه

الشلبى عبدهللا امين فؤاد

البلوشى ابراهيم بن احمد بن فؤاد

الخليفه ابراهيم بن احمد بن فؤاد

المغلق عبدهللا بن حسين بن فؤاد

النصر احمد بن فهد بن فؤاد

بوخمسين احمد بن محمد بن فؤاد

الهالل فهد بن يوسف بن فؤاد

الغمرينى سليمان سعيد فؤاد

مشعل محمد عبدالهادى فؤاد

يونان عفيف فؤاد

الغريافي مهدي علي فؤاد

العوضى على حاجى محمد فؤاد

حسن محمد فؤاد

البستكى محمد احمد شريف محمد فؤاد

عقيلى احمد محمود فؤاد

العتيبى متلع بن حبيليص بن فيحان



العتيبى متلع حبيليصبن بن فيحان

الطنيجى االديب ابراهيم احمد ابراهيم فيصل

محمد االمين المعالى ابو فيصل

اميرى ابراهيم على احمد فيصل

الشحى رباع حسن على احمد فيصل

بالليث سالم عمر احمد فيصل

الحضارم ثابت محمد احمد فيصل

الخورى حسين محمود احمد فيصل

محمد مراد احمد فيصل

الشريانى عبدهللا  خميس االمير فيصل

الشريانى عبدهللا خميس االمير فيصل

العمرى هاشم بدر فيصل

ولى حسين محمد بن حسن بن فيصل

المقيبل عبدهللا بن سعد بن فيصل

الجندول عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل

العيسى محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

النعيم حمد بن عبداللطيف بن فيصل

الهزانى سعود بن عبدهللا بن فيصل

البحرانى احمد بن على بن فيصل

الحربى معيبد بن على بن فيصل

باديب سعيد بن عمر بن فيصل

السبعان خليل بن فهد بن فيصل

العتيبى بدر بن مجرى بن فيصل

الصبحى سليمان بن محمد بن فيصل

الفهيد فهيد بن محمد بن فيصل

المطيرى عثمان بن محمل بن فيصل

رشه ال رزق بن يحى بن فيصل

الخلوفى  عبدالغنى محمد جاسم فيصل

الرواس  عوض عبيد جمعه فيصل

الرواس عوض عبيد جمعه فيصل

الكعبى سهيل محمد جمعه فيصل

اغليو على صالح حسن فيصل

المرزوقى بيناى عبدهللا حسن فيصل

الخورى خليل محمد حسين فيصل

المزروعى حميد سعيد حميد فيصل

طه خضر فيصل

يماحى الحايرى على محمد جمعه راشد فيصل

القبيسى سعيد محمد سعيد فيصل

على ال ابوليله محمد على سلطان فيصل

الكعبى احمد راشد سيف فيصل

بوفييرالشامسى سيف عبيد سيف فيصل

الشامسى محمد على سيف فيصل

المطيرى فالح عبدهللا ضاحى فيصل

حسين محمد عبدالرزاق فيصل

على ال السهالوى محمد حسين عبدهللا فيصل

المحرزى احمد خميس عبدهللا فيصل

الجهورى راشد عبدهللا فيصل



الحمودى الطربان راشد عبدهللا فيصل

شامسى حسين بن على راشد عبدهللا فيصل

الشيخ عثمان عبدالقادر عبدهللا فيصل

الساعدى سالم راشد محمد عبدهللا فيصل

على ال سليمان محمد عبدهللا فيصل

الخيال عبيد حميد عبيد فيصل

الكعبى راشد على عبيد فيصل

العازمى الصواغ حمدان مرثع عبيد فيصل

الشافعى محمد حسين على فيصل

شلهوب هللا فضل فيصل

احمد ابراهيم محمد فيصل

الباكرى احمد محمد فيصل

الحمادى سالم حسن محمد فيصل

االمين ديب محمد فيصل

المحيربى سالم سيف محمد فيصل

الزرعونى ابوالحسن عبدالكريم محمد فيصل

حماد بنى الحمادى حسين عبدهللا محمد فيصل

المهيرى كدفور محمد فيصل

الظاهرى حارب سويدان مطر فيصل

درويش عبدالرحيم على ملك فيصل

على جعفر حبيب مهدى فيصل

صالح محمد ناصر فيصل

العطاس محمد نجيب فيصل

الزعابى يوسف ابراهيم يوسف فيصل

البوفالح جباره صالح يوسف فيصل

الخاجه رسول محد العابدين زين يونس فيصل

شاهين قاسم اسماعيل قاسم

اليوسف يوسف بن حسن بن قاسم

المشارى على بن سلمان بن قاسم

البحرانى خليفه بن طاهر بن قاسم

الهالل محمد بن الرسول عبدرب بن قاسم

القاسم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم

الجهورى سعيد راشد عبدهللا قاسم

المطيرى نجاء  عوض قاسم

المطيرى نجاء عوض قاسم

حسين احمد محمد قاسم

العنيس محمد قاسم

المعمورى سرور على محمد قاسم

غادر محمد قاسم

محمود احمد محمود قاسم

حسين على مسعد قاسم

محمد عبدهللا منصر قاسم

الشريف محمد بن عبود بن قايد

البريكى عبدالرحيم حسن عمر قائد

القبالن عبدالسالم بن ناصر بن قبالن

المحاسنه عبدالحميد محمد قحافه

على ال راشد على حسن قدريه



زكى   عباس قدريه

زكى  عباس قدريه

مالك حسين عبدالكريم قدريه

الحبسى سالم زوجه الكوى مصطفى لطفى قدريه

حبوش على سالم زوجه عبدالمجيد ميزار قدريه

عزب سعيد بن سيد بنت قسمه

المطر كاظم بن جواد بن قصى

العامرى سالم سرحان راشد قصى

الزعابى على محمد قصيب

الزعابى قضيب بن محمد عبدهللا قضيب

المطيرى خضر بن نايف بنت قليله

المهيرى ماجد محمد سيف قماشه

ثابت بن صالح عبدهللا قمر

عزالدين محمد قمر

القحطانى خرصان فالح محمد قمره

الجنيبي سالم جمعه مبارك جمعه قمريه

المنصورى هالل نصيب قمزه

الصدا الزاله السرعه قمه

الكتبى سالم سعيد قنون

بفلح ابوبكر قويدر

على ال سالم محمد سالم  قيس

على ال سالم محمد سالم قيس

م م ذ انفستمنت كابيتال

طاشجيان نوبار كارل

الريفونى جان كارولين

المسافرى كاسب بن سيف مصبح سالم كاسب

المال كاظم عبدالفتاح كاظم

الرضى كاظم سعيد محمد كاظم

البريوش كافيتيريا

العلى محمد محمد ابن كامل

السويدى محمد بطى كامل

محاسنه كامل ذياب كامل

معروف فارس كامل

االزدى داود حسين عبدهللا زوجه احمد كامله

المهيرى مطر محمد مبارك حمد كامله

منيف ال محمد بن حمد بن كديسى

الكثيرى احمد كرامه سعيد كرامه

المنهالى محمد على كرامه

المنهالى عبدهللا حربى عيد كرامه

المنهالى ضحيان هادف كرامه

النعيمى احمد ناصر احمد كريم

نمر احمد سرحان سمير كريم

داغر عبداالمير كريم

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز كريم

ابراهيم على وجيه كريم

العلى محمد احمد كريمه

حبيب بالل سعيد زوجه شنيار خضير كريمه



ناجى عبدالقادر كريمه

الزرعونى عبدالقادر عبدالكريم كريمه

الكعبى محمد على عبدهللا كعب

العتيبى عبدالعزيز بن عبدهللا بنت كفاف

موسوى عبدالحسين السيد كلثم

خورى محمد امين كلثم

المهيرى محمد بطى كلثم

الشامسى عبدهللا هاشل حميد كلثم

المنصورى عنفوز خليفه راشد كلثم

الشامسى طناف جمعه سالم كلثم

المزورعى صياح سيف الفندى زوجه مبارك كلثم

الشامسى حماد حمد محمد كلثم

سالم محمد كلثم

االنصارى محمود يوسف كلثم

اميرى محمد عبدهللا ايوب كلثوم

االنصارى على حسن كلثوم

محمد راشد سالم كلثوم

كلندرى حسين عبدهللا كلثوم

اسد عبدالرزاق اسد زوجه ابراهيم كليثم

الظاهرى عبدهللا سعيد ابرهيم كليثم

الشريانى عمير سيف عبيد كليثم

عبيد على كليثم

المنعى عبيد سعيد على زوجه محمد كليثم

الشواف حسين بن حسن بن كمال

العوض مسلم بن عبدالعزيز بن كمال

بوحليقه محمد بن على بن كمال

الدوسرى حسن على بن كمال

اللوح حجازى رضوان كمال

الشاطرى ابوبكر الشيخ شريف كمال

قائدبيه عارف كميل

البقالى جاسم عبيد كنان

الشامسى مطر على خلفان كنه

سعيد محمد مسعود محمد زوجه خليفه كنه

العامرى سعيد على سليم كنه

العامرى حم بن سالم الشيخ زوجه محمد كنه

على حسن كنيز

الحجرى على عبدهللا سعيد كوثر

الدين محي طه النه

صادق بشير لبانه

الكثيرى سعيد حبان لبنان

عوضالكربى عبدهللا لبنه

مروح عبدالرحيم لبنى

دهمش على عبدهللا على لبنى

البلوشى اسماعيل محمد ناصر لبنى

الحس حسن عبدهللا عبدالكريم عبدهللا لطان

الشكيلى سرور بن سالم بن لطفى

الدوسرى الحمر يعقوب محمد لطفى



المنهالى سارى سالم مصبح لطفى

عبدهللا على حسين زوجه حسين احمد لطيفه

حسن عبدالحميد زوجه عبدهللا احمد لطيفه

العامرى على  قناص الحزمى لطيفه

العامرى على قناص الحزمى لطيفه

النعيم لطيفه

مبارك بالل لطيفه

العكرش سليمان بن حمد بنت لطيفه

الظاهرى سالم عبيد سالم جمال لطيفه

الرضا حبيب محمد حبيب لطيفه

المهيرى محمد مبارك حمد لطيفه

الشريانى هزيمه حميد خلفان حميد لطيفه

اليمانى راشد خليفه لطيفه

مرزوق بخيت خيرى لطيفه

على ال ربيعه بن ابراهيم محمد راشد لطيفه

الزعابى احمد عبدهللا سالم لطيفه

المنهالى مسلم عبدهللا سالم لطيفه

النعيمى بخيت عبيد سالم لطيفه

الزعابى عبيد حمد سعيد لطيفه

سعيد سيف سعيد لطيفه

الفارسى محمد عبدهللا سعيد لطيفه

االحبابى مفرح جابر فالح سعيد لطيفه

الشامسى عبدهللا سعيد سلطان لطيفه

الشامسى راشد محمد سهيل لطيفه

سليم سالم سهيل زوجه الوهيبى شامس لطيفه

احمد مال عبدهللا اسحاق عبدهللا لطيفه

الحوسنى عبدهللا جاسم عبدهللا لطيفه

عبدالكريم عبدهللا لطيفه

العوضى محمد عبدهللا لطيفه

العرطى عبيد لطيفه

الحميرى بوقراعه معضد دسمال على لطيفه

النعيمى مصبح على لطيفه

حسين موسى على لطيفه

الكعبى ناصر سعيد عيسى لطيفه

المنهالى الحريز عيضه مبخوت لطيفه

المزروعى عزان حمد محمد لطيفه

المهيرى عبدهللا ضاعن خليفه محمد لطيفه

الكعبى محمد راشد محمد لطيفه

بستك زنيل احمد نور محمد لطيفه

زدى اال داود حسين عبدهللا منذر لطيفه

شاهين يعقوب لطيفه

الصايغ ابراهيم على يوسف لطيفه

الرشيد محمد على محمد يوسف لطيفه

محمد عبيد لقط

المحتسب احمد سعدى لما

البلوشى حمد ناصر حمد لميا

عياد لميا



نخول قيصر لميا

زدى اال حسين عبدهللا منذر لميا

الفردان حسين على ناصر احمد لمياء

المهيرى ماجد محمد ثانى لمياء

الدرمكى سلطان سعيد لمياء

عبدهللا خان محمد عبدالعزيز لمياء

الشامسى المويجعى عبيد عيسى عبدهللا لمياء

مرداس عبدهللا احمد محمد لمياء

الصبيحى غالب على ناصر  لميس

منصوريان لنا

السيابى محمد بن سعيد بنت لورا

عبدهللا صالح لول

باهيصمى ثابت سالم صالح لوله

المنهالى بخيت سيف حمد لولو

ماجد عبدهللا لولوه

المرزوقى عبدهللا حسن محمد لولوه

رفيع  عباس ابوعبيده لوى

رفيع عباس ابوعبيده لوى

الصالح عبدهللا بن سلمان بن لوى

عبدهللا محمد لؤلؤ

الحداد سليم زايد لؤى

تبيدي محمد احمد لؤي

بدو محمد عبدهللا ربيعه احمد ليالى

الرفاعى ابراهيم السيد حامد ليالى

هادى عباس ليث

على ولد احمد سعيد محمد ليث

عبدهللا ابراهيم ليلى

حسن احمد ليلى

عبدالرحيم عبدهللا احمد ليلى

ازريق على احمد ليلى

بودبس حمدان حسين محمد احمد ليلى

احمد اسماعيل ليلى

النورى احمد عبدالرحيم محمود خالد ليلى

عبيد خليفه ليلى

السعيدى حمد حميد سعيد ليلى

الكعبى على ناصر سعيد ليلى

الشيبه بن عبدهللا محمد سليمان ليلى

نمر احمد سرحان سمير ليلى

عبدالقاهر محسن زوجه محمد سيد ليلى

الرئسى  مندوس ال مراد على زوجه سيف ليلى

المهيرى صالح حسن صالح ليلى

العامرى سالم سعيد صالح ليلى

الليثى احمد عبدالرحمن ليلى

الهيل جاسم عبدالرحمن ليلى

رفيع محمد عبدالسالم ليلى

عيسى احمد زوجه  الهياس عبدالعزيز ليلى

عيسى احمد زوجه الهياس عبدالعزيز ليلى



العامرى مسلم صالح عبدالكريم ليلى

الجنيد عبدهللا ليلى

المنصورى ثانى ربيعه عبدهللا ليلى

غلوم عبدهللا ليلى

حسن على ليلى

البناى حسين على ليلى

عبيدهللا حمد سالم على ليلى

المطروشى الناخى محمد ليلى

العمودى عبدهللا سعيد محمد ليلى

العلى الشاعر جمعه صقر محمد ليلى

الجفرى احمد عبدالقادر محمد ليلى

بوليله محمد على محمد ليلى

سويدان بدر زوجه ناصر محمد ليلى

الهندى محمد الحاج احمد مصطفى ليلى

الحسانى سعيد حمد محمد زوجه مطر ليلى

الريامى سيف مبارك هالل ليلى

الموس عبدهللا سيد موسى سيد محمد ليلىسيد

ابوجرجى لينا

رمضان حسن حسين لينا

االعرج عبدالحميد الدين سيف لينا

االعرج اسماعيل عبدالحميد لينا

كلثوم احمد عبدالرحمن لينا

راشد سالم عبدالرؤوف لينا

شكرى اسماعيل احمد ماجد

مالك بنى المطر عبدهللا احمد ماجد

مالك بنى المطر محمد عبدهللا احمد ماجد

المهيرى سيف ماجد احمد ماجد

محمد على محمد احمد ماجد

العتيبى ناصر غازى بدر ماجد

فرج  الماس بشير ماجد

فرج الماس بشير ماجد

الدوسرى نادر بن حمود بن ماجد

الشمرى برجس بن دغيليب بن ماجد

برجسالشمرى بن دغيليب بن ماجد

الحازمى وصل بن سلمان بن ماجد

الخضير محمد بن سليمان بن ماجد

فريان ال محمد بن عبدالعزيز بن ماجد

الشحى سالم بن عبدهللا بن ماجد

القحطانى محمد بن عبيد بن ماجد

الخليفه حجى بن على بن ماجد

الحربى حمزه بن محمد بن ماجد

المالكى ابراهيم بن  معيض بن ماجد

المالكى ابراهيم بن معيض بن ماجد

الصايغ ابراهيم على جعفر ماجد

مطشر حاتم ماجد

البحار حسن سعيد حسن ماجد

العمورى حمد ماجد



المهيرى العيالى خليفه  خميس خليفه ماجد

عبود بن حميد سالم راشد ماجد

المزروعى عبدهللا على سالم راشد ماجد

الزامل عبدهللا رشيد ماجد

ابوجراد مطر خليل  رياض ماجد

ابوجراد مطر خليل رياض ماجد

المازم زينل ميرزا زينل ماجد

الكاز يوسف عبدهللا ابراهيم سالم ماجد

السويدى سعيد حمد سلطان ماجد

السعيدى محمد خليفه سلطان ماجد

عبدالرحمن عبيد سلطان ماجد

على ال ابوليله محمد على سلطان ماجد

احمد محمدى سلطان ماجد

المنصورى  طماش سالم سيف ماجد

المنصورى طماش سالم سيف ماجد

عطاطره مصطفى صادق ماجد

ناصر بن صالح عبيد صالح ماجد

الجهنى محمد صدقه ماجد

حمود مصبح ضعيف ماجد

الزعابى محمد جعفر عبدالرحمن ماجد

فلكناز شريف محمد فلكناز عبدالرحمن ماجد

حسين محمد عبدالرزاق ماجد

الهاشمى عبداللطيف محمد عبداللطيف ماجد

الشحى سالم عبدهللا ماجد

الظاهرى مسعود على عبدهللا ماجد

المهيرى ماجد محمد عبدهللا ماجد

بطح عبدالنبى ماجد

المنصورى جكه يوسف عبدالعزيز عتيق ماجد

عمران احمد على ماجد

الشحى سعيد زيد على ماجد

المهيرى الجالف صالح عبدهللا على ماجد

قاسم عبدهللا محمد على ماجد

على ال ابراهيم على غانم ماجد

احمد محمد فهمى ماجد

محمد عبدالرحمن هللا مال ماجد

الجنيبى سالم حمد مبارك ماجد

الزعابى جمعه حمدان راشد محمد ماجد

الغياثى عبدالعزيز محمد ماجد

غلوم عبدهللا محمد ماجد

بوعفره محمد عبدهللا محمد ماجد

الرز على محمد ماجد

القحطانى خرصان فالح محمد ماجد

العامرى محمد  عوض مفرج ماجد

العامرى محمد عوض مفرج ماجد

الشحى محمد هللا مال احمد نوح ماجد

عبدالبارى سعيد يوسف ماجد

العلى جعفر قمبر يوسف ماجد



جاويش محمد احمد ماجده

المبارك محمد بن عبدهللا بنت ماجده

الجاروشه عيسى زكى ماجده

حسين زينل عمر ماجده

العميره سعد على زوجه مصطفى ماجده

امين رفيق مارسيل

يوسف حبيب ماركريت

الهاشمى يعقوب السيد محمد السيد ماريا

رضا زوجه جاويديانو بدرو جوزفينا ماريا

ياسين محمود ماريا

ابراهيم جمعه رمضان احمد ماريه

اهلى جعفر حسن محمد ماريه

فياض  انيس مازن

فياض انيس مازن

زوبع بن سالم مبارك بالخير مازن

العجمى عبدالهادى بن عطاهللا بن مازن

الحمد حسين شريف مازن

الغصين صالح عبدالكريم مازن

جابر على مازن

حسان  فايض فهد مازن

حسان فايض فهد مازن

اقبيق محمد مازن

محمد عثمان محمد مازن

خنافر نعيم مازن

عواد ال احمد بن على بن مالك

داؤود ال سلمان بن على بن مالك

الراشدى رواس بدر محمد مالك

المرهون عبدهللا محمد مالك

اليامى محمد بن صالح بن مانع

اليامى هادى بن على بن مانع

الغبارى سعيد بن فالح بن مانع

اليامى يحى بن محمد بن مانع

سالم ال مانع بن يحى بن مانع

الشامسى الظريف سعيد  خميس جمعه مانع

الشامسى الظريف سعيد خميس جمعه مانع

الحوسنى محمد سالم حسن مانع

المهيرى تميم بن ضاحى جمعه خليفه مانع

الشامسى سعيد جمعه سعيد مانع

مبارك عبيد سعيد مانع

الشحى القيشى على محمد سعيد مانع

الظاهرى العميم مانع جمعه على مانع

المهيرى عبدهللا مانع محمد مانع

حريد ال سعيد ناصر مانع

الكعبى محمد انور ماهر

الخليفه فهد بن احمد بن ماهر

الردادى جريبيع بن حامد بن ماهر

الشاعر يوسف بن حسين بن ماهر



الخضير على بن خليفه بن ماهر

العبدالمحسن على بن سامى بن ماهر

بالحارث احمد بن محمد بن ماهر

اليازجى بكير جميل ماهر

رحال على حسن ماهر

ابوالرب اديب فايز ماهر

بالحارث احمد محمد ماهر

ت هيال خليل محمد ماهر

الشحى حلق محمد على احمد مايد

خلفان حمد محمد راشد مايد

البغمام جاسم سالم فاهم مايد

صباح نجيب احمد مأمون

النيادى السالمى محمد سلطان احمد مبارك

بالليث مبارك احمد مبارك

الحارثى زباد مبارك احمد مبارك

الشحى جمعه اسد مبارك

سرار ال حمد بن حسين بن مبارك

القحطانى على بن خفران بن مبارك

الصييفى سالم بن سلطان بن مبارك

الدوسرى عبدهللا بن شائع بن مبارك

الصعيرى محمد بن عبدهللا بن مبارك

العتيبى فالح بن ناصر بن مبارك

المنصورى محمد خالد مبارك

المهيرى سعيد راشد خليفه مبارك

عمرو بن عمر سعدهللا   خميس مبارك

عمرو بن عمر سعدهللا  خميس مبارك

النعيمى راشد محمد راشد مبارك

المنهالى على سالم مبارك

الجابرى بلحويصل سالم سعيد مبارك

الشامسى حقب بو سالم سعيد مبارك

عبدالعزيز بن محمد عزان سعيد مبارك

الجابرى مسلم غافان سعيد مبارك

العامرى محمد سعيد مبارك

البريكى نجيب سعيد مبارك

هادى سعيد مبارك

الخيلى بالقطرى حارب خادم سهيل مبارك

العامرى قمشه بن على سهيل سهيل مبارك

الظاهرى اليبهونى على سهيل مبارك

الغافرى سيف مبارك سيف مبارك

الخيلى عفصان سيف مبارك سيف مبارك

البريكى عبدهللا مبارك

المهيرى محمد عبدهللا مبارك

الحارثى لحول مبارك عبيد مبارك

المزروعى محمد سعيد عتيق مبارك

المحرمى سويدان عزيز مبارك

حماد بنى مبارك حسين محمد على مبارك

القحطانى  معيض غريب مبارك



القحطانى معيض غريب مبارك

االحبابى هللا جار محمد فرحان مبارك

الراشدى صالح كلفوت مبارك

الخيلى رويه خلفان محمد مبارك

النعيمى عبيد   خميس محمد مبارك

عميم بو  خميس محمد مبارك

النعيمى عبيد  خميس محمد مبارك

عميم بو خميس محمد مبارك

العامرى وريقه سعيد محمد مبارك

النقبى احمد مبارك محمد مبارك

البوعينين مبارك محمد مبارك

الخيلى حمد مبارك محمد مبارك

الهاملى احمد مسرى محمد مبارك

العامرى سالم حربى  معنس مبارك

العامرى سالم حربى معنس مبارك

االحبابى غريب هيف هادى مبارك

المنصورى سالمين ناصر هزاع مبارك

المرزوقى عبدهللا يوسف مبارك

العامرى عيضه سالم مباركه

الخيلى شلبود محمد شطيط مباركه

الكربى محمد مبارك صالح مباركه

الصيعرى عبدهللا سليمان سالم مبخوت

العامرى صالح مبارك سالم مبخوت

الكربى لشقر مبارك صالح مبخوت

الكربى محمد مبارك صالح مبخوت

الصاعرى عبدهللا هادى مبخوت

الصيعرى صالح حمد مبروك

شنيوره سليم مبروكه

العتيبى مطلق بن سلمان بن متعب

الجساسى على عبدهللا احمد زوجه محمد مثلى

حزام مسعد حمود مجاهد

البدر احمد بن ناصر بن مجتبى

الغصين صالح عمر مجد

القيسى ابراهيم خليل لؤى مجد

السخاوى مرسى محمد حسن مجدى

شاويش البيت مصطفى  عبدالقدوس مجدى

شاويش البيت مصطفى عبدالقدوس مجدى

عبدالرحيم فارع عثمان مجدى

غازى حسين على مجدى

المصرى حسين مصطفى مجدى

ملحم حسن منير مجدى

سليم حسن يوسف مجدى

المهيرى مجموعه

حمايده حمدان محمد مجير

الكثيرى سالم بخيت سعيد محاد

موسى محمود عيد محاسن

حسني السيد محمد محاسن



عالم ابراهيم عبدالمرضى محب

امين يوسف بن سعيد بنت محبه

العفيفى شجاع عامر صالح احمد محسن

الحارثى احمد بن حامد بن محسن

درويش ال علوى بن حسين بن محسن

الكثيرى جداد سعد بن سعيد بن محسن

الهالل محمد بن صالح بن محسن

احمد جعفر عبدهللا حيدر محسن

عليان سلمان محسن

العامرى سويدان صالح محسن

الحب ابو محسن ضياءالدين محسن

العبدولى عبدهللا عبدالرحمن محسن

البابكرى صالح على محسن

سالم عبدهللا عمر محسن

حسين محمد محسن

هرمشلى محمد محسن

الحربى النوبى عبدهللا مسعد محسن

عمرو بن عبدهللا عمر حسن محسنه

الكربى ناصر محسن حسن محسنه

عبدربه حسين ثابت محضار

الشايب  عايش بن عبدهللا بن محفوظ

الشايب عايش بن عبدهللا بن محفوظ

نى الغيال على  خميس محفوظ

نى الغيال على خميس محفوظ

المنهالى  عوض ربيع محفوظ

المنهالى عوض ربيع محفوظ

الشحى يخيك احمد محمد محفوظ

الصايغ ميرزا حسن محفوظه

ا وراديتر وسلندر كهرباء لتصليح انعام محل

للتنجيد ليوا محل

رجب ال محالت

الحمادي محمد احمد ابراهيم محمد

ابوالعال توفيق ابراهيم محمد

الزعابى ابراهيم جاسم ابراهيم محمد

عصعوص حسن ابراهيم محمد

عليان حسين ابراهيم محمد

اللوغانى راشد ابراهيم محمد

الصباغ حسين راشد ابراهيم محمد

الشحى محمد سليمان ابراهيم محمد

المال محمد عبدهللا ابراهيم محمد

باقر محمد عبدالملك ابراهيم محمد

العتيبى  حاش عبيد ابراهيم محمد

العتيبى حاش عبيد ابراهيم محمد

المطوع محمد على ابراهيم محمد

المطوع محمد على ابراهيم محمد

الساده هاشم على ابراهيم محمد

خداداد عيسى ابراهيم محمد



المال الحمر غلوم ابراهيم محمد

الحمادى ابراهيم محمد ابراهيم محمد

النويس ابراهيم محمد ابراهيم محمد

حماد بنى ابراهيم محمد ابراهيم محمد

الحوسنى احمد محمد ابراهيم محمد

ياس بنى محمد ابراهيم محمد

عبده محمد ابراهيم محمد

الحمادى على محمد ابراهيم محمد

الشامسى محمد ناصر ابراهيم محمد

الزعابى ابراهيم هالل ابراهيم محمد

المهدى محمد ابن احمد ابن محمد

الرزيزاء محمد بن عبدالرحمن ابن محمد

البدى حسن ابن معتوق ابن محمد

االشقر الشريفى محمد ابوالفتوح محمد

الكوس ابراهيم احمد محمد

الرزوقى عبدهللا خلفان ابراهيم احمد محمد

معوضه احمد احمد محمد

المالكى جابر اسماعيل احمد محمد

الحاج احمد محمد

عبدالسالم احمد محمد الشيخ احمد محمد

العيده بحر احمد محمد

الفتوح ابو جالل احمد محمد

موسى حسن احمد محمد

الشامسى احمد خزام احمد محمد

النعيمى العطريز عبدهللا راشد احمد محمد

الحواى على راشد احمد محمد

زبير احمد محمد

الشحى زيدى احمد محمد

سالم احمد محمد

البدن سالم احمد محمد

السالمى سالم احمد محمد

العلى الكيت سالم احمد محمد

حسين سالم احمد محمد

الوالى عبدهللا على سالم احمد محمد

المهيرى عمير بن سعيد احمد محمد

الشحى الباير عبدهللا سعيد احمد محمد

الواحدى عثمان سعيد احمد محمد

سليمان احمد محمد

المحيربى صقر سيف احمد محمد

خضر شوقى احمد محمد

المسعود حميد صالح احمد محمد

احمد عبدهللا احمد محمد

الحامد عبدهللا احمد محمد

المعمرى عبدهللا احمد محمد

سيف عبدهللا احمد محمد

شلنك عبدهللا احمد محمد

المرزوقى عبدالرحيم عبدهللا احمد محمد



الشمالن محمد عبدهللا احمد محمد

مرداس عبدهللا احمد محمد

على عبدالمالك احمد محمد

البدرشينى عبدالمنعم احمد محمد

اميرى ابراهيم على احمد محمد

السعدى احمد على احمد محمد

المرزوقى احمد على احمد محمد

الناكوع على احمد محمد

عبدهللا على احمد محمد

عمار على احمد محمد

البيثى محسن على احمد محمد

ابوشحوت فوزى احمد محمد

كساب احمد محمد

المنصورى خلف هللا مال احمد محمد

باصليب مبارك احمد محمد

بالليث مبارك احمد محمد

المنصورى مرزوق مبارك احمد محمد

الكعبى احمد محمد احمد محمد

خليل احمد محمد احمد محمد

الزرعونى العطار محمد احمد محمد

الشحى تشون محمد احمد محمد

حسن محمد احمد محمد

الكربى حسن محمد احمد محمد

اهلى حسن محمد احمد محمد

العمادى خادم محمد احمد محمد

صالح محمد احمد محمد

الشامسى عبدالعزيز محمد احمد محمد

الظاهرى عرار احمد عبدهللا محمد احمد محمد

الزعابى الشحصى عبدهللا محمد احمد محمد

على محمد احمد محمد

النكاس على محمد احمد محمد

ذيبان على محمد احمد محمد

محمد على محمد احمد محمد

ابوالنجا محمود احمد محمد

الجسمى مشفقى احمد محمد

بركات مصطفى احمد محمد

على منصور احمد محمد

الحمادى محمد موسى احمد محمد

بريك ناصر احمد محمد

الفردان حسين على ناصر احمد محمد

المبارك يحيى احمد محمد

يوسف احمد محمد

الرحمانى يوسف احمد محمد

عرفان محمد اسامه محمد

طاهر اسعد اسعد محمد

الفردان ابراهيم اسماعيل محمد

المرزوقى الحاج اسماعيل محمد



الحوسنى ابراهيم عبدهللا اسماعيل محمد

النيسر عبدهللا اسماعيل محمد

بشر ال شاهين على اسماعيل محمد

الحوسنى احمد محمد اسماعيل محمد

احمد كهير مراد اسماعيل محمد

البلوشى احمد هيكل اسماعيل محمد

عكيله حلمى عزت اشرف محمد

الهاجرى ثالب محمد اشليويح محمد

خان زادات اكبر محمد

االلفى محمد االلفى محمد

القبيسى بطى خلفان الحاى محمد

القبيسى بطى خلفان الحاى محمد

هليل حسانين السعيد محمد

الظاهرى اشخر احمد صالح السيد محمد

الهاجرى ثالب محمد الشليويح محمد

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه محمد

االقرع ابراهيم الطيب محمد

محمد حسين الهامى محمد

حتحت احمد خالد امجد محمد

العبيد تركى امين محمد

الزرعونى عبدهللا امين محمد

الجمال رشيد محمد  انس محمد

الجمال رشيد محمد انس محمد

البزره ياسر محمد انس محمد

خان شماس انور محمد

الهاشمى على رضا باقر محمد

الراشدى بخيت راشد بخيت محمد

الكتبى بخيت سعيد بخيت محمد

الراشدى ضاعن شميل بخيت محمد

الفالحى صقر محمد بخيت محمد

العامرى طاسه محمد مسلم بخيت محمد

المروج بخيت بدحان محمد

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر محمد

البظ ابراهيم كامل بسام محمد

هالل عبدالهادى بشار محمد

كمال صدقى محمد بشار محمد

المزروعى محمد خليفه بطى محمد

القروص احمد بن ابراهيم بن محمد

سلهام حبيب بن ابراهيم بن محمد

البديوى حسين بن ابراهيم بن محمد

الدهمش عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد

النجران عبدهللا بن ابراهيم بن محمد

الشامسى على بن ابراهيم بن محمد

الجعيد عيضه بن ابراهيم بن محمد

عيد ال محمد بن ابراهيم بن محمد

الحسن محمد بن ابراهيم بن محمد

الغدير احمد ين ابراهيم بن محمد



القالل احمد بن محمد

النباط ابراهيم بن احمد بن محمد

الهاشم حبيب بن احمد بن محمد

الجابرى سعيد بن احمد بن محمد

البسام سليمان بن احمد بن محمد

مرظمه ال على بن احمد بن محمد

العبدهللا على بن احمد بن محمد

البوعينين محمد بن احمد بن محمد

الحارثى محمد بن احمد بن محمد

الحبيل محمد بن احمد بن محمد

الفرج محمد بن احمد بن محمد

عالمى يحى بن احمد بن محمد

معتوق الهادى بن محمد

سعود ال عبدالرحمن بن محمد بدر بن محمد

الدوسرى جفين بن  برجس بن محمد

الدوسرى جفين بن برجس بن محمد

بوجباره عبدهللا بن جابر بن محمد

القطان عبدالحميد جعفر بن محمد

الحبيب صالح بن حبيب بن محمد

درويش ال على بن حبيب بن محمد

مقبول ال حسن بن حسن بن محمد

اليامى حسين بن حسن بن محمد

خميس ال رضى بن حسن بن محمد

النمر  عانش بن حسن بن محمد

النمر عانش بن حسن بن محمد

االربش عبداللطيف بن حسن بن محمد

عبدالوصى ال عبدهللا بن حسن بن محمد

هنيدى ال على بن حسن بن محمد

الدجانى على بن حسن بن محمد

الصفار على بن حسن بن محمد

شرمه ال شلوان بن حسين بن محمد

زبيد ال صالح بن حسين بن محمد

العساف عساف بن حسين بن محمد

البوعبيد عيسى بن حسين بن محمد

اليامى حسين بن حمد بن محمد

اليامى سالم بن حمد بن محمد

العتيبى عبدهللا بن حمد بن محمد

اليامى قراد ال على بن حمد بن محمد

بوزبده ال محمد بن حمد بن محمد

شخرى اال احمد بن خالد بن محمد

القحطانى عثمان بن خالد بن محمد

النعيم محمد بن خالد بن محمد

زمانان ال صالح بن خرصان بن محمد

سبعان بن ابراهيم بن خليل بن محمد

النهدى محمد بن راشد بن محمد

الحماده حسن بن راضى بن محمد

السبيعى هذال بن سالم بن محمد



الماضى محمد بن سعد بن محمد

المهرى عبدهللا بن سعيد بن محمد

المنجى محمد بن سعيد بن محمد

سنان ال احمد بن سلمان بن محمد

العبدالعزيز احمد بن سلمان بن محمد

التميمى ابراهيم بن سليمان بن محمد

الجحيدلى محمد بن سليمان بن محمد

بحراوى عبدالوهاب بن سمير بن محمد

الجعيد خنيفر بن صالح بن محمد

الوائلى على بن صالح بن محمد

الجلهمى محمد بن صالح بن محمد

البلوشى مراد بن صالح بن محمد

القنبر ناصر بن صالح بن محمد

السعيد جاسم بن طاهر بن محمد

الرشيدى سند بن  عايض بن محمد

الرشيدى سند بن عايض بن محمد

الهالل محمد  عباس بن محمد

الهالل محمد عباس بن محمد

السعد على بن عبدالحميد بن محمد

سندى محمد بن عبدالخالق بن محمد

العرفج عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد

الكاموخ على بن عبدالرحمن بن محمد

التيسان محمد بن عبدالرحمن بن محمد

الشعيبى محمد بن عبدالرحمن بن محمد

صالح بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد

الماضى سعد بن عبدالعزيز بن محمد

الغريافى سعيد بن عبدالعزيز بن محمد

العريفى عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد

الماضى عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد

الجريوى محمد بن عبدالعزيز بن محمد

العقيل محمد بن عبدالعزيز بن محمد

المطوع ناصر بن عبدالعزيز بن محمد

الخان على بن عبدالقادر بن محمد

العلوى حسن بن عبدالكريم بن محمد

الكشيرى حسن بن عبدالكريم بن محمد

العبداللطيف جهز بن عبداللطيف بن محمد

البراك محسن بن عبداللطيف بن محمد

الحويجى محمد بن عبداللطيف بن محمد

عاتى ال عبدهللا بن محمد

الزامل ابراهيم بن عبدهللا بن محمد

الشيخ ال احمد بن عبدهللا بن محمد

الجبر احمد بن عبدهللا بن محمد

السبيعى احمد بن عبدهللا بن محمد

العبدالعزيز احمد بن عبدهللا بن محمد

القطان احمد بن عبدهللا بن محمد

الشكره جفين بن عبدهللا بن محمد

على المحمد حسن بن عبدهللا بن محمد



الناصر حسن بن عبدهللا بن محمد

الجويهر حسين بن عبدهللا بن محمد

الحسين حمد بن عبدهللا بن محمد

القبالن دخيل بن عبدهللا بن محمد

الشيخ ال صالح بن عبدهللا بن محمد

الياسين صالح بن عبدهللا بن محمد

نصيف ال صباح بن عبدهللا بن محمد

الحيد  عباس بن عبدهللا بن محمد

الحيد عباس بن عبدهللا بن محمد

الشهرى عبدالخالق بن عبدهللا بن محمد

السليمان عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد

مرعى عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد

هتيله ال على بن عبدهللا بن محمد

الدوخى على بن عبدهللا بن محمد

الثنيان فهد بن عبدهللا بن محمد

الحربى محسن بن عبدهللا بن محمد

البطحى محمد بن عبدهللا بن محمد

الخراشى محمد بن عبدهللا بن محمد

الدغيم محمد بن عبدهللا بن محمد

الملحم محمد بن عبدهللا بن محمد

المنصور محمد بن عبدهللا بن محمد

الفله مهدى بن عبدهللا بن محمد

حاجى ال يوسف بن الرسول عبدرب بن محمد

حمدى شوعى بن عبده بن محمد

الخضره عتيق بن عسكر بن محمد

القطان ابراهيم بن على بن محمد

البطيان حسن بن على بن محمد

سعيد ال حسين بن على بن محمد

احمد بن حسين بن على بن محمد

الصدير عبدهللا بن على بن محمد

العمران عبدالوهاب بن على بن محمد

باتيس  عوض بن على بن محمد

باتيس عوض بن على بن محمد

ن البصيال محمد بن على بن محمد

القحطانى محمد بن على بن محمد

على المحمد محمد بن على بن محمد

البندر ناصر بن على بن محمد

العرادي منصور بن علي بن محمد

الموسى عبدهللا بن عيسى بن محمد

السعدون عقيل بن  فارس بن محمد

السعدون عقيل بن فارس بن محمد

المعيويد عبدالرحمن بن فهد بن محمد

البوعبيد عيسى بن فهد بن محمد

المهناء حسن بن كاظم بن محمد

الساده سلمان بن ماجد بن محمد

الخالدى مزيد بن مانع بن محمد

الحسنى عبدهللا بن مبارك بن محمد



الدوسرى محمد بن مبارك بن محمد

الدوسرى سعيد بن محسن بن محمد

الخديرى الناصر محمد بن محمد

السيهاتى سالم بن محمد بن محمد

القحطانى على بن مسفر بن محمد

السبيعى شبيب بن مطلق بن محمد

العكبرى على بن مكى بن محمد

المؤمن على بن منصور بن محمد

العلى محمد بن منصور بن محمد

المهنا احمد بن ناشى بن محمد

العبودى ناصر بن محمد

الزويد على بن ناصر بن محمد

السبيعى محمد بن ناصر بن محمد

الدوسرى منيف بن ناصر بن محمد

الشخص نافع بن نبيه بن محمد

الحربى محمد بن هديبان بن محمد

فاضل ال محمد بن  هديش بن محمد

فاضل ال محمد بن هديش بن محمد

عليوات ابراهيم بن هالل بن محمد

البخيتان محمد بن يوسف بن محمد

الهاشمى محمد السيد الدين تاج محمد

الهندى سليمان محمود تيسير محمد

المحيربى محمد جابر محمد

محمود اسماعيل جاسم محمد

على ال محمد جاسم محمد

المهيرى بالرميثه جاسم محمد جاسم محمد

الحوسنى سالم محمد جاسم محمد

الصايغ ابراهيم على جعفر محمد

حقى رفعت جالل محمد

رجال محمد الدين جمال محمد

الصعيدى محمد جمال محمد

على ال الجاسمى احمد محمد احمد جمعه محمد

الراشدى سلطان راشد جمعه محمد

الكعبى احمد سالم جمعه محمد

الطنيجى شمالن بن سالم جمعه محمد

مازمى جمعه عبدهللا جمعه محمد

الكندى على عبدهللا جمعه محمد

سالم جمعه عيد جمعه محمد

المحيربى سيف محمد جمعه محمد

على ال طوق بن جمعه مصبح جمعه محمد

الرمحى اسماعيل جميل محمد

الحمدانى سالم حمد جميل محمد

الخنيزى عبدعلى سعيد جميل محمد

العامرى سهيل سعيد جنيد محمد

الزعابى حاتم بن محمد حاتم محمد

حميد حازم محمد

رستم ال ابراهيم حسن حبيب محمد



شرف محمد سيد عبدهللا سيد حبيب محمد

السقاف عبدهللا عبدالرحمن حبيب محمد

الكرد احمد حرب محمد

العامرى يزرب حربى محمد

نوفل حسن ابراهيم حسن محمد

الحوسنى جاسم ابراهيم احمد حسن محمد

المرزوقى احمد حسن محمد

البلوشى االحمدى عبدهللا احمد حسن محمد

مفتاح عبدهللا احمد حسن محمد

الحمادى حسن ثانى حسن محمد

الزعابى عبدهللا جاسم حسن محمد

الزعابى الهولى جاسم عبيد جاسم حسن محمد

اهلى جعفر حسن محمد

حاجونى شريف محمد حاجى حسن محمد

يوسف محمد حسنى حسن محمد

الشاعر خلف حسن محمد

الحمادى سالم حسن محمد

البريكى بركات صالح حسن محمد

الحمادى عبدهللا طالب حسن محمد

الزعابى جداح محمد عبدالرحمن حسن محمد

عبدالحافظ عبدالسميع حسن محمد

عبدهللا حسن محمد

العطاس عبدهللا حسن محمد

بحرى عبدهللا حسن محمد

رقاقى قاسم عبدهللا حسن محمد

محمد رمضان على حسن محمد

على ال يوسف على حسن محمد

الدرمكي حسين علي حسن محمد

عمرو بن عبدهللا عمر حسن محمد

كنجو حسن محمد

الكربى ناصر محسن حسن محمد

المال مراد حسن محمد

مسلوه احمد موسى حسن محمد

القمزى حسن موسى حسن محمد

المنهالى سعيد هادى حسن محمد

الحسن يوسف حسن محمد

البحرانى جاسم حسين محمد

ريان راتب حسين محمد

الزعابى حسين رحمه حسين محمد

حسن عبود حسين محمد

السقاف  عوض حسين محمد

السقاف عوض حسين محمد

الخورى خليل محمد حسين محمد

حسين بن عيسى محمد حسين محمد

احمد يوسف حسين محمد

الجزار السيد حلمى محمد

العامرى ربيعه شافى الدحبه حمد محمد



العامرى لويع الدليله حمد محمد

قماشه بن حمد محمد

اجتبى مرخان بن مبارك راشد حمد محمد

المزروعى محمد عزان حمد محمد

الكعبى حمد على حمد محمد

النيادى حمد مفتاح حمد محمد

الزعابى هزيم عيسى هزيم حمد محمد

العامرى محمد   وقاش حمد محمد

العامرى محمد  وقاش حمد محمد

الشكيلى حمود حمدان محمد

الزعابى المنصورى حمدان محمد حمدان محمد

الزعابى راشد محمد حمدان محمد

الكعبى خميس ناصر حمدان محمد

جالد صالح حمزه محمد

الكندى على حمود على حمود محمد

حسن غالب محمد حمود محمد

الشامسى غانم سعيد الصغير حميد محمد

االسودى جاسم حميد محمد

كعب بنى خميس راشد حميد محمد

الشحى سالم سعيد حميد محمد

المهيرى الرحومى عبيد حميد محمد

المهيرى خميس محمد حميد محمد

الزعابى حميدان محمد حميدان محمد

حنفى بدر حنفى محمد

احمد محمد حنفى محمد

الزرعونى عبدالكريم احمد خالد محمد

رملى خالد محمد

العمارى محمد على خالد محمد

الحتو محمد خالد محمد

الحضرمى باقرين سعيد محمد خالد محمد

خالد محمود خالد محمد

الصالحى  عباس احمد خضر محمد

الصالحى عباس احمد خضر محمد

المهيرى  خميس خلفان محمد

المهيرى خميس خلفان محمد

عبدالسالم ال سالم خلفان محمد

النقبى خلفان عبدهللا خلفان محمد

الشامسى مطر على خلفان محمد

الهاملى عبدهللا خلفان محمد خلفان محمد

الكعبى سرحان مطر خلفان محمد

الفالحى فيروز مطر خلفان محمد

الكعبى عبدهللا بخيت خليفه محمد

السويدى جمعه خليفه محمد

الخيلى مغير حارب خليفه محمد

المزروعى سعيد حفيظ خليفه محمد

عامر خلفان خليفه محمد

المزروعى راشد خليفه محمد



اليمانى راشد خليفه محمد

على ال جمعه حميد راشد خليفه محمد

السويدى بوذينه سلمان خليفه محمد

الحمادى جزايرى عبدهللا خليفه محمد

بالهول حميد عبدهللا خليفه محمد

الهاملى سعيد فاضل خليفه محمد

النعيمى حسن محمد خليفه محمد

السويدى خليفه محمد خليفه محمد

القبيسى سعيد محمد خليفه محمد

الخيلى شلبود محمد خليفه محمد

المنصورى هادى محمد خليفه محمد

المهيرى هزيم محمد خليفه محمد

المهيرى عبيد مطر خليفه محمد

بالحباله ناصر خليفه محمد

الكتبى بالحباله ناصر خليفه محمد

القناباتى محمود خليل محمد

الباروت سليم باروت جمعه   خميس محمد

الباروت سليم باروت جمعه  خميس محمد

المزروعى عبدهللا سالم  خميس محمد

الكاش عبيد  خميس محمد

النعيمى عبيد  خميس محمد

العامرى مبارك  خميس محمد

الكتبى بالصوب  خميس محمد  خميس محمد

الظاهرى عيسى محمد  خميس محمد

المزروعى عبدهللا سالم خميس محمد

العامرى مبارك خميس محمد

الكتبى بالصوب خميس محمد خميس محمد

الظاهرى عيسى محمد خميس محمد

الكعبى خميس ناصر خميس محمد

الشرع اسماعيل خير محمد

الغريب سالم خير محمد

العوضى شريف محمد ربيع داود محمد

الحمادى محمد سليمان داوود محمد

الظاهرى مطر عبيد  درويش محمد

تنيره  عباس محمد  درويش محمد

الظاهرى مطر عبيد درويش محمد

تنيره عباس محمد درويش محمد

الكوارى مبارك دسمال محمد

المازمى على  خميس ابراهيم راشد محمد

المازمى على خميس ابراهيم راشد محمد

جتب بنى الشيبانى سعيد عمير بن راشد محمد

الكعبى دلهام خليفه راشد محمد

السويدى راشد   خميس راشد محمد

السويدى راشد  خميس راشد محمد

الظاهرى راشد  خميس راشد محمد

الظاهرى راشد خميس راشد محمد

الخاطرى ضاوى مصبح سالم راشد محمد



الرميثى الدليل سعيد راشد محمد

المعمرى خلفان سعيد راشد محمد

الظاهرى ناصر سعيد راشد محمد

الظاهرى سيف حظيبه حميد سيف راشد محمد

النوسى عبيد احمد عبيد راشد محمد

جتب بنى حميد عبيد راشد محمد

الطنيجى عيسى بن سيف عبيد راشد محمد

المقبالى راشد على راشد محمد

الشحى حجر محمد على راشد محمد

الشريقى خلفان محمد راشد محمد

الشحى احمد راشد محمد راشد محمد

الزعابى راشد محمد راشد محمد

النعيمى راشد محمد راشد محمد

النعيمى راشد محمد راشد محمد

النيادى راشد محمد راشد محمد

الشحى سليمان محمد راشد محمد

صفوان بن سلطان سيف محمد راشد محمد

الخيلى مبارك محمد راشد محمد

الشامسى مشارى محمد راشد محمد

الشامسى مطر راشد محمد

الحلبى عبدالغنى راضى محمد

محمد محمد راضى محمد

ابوكوش سالم ربحى محمد

العليلى مصبح ربيع محمد

المهيرى عبدهللا خلفان رحمه محمد

المحيربى المسعود محمد رحمه محمد

الحملى احمد سيد رشاد محمد

العمصى محمد رشيد محمد

رشيد طيب محمد رشيد محمد

الرواشده  خميس عطاهللا رضا محمد

الرواشده خميس عطاهللا رضا محمد

البرغش حامد  رياض محمد

ابوجراد مطر خليل  رياض محمد

البرغش حامد رياض محمد

ابوجراد مطر خليل رياض محمد

الكثيرى سعيد عزان صالح  ريس محمد

الكثيرى سعيد عزان صالح ريس محمد

داود سالم زايد محمد

الهدى نور زكريا محمد

الخاجه محمد العابدين زين زمان محمد

الصمد زياد محمد

العامرى محمد كرامه محمد زين محمد

الدرعى  عويص حمد سالم محمد

الدرعى عويص حمد سالم محمد

الشامسى سعيد حميد سالم محمد

الشامسى راشد سالم محمد

العمارى ربيع سالم محمد



الفالسى عويد سالم سالم محمد

الكثيرى سعيد سالم محمد

الحسانى حمد سعيد سالم محمد

المهيرى برسم سالم سعيد سالم محمد

حمودى سالم سعيد سالم محمد

الراشدى مبارك سعيد سالم محمد

الغيثى صالح سالم محمد

الكثيرى سالم صالح سالم محمد

الكعبى صالح سليمان صالح سالم محمد

ياس بنى القمزى سلمان  طارش سالم محمد

ياس بنى القمزى سلمان طارش سالم محمد

البلوشى على خليفه طهميمه سالم محمد

الكتبى هويدن على عبدهللا سالم محمد

جتب بنى هويدن على عبدهللا سالم محمد

النعيمى بخيت عبيد سالم محمد

المضاوى مردد عبيد سالم محمد

العرفى على سعيد على سالم محمد

السالمى على فاضل سالم محمد

الكتبى حميد محمد سالم محمد

الزعابى حمدان راشد محمد سالم محمد

العامرى عيظه محمد سالم محمد

الكعبى مرشد محمد سالم محمد

العامرى محمد مبخوت سالمين محمد

زغلول  الدين صالح محمد سامر محمد

احمد عبدالعظيم سامى محمد

موالنا سامى محمد

بالعبيده محمد سرور محمد

زعتينى سعد محمد

الخنبشى سالم سعد محمد

الربيعى عطيه سعد محمد

السليطى نجم سعد محمد

الحالق عمادالدين سعدى محمد

الخاطر عبدهللا سعود محمد

المزروعى عمران احمد سعيد محمد

محمد احمد سعيد محمد

الغيث سعيد محمد

المحرمى الكربى الويطى سعيد محمد

الشامسى بالعود سعيد محمد

احمد سعيد بخيت سعيد محمد

الحواسن صالح بوهندى سعيد محمد

العميمى سيف حارب سعيد محمد

المقدحى احمد حسن سعيد محمد

العليلى حسين بن حسن سعيد محمد

على ال خالد سعيد محمد

الواوى راشد سعيد راشد سعيد محمد

المنصورى سويد زايد سعيد محمد

الكعبى احمد سالم سعيد محمد



عبيد سالم سعيد محمد

الكتبى عفير سالم سعيد محمد

سعيد سيف سعيد محمد

البريكى فضل صالح سعيد محمد

العمودى عبدهللا سعيد محمد

عبدولى سعيد عبدهللا سعيد محمد

عامر عبدهللا سعيد محمد

الفارسى محمد عبدهللا سعيد محمد

المهرى مسعود على سعيد محمد

العامرى مبارك  عوض سعيد محمد

العامرى مبارك عوض سعيد محمد

الغفلى سعيد عيد سعيد محمد

الجابرى مسلم غافان سعيد محمد

االحبابى مفرح جابر فالح سعيد محمد

اشبير محمد سعيد محمد

الزعابى بوعبله محمد سعيد محمد

الرميثى ثانى محمد سعيد محمد

الشامسى خاتم محمد سعيد محمد

الظاهرى سعيد محمد سعيد محمد

باعمران سعيد محمد سعيد محمد

الخيلى سبت سعيد محمد سعيد محمد

الكمده سيف على محمد سعيد محمد

المنصورى يعروف محمد سعيد محمد

العامرى مسلم سعيد محمد

العمرى حمد نعمان سالم محمد

عيالن عبدهللا احمد سلطان محمد

الكتبي مسافرى سلطان سالم سلطان محمد

الكعبى سالم سعيد سلطان محمد

الكعبى سهيل سعيد سلطان محمد

النعيمى العوانى سلطان سيف سلطان محمد

اجتبى سلومه راشد عبدهللا سلطان محمد

الرميثى سلطان عبدهللا سلطان محمد

الحداد سلطان على سلطان محمد

البلوشى محمد على سلطان محمد

العلى سالم ماجد سلطان محمد

المرزوقى سلطان محمد سلطان محمد

عمير بن على محمد سلطان محمد

احمد محمدى سلطان محمد

الناطور سليم محمد

سليم  كباش سليم محمد

سليم كباش سليم محمد

عالى عيسى حسن سليمان محمد

زامل حسين سليمان محمد

الظاهرى خميس ناصر خلفان سليمان محمد

خميسالظاهرى ناصر خلفان سليمان محمد

الغيثى سيف على سليمان محمد

الرجال قاسم سميح محمد



علوان عبداللطيف سمير محمد

العبار خليفه راشد سهيل محمد

العامرى نهيه محمد سالم سهيل محمد

النيادى  خميس سعيد سهيل محمد

النيادى خميس سعيد سهيل محمد

الظاهرى على سهيل محمد

المرر شاهين خليفه محمد سهيل محمد

المزروعى  درويش محمد سهيل محمد

المزروعى درويش محمد سهيل محمد

المنصورى قشمان زايد سويد محمد

نصارى سويد محمد

الحوسنى محمد اسماعيل سيار محمد

الجوهرى محمد سيد محمد

عمر محمد سيد محمد

الهاشمى فاضل احمد يوسف سيد محمد

المزروعى ماجد حمد سيف محمد

الحبسى  حريمش بن تركى راشد سيف محمد

الحبسى حريمش بن تركى راشد سيف محمد

المحيربى سالم سيف محمد

الخيلى حميد سيف سالم سيف محمد

المنصورى  طماش سالم سيف محمد

المنصورى طماش سالم سيف محمد

ظنحانى العطر سيف سعيد سيف محمد

سالم سلطان سيف محمد

المرى سيف سهيل سيف محمد

الظاهرى سلطان عبدهللا سيف محمد

النعيمى محمد عبدهللا سيف محمد

المزينى على سيف محمد

النداس سيف على سيف محمد

الشامسى محمد على سيف محمد

الشامسى محمد عيسى سيف محمد

النبهانى محمد سيف محمد

على ال سويف بن محمد سيف محمد

ظنحانى العطر محمد سيف محمد سيف محمد

النقبى عبدهللا محمد سيف محمد

الخيلى هاشل محمد سيف محمد

السويدى سيفان ثانى مصبح سيف محمد

المنصورى قطر بن سيف مطر سيف محمد

الحبسى الدبدوب على محمد  شامس محمد

الحبسى الدبدوب على محمد شامس محمد

الخطيب احمد شريف محمد

عبدالرحيم عبدهللا عبدالرزاق شريف محمد

فريدونى محمد رسول محمد شريف محمد

الخيلى شلبود محمد شطيط محمد

الخييلى شلبود محمد شطيط محمد

عيد عوده شفيق محمد

جعفر محمد  شميس محمد



خليل عبدهللا شوقى محمد

شهاب علوى شيخ محمد

سعيد بو الحبيب بن صابر محمد

العمرى فالح صابر محمد

المدنى كميل احمد صالح محمد

القبيسى بوعالمه بتال صالح محمد

جمعه محمد بن حسن بن صالح محمد

العامرى الشريفى صالح جابر صالح محمد

بوصبيع احمد جاسم صالح محمد

الصيعرى مسعد حمد صالح محمد

الفضلى رشاد صالح محمد

الكربى سريع صالح محمد

المنصورى سعيد صالح محمد

القبيسى سعيد سالم سعيد صالح محمد

حجازى عبدالغنى صالح محمد

لوتاه بوكاله عبدهللا صالح محمد

بوكشه حسين عبيد صالح محمد

ناصر بن صالح عبيد صالح محمد

شيخان بن على صالح محمد

الكربى محمد مبارك صالح محمد

المرر مساعد محمد صالح محمد

الطنيجى  منقوش يوسف محمد صالح محمد

الطنيجى منقوش يوسف محمد صالح محمد

قمير عبيد صباح محمد

حجى محمود صبحى محمد

المحيربى سالم سيف صقر محمد

المزروعى عبيد محمد صياح محمد

الحميرى معصم سلطان ضاحى محمد

الخورى اسماعيل  عباس عبدهللا طارق محمد

المنهالى عامر نحيس طالب محمد

كشوره بكرى فهد طاهر محمد

المرزوقى محمد عيسى طيب محمد

المهيرى ظاهر عبدهللا ظاهر محمد

فراج جميل عادل محمد

حسن محمد محمود عادل محمد

احمد مصطفى عاطف محمد

العامرى صالح ناصر عامر محمد

العنزى راضى مصبح  عايض محمد

العنزى راضى مصبح عايض محمد

الخورى رضا اسماعيل  عباس محمد

الخورى رضا اسماعيل عباس محمد

الرئيسى عبدهللا محمد عباس محمد

الحوسنى يوسف عباسعبدهللا محمد

ابورضى محمد عبد محمد

زرزور عبدالباسط محمد

مرداس احمد محمد عبدالباسط محمد

الخورى عبدهللا عبدالجليل محمد



امام محمد محمد عبدالجواد محمد

الصفدى عبدالحليم محمد

خورى محمدنور عبدالخالق محمد

الموعد عبدالرحمن محمد

عوضى محمد حاجيه عبدالرحمن محمد

ابوهولى حسن عبدالرحمن محمد

بشر ال محسن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محمد

على ال محمد حسين عبدالرحمن محمد

العماري محمد ربيع عبدالرحمن محمد

محمد سليمان عبدالرحمن محمد

قصمول بن خليفه سيف عبدالرحمن محمد

احمد محمد صالح عبدالرحمن محمد

البريكى صالح عبدالحق عبدالرحمن محمد

اقتدار عبدهللا عبدالرحمن محمد

القباطى فاضل عبدهللا عبدالرحمن محمد

االوغاني محمد عبدالرحمن محمد

الحوسنى محمد عبدالرحمن محمد

العلى محمد عبدالرحمن محمد

الفيل محمد عبدالرحمن محمد

الزرعونى جمال حاجى محمد عبدالرحمن محمد

على ال شريف محمد عبدالرحمن محمد

العلماء سلطان شريف محمد عبدالرحمن محمد

البغدادى عبدالرزاق محمد

حسين محمد عبدالرزاق محمد

عبداللطيف عبدالسالم محمد

الخزرجى محمد عبدهللا عبدالسالم محمد

النوبى عبدهللا مسعد محسن عبدالسالم محمد

تهلك حسن حسين عبدالشكور محمد

الشهيل ابراهيم عبدالعزيز محمد

السبهان عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز محمد

الكريمى  عباس عبدالعزيز محمد

الكريمى عباس عبدالعزيز محمد

المطوع محمود عبدالغفار عبدالعزيز محمد

البلوكى غلوم عبدالكريم عبدالعزيز محمد

مشعل عبدربه عبدالعزيز محمد

نحاس فتى عبدالعزيز محمد

محمد قاسم عبدالعزيز محمد

عبدهللا خان محمد عبدالعزيز محمد

العوضى احمد عبدالغفور محمد

عرفه ابراهيم عبدالفتاح محمد

احمد عبدالقادر محمد

الجفرى احمد عبدالقادر محمد

الهيثمى ناصر علوى عبدالقادر محمد

قاسمى عبدهللا قاسم عبدالقادر محمد

حزام قائد عبدالقادر محمد

ابومحمود محمد عبدالقادر محمد

نعمان مصطفى عبدالقادر محمد



حيدره قحطان عبدالقوى محمد

الزرعونى ابوالحسن عبدالكريم محمد

الزرع عبدالكريم عبدالقادر عبدالكريم محمد

كبى عبدالكريم محمد

عبدالكريم محمد عبدالكريم محمد

شرف اسالم محمد السيد عبداللطيف محمد

الزرعونى عبدالرحمن محمد عبداللطيف محمد

المحمود عبداللطيف محمد عبداللطيف محمد

الخياط ابراهيم عبدهللا محمد

البيلى احمد عبدهللا محمد

الزعابى احمد عبدهللا محمد

اللقيطى احمد عبدهللا محمد

اليماحى المرحوم احمد عبدهللا محمد

المصعبين احمد عبدهللا محمد

النعيم احمد عبدهللا محمد

الهداشى احمد عبدهللا محمد

المرزوقى جابر احمد عبدهللا محمد

العتيبه خلف احمد عبدهللا محمد

الوالى راشد احمد عبدهللا محمد

عبدهللا احمد عبدهللا محمد

الزعابى عبيد على احمد عبدهللا محمد

الشحى الغدانى محمد احمد عبدهللا محمد

الشحى سليم الحميدى عبدهللا محمد

البريكى عبدالصمد بركات عبدهللا محمد

السبيعى بطى عبدهللا محمد

العلى حميد جابر عبدهللا محمد

الكبيسى جمعه عبدهللا محمد

العبيدلى حاجى عبدهللا محمد

بالهوش حسن عبدهللا محمد

عبدالرحمن حسن عبدهللا محمد

البلوشى عبدهللا حسن عبدهللا محمد

حسين عبدهللا محمد

اليافعى سالم حسين عبدهللا محمد

المدنى عبدالرحمن حسين عبدهللا محمد

عولقى حسين عبدهللا محمد

محمد حسين عبدهللا محمد

حلبى عبدهللا محمد

بالهول حميد عبدهللا محمد

المرزوقى ماجد خلفان عبدهللا محمد

صريدى سعيد سالم سعيد  خميس عبدهللا محمد

المحرزى احمد خميس عبدهللا محمد

العوبد راشد عبدهللا محمد

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا محمد

المرعى حسن سالم سالمين عبدهللا محمد

عزان سعيد عبدهللا محمد

النعيمى نهيل على سعيد عبدهللا محمد

الكتبى نومه سعيد عبدهللا محمد



السويدى سيف عبدهللا محمد

الحارثى رشود سيف عبدهللا محمد

زيودى حمود عبدهللا صالح عبدهللا محمد

هاشم بنى عبدهللا طالب عبدهللا محمد

الحمادى طهرى عبدهللا محمد

الحوسنى سالم عبدالرحمن عبدهللا محمد

المرزوقى على عبدالرحمن عبدهللا محمد

الحمادى محمد عبدالرحيم عبدهللا محمد

العرفج عبدالعزيز عبدهللا محمد

الحارثى القيره عبدالقادر عبدهللا محمد

الفارسى موسى عبيد عبدهللا محمد

النقبى عالى عبدهللا محمد

يونس بن محمد على عبدهللا محمد

عبدهللا محمد على عبدهللا محمد

الدين علي عبدهللا محمد

الكربى حنتوش عوض عبدهللا محمد

فاضل عبدهللا محمد

القباطى محمد على فاضل عبدهللا محمد

جابر فالح عبدهللا محمد

ماجد عبدهللا محمد

الجابرى عوض سالم مبارك عبدهللا محمد

البريكى عبدالرحيم محسن عبدهللا محمد

محمد عبدهللا محمد

المطيرى جاسم بن احمد محمد عبدهللا محمد

المرزوقى نظامين احمد محمد عبدهللا محمد

الجزيرى محمد عبدهللا محمد

الركن محمد عبدهللا محمد

العامرى محمد عبدهللا محمد

المندوس محمد عبدهللا محمد

المحيربى جابر محمد عبدهللا محمد

الهياس حسن محمد عبدهللا محمد

العنزى سالم محمد عبدهللا محمد

العجله صالح محمد عبدهللا محمد

صريدى محمد عبدهللا محمد

الخاجه عبدهللا محمد عبدهللا محمد

الرقبانى عبدهللا محمد عبدهللا محمد

الزعابى عبدهللا محمد عبدهللا محمد

الماس عبدهللا محمد عبدهللا محمد

الهاجرى المكى عبدهللا محمد عبدهللا محمد

بوعفره عبدهللا محمد عبدهللا محمد

الزيودى على محمد عبدهللا محمد

الشحى عليوه محمد عبدهللا محمد

العوضى نظام محمود محمد عبدهللا محمد

محمد نور محمد عبدهللا محمد

السيالنى يحيى عبدهللا محمد

اليافعى السيالنى يحيى عبدهللا محمد

عبدهللا ال عبدهللا يوسف عبدهللا محمد



عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد

النومان على عبدهللا عبدالمحسن محمد

الزرعونى طاهر محمد عبدالنور محمد

محمد محمد عبدالوهاب محمد

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد محمد

حاوى احمد عبيد محمد

مسكين بن سعيد بخيت عبيد محمد

المهيرى بوطبير خلفان عبيد محمد

المهيرى سلطان خلفان عبيد محمد

الشامسى راشد عبيد محمد

الطنيجى خليف بن راشد عبيد محمد

صندل راشد عبيد محمد

عبيد راشد عبيد محمد

الراشدى على سالم عبيد محمد

النيادى على سالم عبيد محمد

طالب عبيد محمد

الكتبى دلموك عبيد عبيد محمد

المزروعى سلطان بطى غنام عبيد محمد

اجتبى عمير مبارك عبيد محمد

الكعبى راشد محمد عبيد محمد

الزعابى سيف محمد عبيد محمد

الحمادى عبدهللا محمد عبيد محمد

الحبسى زيدوه على عبيد محمد عبيد محمد

الظاهرى محيش عبيد محمد عبيد محمد

البلوشى ثانى محمود عبيد محمد

الكعبى الخوار مرشد عبيد محمد

عبيد هالل عبيد محمد

عبدالرحمن سالم عتيق محمد

السويدى   طارش بن سعيد محمد عتيق محمد

السويدى  طارش بن سعيد محمد عتيق محمد

الخورى محمد محمدشريف عثمان محمد

السويدى سلمان غانم عجيل محمد

ياسين عدنان محمد

البلوشى محمد على ابراهيم عرب محمد

عكش عمر عرفان محمد

الكثيرى احمد عوض عرفان محمد

الطيان عبدهللا عصام محمد

النونو منير مروان عصام محمد

الدين زين حافظ عطا محمد

عريقات خليل عطا محمد

الزرعونى حسن على عقيل محمد

الهادى حسن هادى محمد عقيل محمد

الجوهرى احمد على محمد

الصالنى ابراهيم على احمد على محمد

النيادى على احمد على محمد

عبدالرحمن على احمد على محمد

المال محمد احمد على محمد



بطى احمدسعيد على محمد

المزروعى على المهرى على محمد

المزروعى سليمان على بخيت على محمد

حدادى حسن على محمد

الحوسنى خليفه حسن على محمد

على ال رجب حسن على محمد

الزعابى العلكيم عبدهللا حسن على محمد

الهوتى عبدهللا حسن على محمد

الزعابى حمد على محمد

الكميتى محمد حميد على محمد

الكعبى  خميس على محمد

الساعدى على  خميس على محمد

الكعبى خميس على محمد

الساعدى على خميس على محمد

الكلبانى راشد على محمد

شميلى بنى سبيت بن على راشد على محمد

الحبسى سالم حسن على زيد على محمد

بارشيد صالح سالم على محمد

طالب سعيد على محمد

الكثيرى طالب سعيد على محمد

الكندى محمد سعيد على محمد

محمد سليمان على محمد

عبدولى رشود راشد سيف على محمد

الكعبى معضد سيف على محمد

اهلى محمد شعبان على محمد

العلياك حسن خميس عباس على محمد

الشحى عبدهللا على محمد

العطاس عبدهللا على محمد

باتون عبدهللا على محمد

على الشيخ بن عبدهللا على محمد

خورى عبدهللا على محمد

الظاهرى القاضى على عبدهللا على محمد

محيان مبارك عبدهللا على محمد

الخميرى محسن عبدهللا على محمد

الخورى يوسف عبدهللا على محمد

صريدى سالم عبيد على محمد

عالى عبيد على محمد

الهاشمى ابوبكر عقيل على محمد

الحرازى المنصر صالح على على محمد

الحمادى غلوم على محمد

ظنحانى قاسم على محمد

حسين ابو اسعد هدى او كريم على محمد

الجلباوى محمد على محمد

الشمالى محمد على محمد

العودى محمد على محمد

النقيب محمد على محمد

باطوق محمد على محمد



بوليله محمد على محمد

حلبوب محمد على محمد

حمدان محمد على محمد

زرزور خير محمد على محمد

رضا ال اكبر على رضا محمد على محمد

الشحى سالم محمد على محمد

الخنبولى سلطان محمد على محمد

النعيمى  شامس محمد على محمد

عبدهللا محمد على محمد

قاسم عبدهللا محمد على محمد

كريده عبيد محمد على محمد

الدرمكى محمد عبيد محمد على محمد

الزيودى على محمد على محمد

الهاملى صباح على محمد على محمد

البلوشى كرمشاه محمد على محمد

العامرى مبارك محمد على محمد

ابوسمره محمود على محمد

البلوشى محمد محمود على محمد

المرر الكندى مصبح على محمد

الشابورى مصطفى على محمد

حسين موسى على محمد

العيسائى على ناصر على محمد

اليوسف حبيب يوسف على محمد

النويس عبدالرضا يوسف على محمد

جمعه عماد محمد

عسيلى محمد عماد محمد

امام  درويش عمادالدين محمد

امام درويش عمادالدين محمد

الزرعونى حسين زينل عمر محمد

باعبيد محمد سالم عمر محمد

صوان عمر محمد

سالم عبدهللا عمر محمد

البسطى عزالدين عمر محمد

على ال عبدالرحمن محمد عمر محمد

باصليب ناصر محمد عمر محمد

الغفارى ميرزا عمر محمد

المهرى احمد  عوض محمد

عامر على سالم  عوض محمد

الساعدى معضد محمد سالم  عوض محمد

المهرى احمد عوض محمد

عمر احمد عوض محمد

الساعدى معضد محمد سالم عوض محمد

الحضرمى عمرو بن عمر عبدهللا عوض محمد

المنصورى على عوض محمد

الكعبى شميل محمد عوض محمد

عيسى انور عيسى محمد

المزروعى هالل خلف عيسى محمد



شحاده عيسى محمد

العتيق عبدهللا عبدالرحمن عيسى محمد

الزعابى القطام على عيسى محمد

الزبيدى احمد عيسى كرامه عيسى محمد

النويس مطوع محسن عيسى محمد

محمود ال عبدالعزيز الشيخ محمد عيسى محمد

هجاج عيسى محمد

البلوشى محمد احمد يوسف عيسى محمد

المرزوعى ذياب راشد غانم محمد

المرى غانم على غانم محمد

غريب ابراهيم محسن غريب محمد

خميس عبيد غزال محمد

خرده بن عبدهللا حسين غالم محمد

المحيربى خلفان خلفان غيث محمد

عبدالرشيد  فارس محمد

عبدالرشيد فارس محمد

الخاطرى سيف على فارس محمد

حمدان محمود فاروق محمد

النيادى المر راشد فاضل محمد

حلس عبدالحى سالمه فايز محمد

حسين محمد فتحى محمد

عزى فريد محمد

القحطانى فالح محمد فالح محمد

ياسين حاج محمد فهمى محمد

محمود الدين محى فهمى محمد

تميم فوزى محمد

الباكرى احمد محمد فيصل محمد

اليافعى علوى جبران قاسم محمد

جبر عبدالواحد قاسم محمد

قطب عبدالعزيز جوده قاهر محمد

ابراهيم الدين صالح سالمه قدرى محمد

العامرى حمرور مسلم قنازل محمد

الفالسى حمد سعيد قنون محمد

قيدوم محمد

المسافرى سيف خليفه كاسب محمد

الهاشمى ابراهيم السيد كامل محمد

كريم كريما محمد

الحسين محمد كمال محمد

عبدالوهاب محمد مغازى لطفى محمد

الغرير ماجد احمد ماجد محمد

العليلى عبيد على ماجد محمد

خورى طالب حسين ماشاءهللا محمد

الحمادى سليمان هللا مال محمد

الظهورى محرز مالك سعيد مالك محمد

العتيبه احمد سعيد مانع محمد

المهيرى عبدهللا مانع محمد

النعيمى احمد مبارك محمد



بنيس مبارك محمد

القبيسى مبارك جمعه مبارك محمد

المنهالى البرك سالم مبارك محمد

المنهالى على سالم مبارك محمد

الكيبالى سعيد مبارك محمد

عمر عبدهللا مبارك محمد

المهيرى محمد عبدهللا مبارك محمد

الدليل ثانى فيروز مبارك محمد

الكتبى محمد مبارك محمد

بوعميم خميس محمد مبارك محمد

الحارثى صالح محمد مبارك محمد

البوعينين مبارك محمد مبارك محمد

المنصورى سالم مفتاح مبارك محمد

العامرى على مبارك مبخوت محمد

المطيرى صويان متيعب محمد

بالليث مسلم سالم عبدهللا مجاهد محمد

البهنساوى محمد عبدالفتاح مجدى محمد

المنهالى سالم بريك محسن محمد

الرى هاشم احمد محمد محمد

حسين محمد محمد

الهاملى فاضل على محمد محمد

مرعب محمدطارق محمد

الواوى احمد محمود محمد

احمد درويش احمد محمود محمد

السيد محمود محمد

مفلح توفيق محمود محمد

ابوشميس سعيد محمود محمد

عبدالقادر عبدالرحيم محمود محمد

شعبان محمد محمود محمد

االنصارى عبدالهادى محمد محمود محمد

عبده محمد محمود محمد

المحمود محمود محمد محمود محمد

كوسه قدور حاج مدحت محمد

العامرى مسلم الزفنه مسلم محمد

العامرى حمرور قنزول مسلم محمد

الدرعى سالم مصبح محمد

المصبح حميد عبدهللا على مصبح محمد

الكتبى محمد مصبح محمد

الدياب مصطفى محمد

بشير مصطفى محمد

الخضرى حسن مصطفى محمد

على محمد محمود مصطفى محمد

العليانى  مدهش مصلح محمد

العليانى مدهش مصلح محمد

الهاملى مطر الشريف مطر محمد

المزروعى   خميس مطر محمد

المزروعى  خميس مطر محمد



الدرعى فارس سعيد مطر محمد

الصبرى سلطان مطر محمد

ابراهيم سليم مطر محمد

المهيرى محمد عبدهللا مطر محمد

المنصورى محمد عيسى مطر محمد

الرشيدى مشوح عيد مطلق محمد

الغامدي علي مغرم محمد

النعيمى مفتاح راشد مفتاح محمد

النجار سلمان مفلح محمد

البارودى مروان ملهم محمد

الجالد منار محمد

السعدى مهير منير محمد

زنوبى احمد مهدى محمد

الدندشى مهند محمد

شهابى على موسى محمد

خورى عبدهللا احمد عبدهللا مير محمد

ابوالمالح محمد ميرزا محمد

مدن محمد ميرزا محمد

احمد صالح ناجى محمد

الحوسنى ناصر احمد ناصر محمد

القبيسى مسفر بن راشد ناصر محمد

سميدع بن عمر سعيد ناصر محمد

العامرى بالدخن احمد على ناصر محمد

باقروان ناصر على ناصر محمد

الحارثى نتيفان على ناصر محمد

الراجحى محمد ناصر محمد

بركات عبدالمجيد نسيب ناصر محمد

الحارث ال يحيى ناصر محمد

الصفدى نايف محمد

اليعربى زهران ناصر نبهان محمد

عوضى محمد شريف محمد نبيل محمد

شرخ ابو عبدالرحمن نجيب محمد

الخزرجى نزار محمد

دويدرى هاشم محمد نصر محمد

الدجانى فائق سليمان نضال محمد

الشيخ محمد عبدالعزيز نور محمد

عبدالرحمن حسن عبدهللا نور محمد

الطباع اكرم محمد نور محمد

عليان معيوف محمود نور محمد

الظاهرى راشد جوعان هادف محمد

النعيمى جاسم محمد هادف محمد

المنهالى محمد سعيد هادى محمد

العامرى مطرف  عايض هادى محمد

العامرى مطرف عايض هادى محمد

االحبابى غريب هيف هادى محمد

نعيم شوقى هانى محمد

الخطيب محمد هانى محمد



النعيمى خاطر خميس هرمس محمد

المزروعى خلف هالل محمد

الشحى زيد سعيد زيد هالل محمد

الكعبى سهيل محمد هالل محمد

عبدهللا هندرى محمد

المنهالى غانم احمد هويشل محمد

ابورزق على حسن وائل محمد

حسن عبدالكريم حسن وحيد محمد

خياطه وليد وسيم محمد

االحمدى سعد وصل محمد

طلبه عبدالحميد الدين ولى محمد

احمد الحاج احمد وليد محمد

حداد عبدالسالم وليد محمد

الحمادى زاهد ياسين محمد

عبدالرحيم احمد السيد يحيى محمد

الشكيلى سالم سيف يحيى محمد

محجوب محمود يحيى محمد

خلك مصطفى يحيى محمد

التميمى حيدره بن مبارك يسلم محمد

المنصورى مرشد يعروف محمد

التميمى احمد يوسف محمد

المنصورى المرهون مرهون احمد يوسف محمد

الرفاعى يوسف محمد

هالل حسن يوسف محمد

عبدهللا حسن زينل يوسف محمد

احمد صالح يوسف محمد

العرادى ابراهيم على يوسف محمد

العلى جعفر قمبر يوسف محمد

الدويس محمد يوسف محمد

المدفعى محمد يوسف محمد

فراونه عبدالقادر محمد يوسف محمد

الشحى سيف على محمد يوسف محمد

السالمى عيسى موسى يوسف محمد

صنيهر عيسى ابن على محمدابن

ابوحجله ابراهيم عرابى محمدبسام

قرنفله حسن راضى محمدحسن

حقى ابراهيم بن شيخ بن محمدصفاء

احرارى محمدحسن محمديوسف

عبدهللا موسى ابراهيم محمود

حرزهللا كامل احمد محمود

سالم محمود السيد محمود

العلى حسن بن عبدهللا بن محمود

بحرانى جعفر بن حسن جاسم محمود

اللوح رضوان عبدالناصر جمال محمود

الموسى عبدالقادر جهاد محمود

حامد ابراهيم حسن محمود

الحمادى محمد حسن محمود



ديب ديب محمود

حماد ذيب محمود

خورى محمد عبدهللا رحمه محمود

عبدالمنعم محمد سالم محمود

حسين سعيد محمود

ابوشباب جمعه سالمه محمود

اللطايفه محمد سليمان محمود

الرميثى محمد سيف محمود

احمد سيد محمود صالح محمود

ابراهيم محمود صبحى محمود

عبدالرحيم احمد عبدالرحمن محمود

حافظ عبدهللا محمود عبدالرحيم محمود

مشعل عبدربه عبدالعزيز محمود

السادات محمود عبدالعزيز محمود

المرزوقى جابر احمد عبدهللا محمود

الشحاده عبدهللا محمود

الهنائى سالم سليمان عبدهللا محمود

ابوخالد عدنان محمود

العمرى محمد على محمود

رضا ال اكبر على رضا محمد على محمود

ارجمند محمد محمود فاروق محمود

زيد ابراهيم محمود فتحى محمود

العبادله موسى قاسم محمود

الجنيبى على محمد محفوظ محمود

بديرى احمد محمد محمود

صالح احمد محمد محمود

الموفق محمد عبدهللا توفيق محمد محمود

مرعشى حسن محمد محمود

حسين امين شريف محمد محمود

زعير محمد عبدالحكيم محمد محمود

الجوهرى عبدالرحيم محمد محمود

المطير عبيات ابوديه عبداللطيف محمد محمود

االنصارى عبدالهادى محمد محمود

لصوى الدين سعد محمد محمد محمود

الواوى محمود محمد محمود

المرزوقى محمد محمود محمد محمود

الهاشمى اسماعيل محمد يوسف محمد محمود

البلوشى على محمد ناصر محمود

فهد يوسف محمود

العامرى محمد سهيل محنا سهيل محنا

العتيبى  عماش بن فرح بن محيل

العتيبى عماش بن فرح بن محيل

الجنيبى مسلم النخيرى محيميد

حماد عبدالعال محمد لطفى محمد  مخلص

حماد عبدالعال محمد لطفى محمد مخلص

المنصورى راشد  خميس محمد مخيزن

المنصورى راشد خميس محمد مخيزن



نصر رفعت احمد مدحت

احمد عوده عيسى حسن مدحت

جورجى  عوض موسى مدحت

جورجى عوض موسى مدحت

الخاصه الفالح مدرسه

القحطانى مدغم ابن على ابن مدغم

الدوسرى بتال بن عامر بن  مدهش

الدوسرى بتال بن عامر بن مدهش

الزرعونى احمد عبدالعزيز احمد مديحه

ياقوت جمعه سالم مديحه

المنصورى على سعيد مديحه

حسين محمد عبدالرزاق مديحه

المحيربى سالم خلفان مديه

الكتبى مرخان سعيد  خميس سعيد مديه

الكتبى مرخان سعيد خميس سعيد مديه

احمد محمد صالح عبدالرحمن مديه

العتيبه خلف احمد محمد مديه

الصادق جعفر بن احمد بن مراد

نذال سعيد غالب مراد

البحرانى على بن خليفه بن مرتضى

الرمضان ياسين بن موسى بن مرتضى

فريدونى شريف محمد عبدالمجيد مرجان

حابس ال بن سالم بن حمد بن مرجع

منجم ال هادى بن سالم بن مرزوق

العتيبى مرزوق بن شقير بن مرزوق

العتيبى عبدالرحمن بن عبدالهادى بن مرزوق

الكندى محمد ساعد مرزوق

الجابرى حمد عبدهللا مرعى

الجرجاوى محمد سلمان اسماعيل مرفت

والتدريب التطبيقية لالبحاث التفوق مركز

الطبى المستقبل مركز

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد مروان

محمد على محمد احمد مروان

حماد بنى مظفر على محمد احمد مروان

ملقاط ناصر احمد مروان

الشريم صالح بن عبدالعزيز بن مروان

المرى غالب خليفه مروان

الشيخ ابن حسن عبدهللا  خميس مروان

الرشيد محمد على محمد راشد مروان

العلوى سالم عامر سالم مروان

الهش سعيد على سعيد مروان

بك خير الدين سيف مروان

المرزوقى احمد محمد عبدالرحمن مروان

المال عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحيم مروان

الهاشمى عبداللطيف محمد عبداللطيف مروان

الرستمانى محمد حسن عبدهللا مروان

محمد عبدالرحمن عبدهللا مروان



المحمد محمد عبدالرحمن عبدهللا مروان

عرب سلمان عبدالوهاب مروان

العبيدلى محمد عبدهللا عبيد مروان

الشلختى على عدلى مروان

الكعبى صبيح محمد على مروان

جابر فارس مروان

ابوالزود عبيد سلطان محمد مروان

اليعقوب احمد صبحى محمد مروان

البلوشى عيسى مراد عبدهللا محمد مروان

الحسين محمد على محمد مروان

الخورى القاسم عبدهللا محمود مروان

قدوره محمود مروان

صافى نايف مروان

الحسن عبدالفتاح محمد هاشم مروان

عبدالرحيم السيد يحيى مروان

العبدولى عبدهللا عبدالرحمن يوسف مروان

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد مروج

البلوشى حسين حسن مروه

ميرزا تيمور عباس مروه

المحمود على احمد عبدالرحمن مروه

المرعى حسن سالم سالمين عبدهللا مروه

محمد محمود عثمان مروه

خلفان عبيد عيد مروه

حسن محمد فؤاد مروه

الحداد محمد زوجه  الرئيس طاهر محمد مروه

الحداد محمد زوجه الرئيس طاهر محمد مروه

على ال محمد عبدهللا محمد مروه

نصرهللا ناصر محمد منصور مروه

العطاس محمد عبدالرحمن زوجه على مجدى مروى

الهاجرى مريسن بن مبارك بن مريسن

الزعابى ابراهيم جاسم ابراهيم مريم

محمد جعفر ابراهيم مريم

السويدي محمدالعبدهللا خليفه ابراهيم مريم

الحمادى ابراهيم خليل ابراهيم مريم

الحوسنى حسن يوسف حسن زوجه ابراهيم مريم

الزعابى سلطان ابراهيم مريم

على ابراهيم مريم

مفتاح عثمان محمد زوجه على ابراهيم مريم

الصيعرى عمر ابراهيم مريم

الشافعى على محمد زوجه فوالد ابراهيم مريم

المياحى محمد ابراهيم مريم

الحوسنى ابراهيم احمد مريم

االنصارى على حسن احمد مريم

الصبرى خليفه احمد مريم

احمد رحمه احمد مريم

خلفان احمد خلفان زوجه احمد مريم

المهيرى عبدهللا محمد سهيل زوجه احمد مريم



سعيد على راشد محمد زوجه احمد مريم

عبدالرحمن احمد على يوسف زوجه احمد مريم

السالمى سلطان احمد مريم

العامرى سالم سواد احمد مريم

المحيربى صقر سيف احمد مريم

المسعود حميد صالح احمد مريم

خاجه ال على فتح صديق احمد مريم

البنعلى صباح عبدهللا احمد مريم

الكربى  حنتوش  عوض عبدهللا احمد مريم

الجفرى علوى احمد مريم

على احمد مريم

اميرى ابراهيم على احمد مريم

الظاهرى على احمد مريم

الحلو عبدالرحمن على احمد مريم

عبدهللا على احمد مريم

الشامسى عمران تريم محمد احمد مريم

السويدى راشد محمد احمد مريم

زعترى محمد احمد مريم

النعيمى شاهين ظاعن محمد احمد مريم

الظاهرى عرار احمد عبدهللا محمد احمد مريم

محمد مراد احمد مريم

الحوسنى جاسم ابراهيم زوجه اسماعيل مريم

صديق اسماعيل مريم

القبيسى بطى خلفان الحاى مريم

شرف يوسف محمد السيد اسالم محمد السيد مريم

الشريانى عبدهللا  خميس الشيبه مريم

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه مريم

العواده حمد المر مريم

اميرى محمد عبدهللا ايوب مريم

الخميرى بريك ابراهيم باجاه مريم

جاعد سالم سعيد خليفه زوجه بخيت مريم

المنصورى عصيان فاضل بخيت مريم

الهاشمى برهان مرتضى يعقوب برهان مريم

البوعينين صقر بن سالم بنت مريم

الخاطر عبدهللا بن سعود بنت مريم

عبدهللا السيد سيدمحمد الدين تاج مريم

السويدى صالح عبدهللا توفيق مريم

عبدالرحيم جاسم مريم

العوذلى حسين جعبل مريم

حمد جمعه مريم

الرميثى  كداس عبيد جمعه مريم

الرميثى كداس عبيد جمعه مريم

القائدى غريب على جمعه مريم

الحمدانى سالم حمد جميل مريم

الرفاعى ابراهيم السيد حامد مريم

الحوسنى ابراهيم احمد حسن مريم

الجناحى عبدالباسط زوجه المرزوقى حسن مريم



حاجونى شريف محمد حاجى حسن مريم

الحمادى محمد درويش حسن مريم

الحمادى درويشمحمد حسن مريم

عبدهللا حسن مريم

الحامدى احمد عبدهللا حسن مريم

الغويص عبيد حسن مريم

عمرو بن عبدهللا عمر حسن مريم

المال محمد حسن مريم

المنصورى محمد حسن مريم

جعفر محمد حسن مريم

عالوى محمد حسن مريم

عباس غلوم كاظم فهد زوجه حسين مريم

المناعى ابراهيم حسين على حسين مريم

السويدى راشد الحر حمد مريم

الحبسى حارب حمد مريم

طارشالسويدى بن محمد عتيق زوجه حمد مريم

الكعبى حمد على حمد مريم

بومهير ال ياس بنى مبارك حمد مريم

المزروعى حمد محمد حمد مريم

الشامسى غانم سعيد الصغير حميد مريم

الكعبى محمد  خميس حميد مريم

الكعبى محمد خميس حميد مريم

الزعابى محمد حميدان مريم

المرزوقى احمد عبدهللا خالد مريم

النعميى راشد سعيد خلفان مريم

الخيلى خلفان عبدهللا خلفان مريم

المهيرى رحمه عبدهللا خلفان مريم

المهيرى تميم بن ضاحى جمعه خليفه مريم

على ال جمعه حميد راشد خليفه مريم

النعيمى عواد سالم خليفه مريم

الشامسى سعيد خليفه مريم

المنصورى بوحبل محمد خليفه مريم

العزيزى مطر خليفه  خميس مريم

السنانى على مطر سلطان زوجه  خميس مريم

سعيد عبيد سعيد عبيد زوجه  خميس مريم

العشر جمعه خميس مريم

العزيزى مطر خليفه خميس مريم

سعيد عبيد سعيد عبيد زوجه خميس مريم

الحمادى محمد سليمان داوود مريم

المرر داغر  درويش مريم

الظاهرى مطر عبيد  درويش مريم

الظاهرى مطر عبيد درويش مريم

المازمى على خميس ابراهيم راشد مريم

محمد  خميس راشد مريم

محمد خميس راشد مريم

الرميثى عبدالرحمن خلف زوجه راشد مريم

السويدى العرج سعيد راشد مريم



بومهير اسماعيل سالم سعيد راشد مريم

الظاهرى سيف حظيبه حميد سيف راشد مريم

زحمى سويحى سيف راشد مريم

سعيد عبدالرحمن زوجه عبدهللا راشد مريم

عمران عبدهللا راشد مريم

الكعبى عبيد على راشد مريم

حريميش راشد محمد راشد مريم

الظاهرى مصبح راشد مريم

المحيربى المسعود محمد رحمه مريم

صالحى هللا سيف رضا مريم

القبيسى محمد خادم سالم مريم

النعيمى سالم بخيت خلفان سالم مريم

العامرى حمد سالم سرحان سالم مريم

المعمرى سليمان محمد زوجه سعيد سالم مريم

الياسى شيبان سالم مريم

الكعبى سليمان صالح سالم مريم

الشامسى النومان بن سالم على سالم مريم

الجابرى عيضه سالم مريم

محمد سالم مريم

السويدى سالم ميزر سالم مريم

الزعابى جاسم ناصر سالم مريم

العامرى يحيى سالم مريم

الغيثى صالح سالم محمد ارمله سعيد مريم

الشامسى حمد سعيد مريم

الشامسى رحمه حمد سعيد مريم

الزعابى عبيد حمد سعيد مريم

اليحيائى عامر غميل احمد زوجه سعيد مريم

الكعبى بنان سيف سعيد مريم

البخيتى سعيد على سعيد مريم

االبيض محمد سعيد مريم

احمد محمدى سلطان مريم

العامرى شويرب سليم مريم

عالى عيسى حسن سليمان مريم

عبدهللا سليمان مريم

الفزارى احمد محمد سليمان مريم

الشامسى راشد محمد سهيل مريم

الحوسنى محمد اسماعيل سيار مريم

الفالحى زعل سالم سيف مريم

شويهى الخضر سيف عبدالرحمن سيف مريم

الشعفار على عبدهللا سيف مريم

الشامسى سيف على سيف مريم

علوى بوبكر شيخ مريم

رشيد احمد صالح مريم

باهيصمى ثابت سالم صالح مريم

جهرى علوى سيف صالح مريم

النعيمى الدنان عبدهللا صالح مريم

المرزوقى على مهدى صالح مريم



الهاملى سعيد سيف خلفان زوجه صباح مريم

المحيربى سيف محمد سيف زوجه صقر مريم

محمود عبدالكريم محمدنور صالح مريم

الشريانى عمير محمد ضاحى مريم

العامرى صالح ناصر عامر مريم

الرميثى عبدهللا عبدالرحمن مريم

الرميثى عبدهللا عبدالرحمن مريم

الحامد حسين هادى عبدالرحمن مريم

البناء عبدالنور نور احمد عبدالرحيم مريم

على ال صالح محمد عبدالرحيم مريم

االنصارى حسين محمد عبدالعزيز مريم

عبدهللا احمد زوجه زرعونى عبدالكريم مريم

الصايغ احمد عبدهللا مريم

فهد بن محمد احمد عبدهللا مريم

كوخردى محمد احمد عبدهللا مريم

كاكولى حسن عبدهللا مريم

االزدى داود حسين عبدهللا مريم

المزروعى محمد  خميس عبدهللا مريم

محمد محمد عبيد زوجه خميس عبدهللا مريم

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا مريم

عبدهللا احمد جابر احمد زوجه عبدهللا مريم

على ال الزيدى محمد سالم عبدهللا مريم

النيادى عبيد سعيد عبدهللا مريم

بوحسن على سعيد عبدهللا مريم

صريدى عبدهللا سليمان عبدهللا مريم

صالح عبدهللا مريم

النقبى عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا مريم

على عبدهللا مريم

عبيد عمر عبدهللا مريم

الشامسى المويجعى عبيد عيسى عبدهللا مريم

على احمد كرم عبدهللا مريم

الجالف محمد عبدهللا مريم

الحوسنى محمد عبدهللا مريم

الهرموزى محمد عبدهللا مريم

الهرموزي محمد عبدهللا مريم

الحمادى باقر محمد عبدهللا مريم

الوالى راشد احمد زوجه محمد عبدهللا مريم

الزعاب قضيب بن عبدهللا محمد عبدهللا مريم

المال على محمد عبدهللا مريم

الياسى على احمد عبدالنبى مريم

عبدهللا عبدالنبى مريم

على ال غافان عبيد ابراهيم عبيد مريم

الشامسى حميد عبيد مريم

الشامسى المعضد حميد عبيد مريم

المراشده حسن صالح صقر عبيد مريم

الشحى العاجل محمد عبيد مريم

عبدالكي مروان زوجه العاجل محمد عبيد مريم



عبدالسالم بنى الغول محمد عبيد مريم

المنصورى جكه يوسف عبدالعزيز عتيق مريم

فلكناز محمد عبدهللا عقيل مريم

السرى احمد علوى مريم

على ال ابوليله  على محمد  على مريم

الشحى مالك ابراهيم على مريم

الصالنى ابراهيم على احمد على مريم

زكريا ناصر احمد على مريم

الظاهرى العميم مانع جمعه على مريم

الجنيبى صالح حمد على مريم

عبدهللا خلفان على مريم

المزروعى حميد راشد على مريم

الشحى على راشد على مريم

الشحى حسن ربيع على مريم

الخيلى سيف سالم حميد زوجه على مريم

صندل على يوسف على زوجه على مريم

السلومى سالم على سالم ناصر زوجه على مريم

بارشيد صالح سالم على مريم

على ال صبيح بن جاسم سعيد على مريم

اكعبى العابد على سليمان على مريم

احمد  خميس احمد زوجه سيف على مريم

احمد خميس احمد زوجه سيف على مريم

الكويتى احمد صالح على مريم

عبدهللا على مريم

عبدهللا على مريم

عبيد على مريم

الشامسى سبت بن عبيد على مريم

مبارك على مريم

الزعابى سلطان محمد على مريم

الوقافى سيف محمد على مريم

البلوشى عبدهللا محمد على مريم

حسين زينل عمر مريم

القبيسى حميد حمد خلفان زوجه عويضه مريم

عبيد محمد عبيد سعيد زوجه عيسى مريم

شرع عبدهللا عيسى مريم

خميس عبيد غزال مريم

المهيرى سعيد مهنا غيث مريم

البغمام جاسم سالم فاهم مريم

الزعابى على محمد قصيب مريم

السويدى حميد حسن محمد ماجد مريم

حميد  خميس هللا مال مريم

حميد خميس هللا مال مريم

محمد عبدالرحمن هللا مال مريم

عامر مبارك مريم

مشحوم محمد  خميس زوجه عيد مبارك مريم

مشحوم محمد خميس زوجه عيد مبارك مريم

جاسم محمد زوجه على ال ابراهيم محمد مريم



اللوغانى راشد ابراهيم محمد مريم

الكندى محمد ابراهيم محمد مريم

القطان حسين احمد محمد مريم

الزرعونى حسن على احمد محمد مريم

النجاس على محمد احمد محمد مريم

الزعابى محمد اسماعيل محمد مريم

جاسم سالم جاسم زوجه على ال محمد مريم

مظفر الحاج محمد مريم

محمد امين محمد مريم

الفردان محمد جاسم محمد مريم

كلبان بن محمد جاسم محمد مريم

جمعه محمد مريم

البوم راعى حسن محمد مريم

الجسمى على حسين محمد مريم

المحرزى الشريقى محمد خلفان محمد مريم

الحوسنى خليل محمد مريم

السويدى نجيب  خميس محمد مريم

السويدى نجيب خميس محمد مريم

صريدى ربيعه سيف ربيع محمد مريم

العوضى احمد عبدالغفور رضا محمد مريم

محمد حسن احمد زوجه محمد مريم

ابراهيم عبدالجليل حسن زوجه محمد مريم

السويدى فاضل احمد  عوض زوجه محمد مريم

السويدى فاضل احمد عوض زوجه محمد مريم

حسن ال حسن سالم محمد مريم

المهيرى محمد سعيد محمد مريم

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد مريم

الزعابى بوعبله محمد سعيد محمد مريم

الريامى سيف سلطان محمد مريم

المال عبدهللا شريف محمد مريم

فوالذى عقيل شريف محمد مريم

الشمالن شمالن محمد مريم

صالح محمد مريم

عبدالرحمن محمد مريم

احمد عبدهللا محمد مريم

السويدى سيف عبدهللا محمد مريم

شبيب عبدهللا محمد مريم

النقبى عالى عبدهللا محمد مريم

بوعفره محمد عبدهللا محمد مريم

رضا ال حاجيه اكبر على محمد مريم

الظاهرى عبدالرحمن على محمد مريم

باصليب عمر محمد مريم

عيسى محمد مريم

المرى غانم محمد مريم

الخورى حسين عبدهللا محمد محمد مريم

يوسف محمد مريم

يوسف محمد مريم



الشيبانى عبدهللا يوسف محمد مريم

الخورى حاجى محمود مريم

كتب بنى سالم محمد حسين زوجه مطر مريم

الشامسى سعيد   خميس مفتاح مريم

الشامسى سعيد  خميس مفتاح مريم

الشكيلى هويشل سالم ناصر مريم

جرش بن سعيد ناصر مريم

ناصر ابراهيم طالب ناصر مريم

الزعابى جبر عبيد ناصر مريم

الظواهر محمد ناصر مريم

منصور ناصر مريم

العيدروس عبدالقادر هاشم نبيل مريم

الظاهرى راشد جوعان هادف مريم

الكعبى احمد محمد هاشم مريم

المزروعى هالل خلف هالل مريم

الشكيلى سالم سيف يحيى مريم

العيدروس احمد عبدهللا يحيى مريم

محمود يحيى مريم

سلمان راشد على سلمان زوجه يعروف مريم

الزعابى يوسف ابراهيم يوسف مريم

الحمادى على محمد يوسف مريم

الزعابى حميد جاسم ناصر يوسف مريم

الزبيدى طاهر بانى مزاحم

الوسمى سالم عابر مزنه

القبيسى على عيسى فرج مزنه

المزروعى حمد ناصر   خميس مصبح مزنه

المزروعى حمد ناصر  خميس مصبح مزنه

مبارك ناصر مزنه

البريكى العسكرى احمد محمد مزهر

الظاهرى صغير ابراهيم سالم مطر مزون

كمال مزيانى

العبدالكريم ناصر بن عبدالرحمن بن مساعد

المطيرى عايد بن عبيد بن مساعد

عمرو بن عبدهللا عمر حسن مساعد

الحربى وحرى سهلى مساعد

الزاهرى محمد عبدالواحد مستور

قبانى عصام مسره

المنتصر حسين عبدهللا مسعد

المنصورى  خميس على مسعده

المزروعى عبدهللا محمد ابراهيم مسعود

الغامدى على بن سالم بن مسعود

الجهضمى سليمان بن صالح بن مسعود

الكثيرى عبدهللا احمد عبدهللا مسعود

الجناحى محمد عبدهللا مسعود

يسن محمد عبدهللا مسعود

المزروعي محمد سعيد مهير مسعود

الدوسرى محمد بن عبدهللا بن مسفر



سليم ال حمد بن على بن مسفر

الشمرانى على بن محمد بن مسفر

االحبابى جردان  عايض عبدهللا مسفر

االحبابى جردان عايض عبدهللا مسفر

الصيعر المقرمع يسلم مسفر

البلوشي  درويش غالم احمد مسلم

البلوشي درويش غالم احمد مسلم

الدوسرى مسلم بن بريكان بن مسلم

الدوسرى محمد بن سعد بن مسلم

مسلم ال علي صالح مسلم

العرطى عبيد مسلم

العامرى حمرور قنزول مسلم

الشطى مزداد مصطفى ماهر مسلم

قرمله عمر بن عبدهللا بن مشارى

المشارى صالح بن ناصر بن مشارى

العازمى  معيض عويهان قضيان نايف مشارى

العازمى معيض عويهان قضيان نايف مشارى

العامه للتجاره العالميه الموارد مشاريع

السعدى محمد ابراهيم احمد ابراهيم مشاعل

الرحمانى يوسف احمد محمد مشاعل

النفيعى قبالن بن سعود بن مشعل

الشريع احمد بن عبدهللا بن مشعل

الزبن محمد بن عبدهللا بن مشعل

النعيم حمد بن محمد بن مشعل

المطيرى عميس بن هريسان بن مشعل

عميسالمطيرى بن هريسان بن مشعل

الشامسى محمد حمد عبدهللا مشعل

مسعود محمد سليمان عبدهللا مشعل

القحطانى مشل بن عجب بن مشل

العبرى سويعد  خميس حمد مصبح

البريكى مصبح حمد مصبح

على ال جاسم حميد راشد مصبح

الشبلى سعيد راشد مصبح

اجتبى المتفيج مصبح محمد راشد مصبح

الوحشى سالمين غميل سالمين مصبح

العسائى سليمان سيف مصبح

حمود مصبح ضعيف مصبح

مسمارى عبيد خلفان عبيد مصبح

الراشدى على سالم عبيد مصبح

الكعبى سالم محمد على مصبح

العزيزى سعيد غريب مصبح

المسافرى كاسب سيف خليفه كاسب مصبح

الكعبى سعيد خليفه محمد مصبح

الخاطرى مكروف حميد عبيد مطر مصبح

خليل ابراهيم مصطفى

منصور سالم ابراهيم مصطفى

بدوى خليل احمد مصطفى



حسانين رزق احمد مصطفى

اميرى ابراهيم على احمد مصطفى

البرنسوسى مصطفى

الزقعان طاهر بن احمد بن مصطفى

البراهيم ياسين بن احمد بن مصطفى

الحاجى عبدالمحسن احمد بن مصطفى

الخلف حسين بن حجى بن مصطفى

السماعيل رمضان بن  عايش بن مصطفى

السماعيل رمضان بن عايش بن مصطفى

الكشى جاسم بن عبدهللا بن مصطفى

الحويكم على بن عبدالمحسن بن مصطفى

الخلف عبدهللا بن على بن مصطفى

العبدالمحسن على بن محمد بن مصطفى

الرمضان ياسين بن موسى بن مصطفى

فارح حسن مصطفى

متولى محمد مصطفى سامى مصطفى

عمر علوى حسن سيد مصطفى

مبارك احمد كاظم عبدالشهيد مصطفى

العاشق الدرباسى عبدالصمد مصطفى

محمد محمد عبدالعزيز مصطفى

السلمان عبدهللا عبدهللا مصطفى

دويب محمد على مصطفى

القضاه االحمد محمد مصطفى

درويش سعيد محمد مصطفى

المرباطى صالح محمد مصطفى

محمد على محمد مصطفى

الحرفى محمود مصطفى

العطاس محمد نجيب مصطفى

الريس حسن محمد احمد مصعب

ظنحانى سعيد راشد سعيد مصعب

الظاهرى مران سيف حمد عمير مصعب

جابر ابراهيم منصور مصعب

العريانى عبيد هداو مصلح

الحقبانى صالح بن سليمان مضاوى

السلوم ناصر بن محمد مضاوى

الهاملى محمد سعيد فاضل سعيد مضحيه

سلطان غافان مضحيه

المهيرى عاضد خليفه الدحبه مطر

المهيرى محمد مبارك حمد مطر

الفالحى فيروز مطر خلفان مطر

الكعبى عبدهللا بخيت خليفه مطر

كريشان بن خلفان محمد خليفه مطر

المفتول محمد مطر ربيع مطر

الظاهرى صغير ابراهيم سالم مطر

البيض سعيد حسن سالم مطر

الفالسى عويد سالم سالم مطر

الغيثى محمد سعيد سالم مطر



النيادى المسيعد على سالم مطر

النيادى مسيعد بن على سالم مطر

الكتبى حلوه بن سعيد على سعيد مطر

جتب بنى حلوه بن سعيد على سعيد مطر

الخيلى بالقطرى حارب خادم سهيل مطر

المنصورى  خميس منصور سهيل مطر

المنصورى خميس منصور سهيل مطر

الظاهرى سلطان عبدهللا سيف مطر

المهيرى عبدهللا ظاهر عبدهللا مطر

الهاملى عبدهللا كليب عبدهللا مطر

المهيرى محمد عبدهللا مطر

الدرمكى بخيت زويد عتيق مطر

الرميثى عزران سالم عتيق مطر

الفالسي جرش بن خلفان حمد غريب مطر

جرشالفالسي بن خلفان حمد غريب مطر

النعيمى على سيف محمد مطر

المطيرى مرزوق بن  عوض بن مطلق

المطيرى مرزوق بن عوض بن مطلق

قحطان عبدالقوى محمد مطيع

المزروعى حمد محمد حمد مظفر

الخنينى عبدالرحمن بن عبدهللا بن معاذ

المرزوقى جابر احمد عبدهللا معاذ

الزعابى مسعود سعيد عبدهللا معاذ

طوقان حمزه حسن محمد معاذ

طه طه نايف معاذ

المشجرى معاصر

حسين عبدهللا محمود باهلل معتصم

ابراهيم منصور باهلل معتصم

الحربى باتع بن فالح بن معجب

الروقى نافع بن محمد بن معجب

الحمادى يعقوب يوسف حسن معروف

ابوليل محمد معروف

محمد احمد طمبل معز

رفاقى قاسم عبدهللا حسن معصومه

النويس محمد حسن معصومه

غالم على معصومه

الميسرى عبدهللا احمد معمر

الرخيمى ابراهيم منصور شيخ ناصر معمر

حامد محمد حسن معن

محمد الحاج صديق عبدالستار معن

محمود محمد عدنان معن

حداد بلطى فوزى معن

كركوتلى عدنان محمد معن

المحيربى سيف احمد معيبه

زبيد فحثان بن على بن راشد بن  معيض

زبيد فحثان بن على بن راشد بن معيض

الميمونى عبدهللا بن سفير بن معيض



الميمونى عبدهللا بن سفير معيضبن

الشهري عامر ال محمد معدي مغرم

الشيباني عمر عبدالرحمن مفتاح

الروقى ناجى بن مشل بن مفرح

االحبابى عايظ حمد حسن مفرح

حميد ال  عباس بن على بن مفيد

حميد ال عباس بن على بن مفيد

الصيعرى عبدهللا سالمه مقبل

السبيعى مزيد بن محمد بن مقحم

االحبابى هادى صالح هادى مسفر مقيته

العافيه مكتبه

العلوى مرهون محمد راشد مكتوم

الشامسى الظريف جمعه مانع مكتوم

المهيرى مزينه ال مطر خليفه محمد مكتوم

الميسرى محمد عبدهللا مكه

السمان سعيد مكين

الكعبى سليمان صالح سالم مكيه

منعم نعيم مالذ

الشامرى عبدالعزيز عبدهللا عصام مالك

العتيبى هادى بن عبدالرحمن بن ملفى

عبدالحكيم احمد ملكه

على محمد سعيد ملكه

حبتور بن سلطان خليفه ملهيه

العنزى مناكد بن  دعاس بن ممدوح

العنزى مناكد بن دعاس بن ممدوح

البشراوى جواد بن محمد بن ممدوح

الفهيد زيد بن منديل بن ممدوح

الردادى عبدهللا بن واصل بن ممدوح

الحوشان عبدالمجيد ممدوح

الفهيم على اسماعيل مملكه

بروايه عبدالحسن خضير منا

حمزه خلف منا

عباس محمد يسرى منار

عبدهللا موسى ابراهيم منال

المرزوقى عبدالرحيم عبدهللا احمد منال

المغلوث صالح بن محمد بنت منال

الحبسى حارب حمد منال

على ال بوليله محمد على سلطان منال

قصمول بن خليفه سيف عبدالرحمن منال

المرزوقى جابر احمد عبدهللا منال

الحوسنى عبدهللا حسن عبدهللا منال

عبدالقادر محمد على زوجه الشافعى على منال

عبيدهللا حمد سالم على منال

الوهيبى عبدهللا سعيد على منال

خميس عبيد غزال منال

الزبيدى احمد عيسى كرامه منال

ناطور توفيق محمد منال



السبب حسن محمد احمد محمد زوجه محمد منال

غيث عبدالعال محمد منال

حيدر بن ماهر زوجه السمت عيسى محمد منال

تادرس وهبه نبيل منال

المعيلى على بن منصور بن منتظر

عبدالحسين احمدالسيد السيد منتهى

منذر حسن منتهى

صالح عبدالوهاب منجد

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر منذر

الجعفرى احمد بن ابراهيم بن منذر

المنقوش نصيب فرج جمعه منذر

زدى اال داوود حسين عبدهللا منذر

الشامسى بوحسن على سعيد عبدهللا منذر

ابوصالح محمد الفى منذر

الزعابى على شكر احمد محمد منذر

وليد محمد منذر

الحوسنى ابراهيم عبدهللا اسماعيل منصور

المعال حمد احمد ابراهيم الشيخ منصور

محسنى اله امان منصور

صبر بكر بن ابراهيم بن منصور

الزهرانى سعيد بن جمعان بن منصور

الشبيث على بن حسين بن منصور

العساف منصور بن حسين بن منصور

منصور ال حمير بن حمد بن منصور

محمود ال ابراهيم بن زيد بن منصور

العنزى عاشق بن شليويح بن منصور

الدهيمان على بن صالح بن منصور

الغامدى سعيد يحيى بن صالح بن منصور

على المحمد محمد بن عبدهللا بن منصور

المعيلى حسين بن على بن منصور

قريشه ال حمد بن هادى بن منصور

الحمادى جاسم عبدالرحمن جاسم منصور

المدبقر ابراهيم جمال منصور

كمال محمد كمال حاجى منصور

عيسى عبدهللا على حسين منصور

الجنيبى سعيد حمد منصور

البلوشى حمد ناصر حمد منصور

المنصورى هياى عبيد سالم منصور

الجابرى سالمين منصور

المرهون منصور سعيد منصور

خورى محمد عبدالرحمن شمس منصور

المزروعى عوض سيف هزيم صالح منصور

فلكناز احمد عبدالرحمن منصور

القميزى مطلق عبدالرحمن منصور

نصرهللا يوسف ناصر عبدالرحيم منصور

عبدهللا الدين محى عبدالرزاق منصور

البواردى الحماد عبدالعزيز منصور



الفهيم على اسماعيل عبدالكريم منصور

الزرعونى محمد احمد عبدهللا منصور

راشد عبدهللا منصور

فلكناز محمد عبدهللا عقيل منصور

الظاهرى بطى عيسى على منصور

الحضرمى فرحان على منصور

الدرمكى على نعيف على منصور

بور جمعه غالم منصور

الشامسى مبارك بطى محمد منصور

عوض رباح محمد منصور

شهوان سرور محمد منصور

الظاهرى محمد سعيد محمد منصور

المزروعى سهيل سيف صباح محمد منصور

خورى حسين عبدهللا محمد منصور

القعود عبيد محمد منصور

القرقاوى محمد يوسف منصور

حيدره بن  عوض سعيد مبارك زوجه مبارك  منى

حيدره بن عوض سعيد مبارك زوجه مبارك  منى

عبدهللا زوجة الديسى بالل ابراهيم منى

البلوشى محمد على ابراهيم منى

الكثيرى العطاس عمر سالم ابوبكر منى

المحرزى احمد  خميس احمد منى

المحرزى احمد خميس احمد منى

الزبن عبدالحفيظ احمد منى

اميرى ابراهيم على احمد منى

ثانى عمر زوجه المهيرى ماجد احمد منى

الحديدى محمد احمد منى

اميرى محمد عبدهللا ايوب منى

الرميزان راشد بن عبدالرحمن بنت منى

السويدى صالح عبدهللا توفيق منى

المدفع سيف جاسم منى

شرف محمد سيد عبدهللا سيد حبيب منى

خانصاحب محمد سامى زوجه خانصاحب حسين منى

العطار محمد حمود منى

الشامسى سعيد الصغير حميد منى

المصعبين بخيت على احمد خالد منى

بروايه خضير منى

المرى  خميس احمد خلفان منى

المرى خميس احمد خلفان منى

الغافرى خلفان على خلفان منى

المزكى خليفه جاسم خليفه منى

اليمانى راشد خليفه منى

عبدهللا قحطان عبدهللا زوجه خليفه منى

النعيمى عواد سالم خليفه منى

الحمادى حمد محمد ابراهيم خليل منى

الكعبى خميس ناصر خميس منى

الطاير جمعه زعل منى



البيض سعيد حسن سالم منى

العمارى محمد ربيع سالم منى

الفالسى عويد سالم سالم منى

على ال مصبح صالح سعيد سالم منى

الكعبى سليمان صالح سالم منى

الراشدى  رواس على سالم منى

الراشدى رواس على سالم منى

الجابرى عبيد كرامه سالم منى

شبيب نايف سامى منى

عبيد سالم سعيد منى

سعيد سيف سعيد منى

عبدهللا عمر سعيد منى

احمد سيد سعد احمد سيد منى

خورى محمد هللا سيف منى

المدنى كميل احمد صالح منى

القبيسى صالح منى

باصليب عبدهللا سالم صالح منى

المحيربى سالم سيف صقر منى

الخورى فوالذى خليل محمد طيب منى

فرج عبدالجليل منى

عبدهللا عبدالرحمن عبدالرب منى

الجالف عبدهللا عبدالرحمن منى

الخورى محمد عبدالرحيم منى

حسين محمد عبدالرزاق منى

الزدجالى اسحاق هارون عبدالرسول منى

الجسمى محمدعبدالرحمن عباس عبدالعزيز منى

االنصارى حسين محمد عبدالعزيز منى

خلفان عبدهللا يوسف زوجه عبدالغفور منى

الكثيرى طالب سالم عبدالقادر منى

المرعى عبدهللا منى

سعيد جعفر عبدالرحمن زوجه عبدهللا منى

على ال الزيدى محمد سالم عبدهللا منى

الشامسى محمد سعيد عبدهللا منى

السليم عطاهللا منى

القرصى على ابراهيم احمد على منى

صالح حمد صالح محمد زوجة على منى

سعيد سالم على منى

الغفلى سعيد على منى

كنج على منى

حسين زينل عمر منى

البنا محمد عمر منى

الحوسنى عيسى ابراهيم عيسى منى

الصايغ ابراهيم على عيسى منى

خميس عبيد غزال منى

حسن محمد فؤاد منى

اليافعى علوى جبران قاسم منى

البناء حسن احمد محمد منى



الراشدى  رواس بدر محمد منى

الشامسى حمد محمد منى

الظاهرى حمد محمد منى

المرى خلفان محمد منى

خميس صالح زوجه محمد منى

الكوارى سالم محمد منى

مبارك  عوض سعيد محمد منى

مبارك عوض سعيد محمد منى

الريامى سيف سلطان محمد منى

المعمرى ابراهيم شمل محمد منى

لهدان طاهر محمد منى

العطاس عبدهللا محمد منى

المرى ماجد عبدهللا محمد منى

الظاهرى عبدالرحمن على محمد منى

ابوحجله محمود مصباح منى

الظاهرى احمد سالم مطر منى

عبدهللا معضد منى

الجنيبى ناصر عبدهللا ناصر منى

الفارسى على ناصر منى

العامرى سعيد ناصر ابراهيم زوجه هياى منى

جناحى يوسف احمد يوسف منى

جمعه سالم عبدهللا سيف زوجه يوسف منى

العلى محمد يوسف منى

مصطفى الحاج محمود يوسف منى

رضى ال ابراهيم بن احمد بن منير

السعود ابو صالح بن سعود بن منير

صادق حسن سعيد منير

سفيان منير

عبدالمجيد على عبدالفتاح منير

المرزوقى جابر احمد عبدهللا منير

الغول عبدالرحمن مصلح منير

القبيسى على عيسى فرج ارمله بطى منيره

العبدانى سليمان بن عبدهللا بنت منيره

القرينى حماد بن على بنت منيره

المعاضيد البادى محمد على بنت منيره

البلوشى احمد محمد حسن منيره

الشامسى راشد حميد منيره

سميع محمد خليل منيره

القبيسى خادم سالم منيره

هويدن بن خليفه سالم سيف زوجه سعيد منيره

الحبيل محمد سعد صالح منيره

المهيرى عبدهللا سلطان عبدهللا منيره

محمد عبدهللا منيره

المزروعى حميد راشد على منيره

المنصورى المانع راشد مبارك منيره

اهلى جعفر حسن محمد منيره

القاره حسين  درويش محمد منيره



خنجى على شريف محمد منيره

باشكيل  عوض محمد منيره

جارهللا محمد فرحان زوجه  عوض محمد منيره

باشكيل عوض محمد منيره

جارهللا محمد فرحان زوجه عوض محمد منيره

المنصورى  خميس سعود ناصر منيره

المنصورى خميس سعود ناصر منيره

الكتاب ابراهيم هشام منيره

منيف بن احسن بن محمد بن منيف

الحمد الصلهام صلهام جبر منيف

الظفيرى ظاهر مانع مطشر منيف

البرناط البشير بنت منيه

البلوشى محمد على ابراهيم مها

ابوالنصر احمد امام احمد مها

فستق احمد مها

الدبيخى صالح بن ابراهيم بنت مها

السويدى صالح عبدهللا توفيق مها

البريكى عبدهللا صالح حسن مها

محمد حسن مها

مكى حسن مها

الجنيبى سعيد حمد سعود مها

العدوى سعيد ماجد سيف مها

الغمرى منصور عبدالحميد مها

عبدالكريم عبدالرحمن مها

البناء عبدهللا عبدالرحمن مها

الحضرمى محمد على عبدهللا مها

الهاشمى على مها

المزروعى على حاظر على مها

المزروعى عزان حمد محمد مها

لهدان طاهر محمد مها

عبدالرسول على محمد مها

البلوشى محمد مبارك محمد مها

نصرهللا ناصر محمد منصور مها

الخمرى حسن عبدهللا موسى مها

البلوشى اسماعيل محمد ناصر مها

حسين احمد امين مهدى

الهليل على بن جواد بن مهدى

اليوسف عبيد على بن عبدهللا بن مهدى

زمانان ال صالح بن محمد بن مهدى

عداى حمودى مهدى

حنا  جريس سليمان مهدى

حنا جريس سليمان مهدى

الكثيرى محسن طالب مهدى

الكاظم كاظم حسين عبدالنبى مهدى

اليامى منجم ال حمد  فارس مهدى

اليامى منجم ال حمد فارس مهدى

الكرنز احمد محمد مهدى



االحبابى  عوض هادى مهدى

االحبابى عوض هادى مهدى

محمد سيد اصغر سيد مهديه

احمدى مير نوراله مهران

احمد رحمه احمد مهره

هادى مسعود جابر مهره

العامرى على  قناص حمد مهره

الفالحى محمد سعيد   خميس مهره

الفالحى محمد سعيد  خميس مهره

المنصورى سويد زايد سعيد مهره

مهدى سعيد مهره

االنصارى محمد عبدالخالق سليمان مهره

الشامسى راشد محمد سهيل مهره

المرزوقى غلوم محمد يوسف سهيل مهره

المكى محمد عبدهللا محمد زوجه سيف مهره

الهاشمى عبدهللا حسن عبدالكريم مهره

النيادى المر راشد سالم عبدهللا مهره

المزروعى سلطان بطى غنام عبيد مهره

المحيربى خلفان احمد عمر زوجه عتيق مهره

النعيمى شامس محمد على مهره

المنهالى حريك على سهيل مبخوت مهره

المزروعى خلف محمد خليفه محمد مهره

الجابرى سالم سعيد سعود محمد مهره

هللا نصر ناصر محمد منصور مهره

الحوسنى ابراهيم عبدهللا اسماعيل مهله

شهداد عبدهللا  عباس ابراهيم مهند

الضراب عبدالعزيز بن احمد بن مهند

الحجى عامر بن جاسم بن مهند

المسهلى الشعف سعيد بن غانم بن مهند

مجرشى احمد بن محمد بن مهند

العامرى سالم سرحان راشد مهند

طاهر عبدالرضا مهند

بر محمد عبدالسالم مهند

حداد سالم ياسر مهند

عبدهللا  يونس مهند

عبدهللا يونس مهند

غشوم عبيد سعيد مهير

اجتبى شنه بن يعروف على مهير

الكتبى شنه بن يعروف على مهير

بالزمل محمد مسلم موزة

محمد زوجه المهيرى عبدهللا ابراهيم موزه

االكرف ابراهيم محمد ابراهيم موزه

الزعابى ابراهيم هالل ابراهيم موزه

احمد رحمه احمد موزه

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد موزه

الشريانى عبدهللا  خميس الشيبه موزه

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه موزه



محمد بطى موزه

المحيربى سالم مسعود بطى موزه

عبدهللا جاسم موزه

محمد جاسم موزه

الظاهرى حارب سويدان مطر زوجه جمعه موزه

البلوشى عبدهللا سالم جمعه موزه

المزروعى فاضل حارب موزه

سلمان حسن موزه

الزعابى جداح عبدالرحمن حسن موزه

الشامسى حمد على حمد موزه

المزروعى حمد محمد حمد موزه

الجابرى عبدهللا سعيد حمدان موزه

محمد حمدان موزه

الوالى عبدهللا حميد موزه

المهيرى خميس محمد حميد موزه

الحسانى حمد سعيد مطر زوجة خلفان موزه

الكعبى عبدهللا سالم خلفان موزه

الجابرى مطر حميد ارمله سيف خلفان موزه

ماجد خلفان موزه

الخيلى سيف سالم سيف سالم زوجه خليفه موزه

النعيمى عواد سالم خليفه موزه

الظاهرى مطر عبيد   درويش موزه

الظاهرى مطر عبيد  درويش موزه

القبيسى عتيق  درويش موزه

القبيسى عتيق درويش موزه

النعيمى سعيد الذيب راشد موزه

على ال حميد راشد موزه

محمد عبدالرحمن محمد زوجه راشد موزه

الظاهرى سيف حظيبه حميد سيف راشد موزه

على راشد موزه

الحسانى على راشد موزه

محمد زوجه النعيمى محمد على راشد موزه

النعيم خديم جمعه مصبح عيد زوجه سالم موزه

مبارك سالم موزه

هالل سالم موزه

مى السال على عبيد محمد زوجة سعيد موزه

السبوسى محمد سيف محمد زوجه سعيد موزه

سلطان سعيد موزه

بوخشيم عبدهللا سعيد موزه

العلى العجال سعيد ابراهيم سلطان موزه

المحيربى بيات عبدهللا سلطان موزه

الظاهرى سلطان عبدهللا سيف موزه

المزروعى ماجد سيف موزه

الشامسى  فارس مصبح شليوح موزه

الشامسى فارس مصبح شليوح موزه

المهيرى صالح حسن صالح موزه

جمعه سلطان على سلطان زوجه عبدالرحمن موزه



المرزوقى جابر احمد عبدهللا موزه

الشامسى عبيد راشد عبدهللا موزه

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا موزه

زايد عبدهللا موزه

الدرعى سعيد عبدهللا موزه

صالح عبدهللا موزه

محمد عبدهللا موزه

الكويتات هالل عبدهللا موزه

الزعابى حمد عبيد موزه

راشد عبيد موزه

الخظر سريع ربيع عبيد موزه

العام شنوح شرقى محمد سعيد زوجه عبيد موزه

العلى  هاموش على عبيد موزه

العلى هاموش على عبيد موزه

الكعبى مطر عبيد موزه

الحمادى ابراهيم احمد على موزه

الصالنى ابراهيم على احمد على موزه

المزروعى سليمان على بخيت على موزه

خميس خلفان ضاحى خليفه زوجه على موزه

الجديدى سعيد على موزه

محمد سليمان على موزه

الكويتى احمد صالح على موزه

العلى عبدهللا على موزه

المزروعى عبدهللا على موزه

العتيق مبارك على موزه

الوقافى سيف محمد على موزه

كريده عبيد محمد على موزه

الشامسى ناصر على موزه

اليافعى علوى جبران قاسم موزه

البلوشى عبدهللا قمبر موزه

العليلى عبيد على ماجد موزه

النعيمى احمد مبارك موزه

عبدهللا مبارك موزه

البلوشى جهجير محمد مبارك موزه

عميم بو  خميس محمد مبارك موزه

عميم بو خميس محمد مبارك موزه

الخيلى مسفر مبارك موزه

الشامسى مبارك بطى محمد موزه

اسماعيل حسن محمد موزه

النيادى حمد محمد موزه

عامر خلفان خليفه محمد موزه

سحيم بن عبدهللا راشد محمد موزه

النعيمى بخيت سويدان بخيت زوجه محمد موزه

الكعبى سالم محمد موزه

الدرعى محمد سالم محمد موزه

سعود محمد موزه

سعيد محمد موزه



الشريف احمد سلطان ارمله سعيد محمد موزه

الغيثى على سليمان محمد موزه

الزعابى عبدهللا محمد موزه

النيادى محمد عبدهللا محمد موزه

بوعفره محمد عبدهللا محمد موزه

صريدى محمد عبدهللا محمد موزه

الشحى بحلوط عبيد محمد موزه

الكعبى على محمد موزه

الجلباوى محمد على محمد موزه

الراشدى خليفه نايع محمد موزه

الظاهرى جمعه نخيره محمد موزه

بستك زنيل احمد نور محمد موزه

يوسف محمد موزه

راشد مسعود موزه

المنصورى مطر العفارى مطر موزه

الظاهرى محمد سالم على سالم زوجه مطر موزه

الظاهرى بطى على عوض زوجه مطر موزه

الظاهرى حارب سويدان مطر موزه

المنصورى محمد مغير موزه

حمد ناصر موزه

القبيسى   خميس هارون موزه

القبيسى  خميس هارون موزه

الشامسى هدى موزه

طراف بن سالم هالل موزه

السويدى خليفه محمد يوسف موزه

الشحى سيف على محمد يوسف موزه

الصفدى عرب ابراهيم موسى

يوسف ابرهيم اسماعيل موسى

الخلف عيسى بن احمد بن موسى

المطاوعه حسين بن حجى بن موسى

صالح البن موسى بن حسن بن موسى

العايش محمد بن صالح بن موسى

النحوى حمد بن على بن موسى

العنزى عبدهللا بن عوض بن موسى

العنزى عبدهللا عوضبن بن موسى

حسن  عباس موسى

حسن عباس موسى

المازم طاهر عباس موسى

فرج مبارك عبدالفتاح موسى

عزالدين السيد احمد عبدهللا موسى

المروى موسى عبدهللا موسى

البلوشى فدوى حسن على موسى

العليوات موسى غالب موسى

السطرى هللا  عوض محمد موسى

السطرى هللا عوض محمد موسى

الزعبى مصطفى موسى

الربيعان عبدالرحمن بن صالح بنت موضى



النمر محمد بن عبدالرحمن بنت موضى

المهيرى سعيد محمد خليفه عبدالرحيم موضى

الجندلى عبدالغنى موفق

الجشى على محمد سعيد محمد مويد

العقاريه العصرى البيت مؤسسه

واللحام للحداده الزباره مؤسسه

لالدويه العافيه مؤسسه

العامه للمقاوالت الوفاء مؤسسه

لالطارات حيدره بن مؤسسه

الصيانه و العامه للمقاوالت طالب بن مؤسسه

للتجاره قاحل بن مؤسسه

التجارية حناين مؤسسه

العامه للتجاره المهيرى خالد مؤسسه

الكمبيوتر النظمه بالحايمه مطر مؤسسه

العبدالعال عيسى بن احمد بن مؤيد

الرمضان احمد بن عبدالمحسن بن مؤيد

الجباعته حسين خالد مؤيد

المغرب حسين عبدهللا مؤيد

نوري كامل مؤيد

محمد محمد مصطفى مؤيد

حسين على نصار مؤيد

الخريشى عبدالفتاح تحسين مى

المزروعى سهيل سيف حبروت مى

المزروعى  محوش محمد  خميس مى

المزروعى محوش محمد خميس مى

المحيربى عبدهللا سيف مى

الشعبى على محمد سيف مى

الجالهمه شاهين صقر مى

الفهيم عبدالكريم مى

خضر عبدالرحيم فتحى مى

المزينى احمد محمد مى

المازمى جمعه عبدهللا جمعه محمد مى

القبيسى حسين فرج محمد سعيد زوجه محمد مى

اليغن مصطفى مياده

المرزوقى جابر احمد عبدهللا مياسه

حسين زينل ميثا

الزرعونى حسين زينل ميثا

بخيت عابد محمد سعيد ميثا

المنصورى جكه يوسف عبدالعزيز عتيق ميثا

المهيرى سعيد ماجد على ماجد ميثا

الزعابى مبارك اسماعيل وليد ميثا

بولحيول سعيد احمد ميثاء

المراشده حسين بن جمعه محمد جمعه ميثاء

المهيرى مطر محمد مبارك حمد ميثاء

بطى بن سعيد مهير حمدان ميثاء

راشد خلف ميثاء

المنصورى سعيد محمد خليفه ميثاء



الحمادى محمد سليمان داود ميثاء

الشامسى حميد راشد ميثاء

خميس عبدهللا هالل زوجة راشد ميثاء

العرفى على سعيد على سالم ميثاء

الشكيلى سالم ناصر سالم ميثاء

الرميثى ثانى محمد سعيد ميثاء

الطنيجى عبيد حامد سيف ميثاء

الحميرى على صالح ميثاء

تهلك حسن حسين عبدالشكور ميثاء

الريس ميرزا على اسد عبدالنور ميثاء

عبيد هالل عبيد ميثاء

المزروعى على حاظر على ميثاء

الفالسى تركيه بن راشد محمد عيد ميثاء

بالليث سالم عبدهللا مجاهد ميثاء

المزروعى حفيظ سعيد حفيظ محمد ميثاء

الغيثى سيف على سليمان محمد ميثاء

صريدى محمد عبدهللا محمد ميثاء

الذيب محمد على مسعد ميثاء

المنصورى محمد احمد مطر ميثاء

االحمد ياسين بن ناصر بن ميثم

المنصورى مرزوق مبارك احمد ميثه

الكعبى احمد سالم جمعه ميثه

المنصورى حمد على عامر زوجه راشد ميثه

قمبر عبيد صباح ميثه

الظاهرى عيسى بطى على ميثه

المنصورى محمد خالد مبارك ميثه

الوحشى غميل سالمين مصبح ميثه

على افضل مير على فاروق مير

داغر سامى ميرزا

على عبدالغفار امين محمد ميرفت

المنصورى محمد سعيد ميركه

الشارباتى عادل ميرنا

االميرى مراد محمد ابراهيم ميره

الريايسه احمد ابراهيم احمد ميره

المرر على محمد زوجه احمد ميره

الصايغ عبدهللا محمد على احمد ميره

الكعبى احمد محمد احمد ميره

النعيمى محمد صالح سعيد جمال ميره

المدفع محمد عيسى جمال ميره

الزعابى الهولى جاسم عبيد جاسم حسن ميره

راشد حسن ميره

السركال ابراهيم عبدالرحمن حسن ميره

الحوسنى حسن يوسف حسن ميره

الكعبى حمد على حمد ميره

العطار محمد جعفر خالد ميره

الشريانى هزيم حميد خلفان ميره

المرى ضاحى راشد خليفه ميره



الشامسى كتاره حميد سالم ميره

كنيد بن  خميس سالم ميره

الفارسى محمد عبدهللا سعيد ميره

النيادى المر راشد سالم عبدهللا ميره

بوحسن على سعيد عبدهللا ميره

الشامسى المويجعى عبيد عيسى عبدهللا ميره

العجله صالح محمد عبدهللا ميره

بوعلى القصير عبيد يوسف عبيد ميره

المسافرى كاسب سيف خليفه كاسب ميره

المهيرى عبدهللا ضاعن خليفه محمد ميره

اليافعى حسين عبدهللا محمد ميره

المنصورى السعدى محمد على يعقوب ميره

دواس موسى عبدالعاطى ميساء

محمد زكريا ميسر

الحبسى حارب حمد ميسون

طبره فواز ميسون

الفالسى بوفروشه على محمد ميسون

الزعابى بوعتابه على جاسم زوجه يوسف ميسون

قبطى عصام ميشال

داغر يوسف ميشال

غندور ميشيل سليم ميشيل

للتجاره   كس ميكسيما

للتجاره  كس ميكسيما

الزعابى عبدهللا محمد ميمونه

مهدى محمد احمد نابغ

الصيعرى صالح بن حسن بن ناجى

الناصر الرسول عبدرب بن سلمان بن ناجى

المرزوق حسين بن سليمان بن ناجى

الصقر محمد بن عبدهللا بن ناجى

شريه ال مبارك بن محمد بن ناجى

لوقا ابراهيم فخرى ناجى

ضرغم ابى فؤاد ناجى

ابراهيم حسن ناجيه

الموفق محمد عبدهللا توفيق محمد ناجيه

السعيد احمد نادر

طاهر اسعد اسعد نادر

عرار عبدهللا اسعد نادر

الشامسى  حويش غريب السبغ نادر

الشامسى حويش غريب السبغ نادر

عبدالخالق محمد بن عبدالرحمن بن نادر

النيادى مصبح عبدهللا نادر

العوم على نادر

سالم لوى نادر

حسن ابراهيم محمد نادر

يوسف اسحاق يوسف نادر

بدرى على محمد هادى محمد محمد نادره

الثقافى الرياضى الظفره نادى



نمر احمد سرحان سمير ناديا

حنا ابراهيم حبيب نادية

حرب طالل نادين

بوعلى عبيدالقصير يوسف ابراهيم ناديه

ابراهي السيد محمد السيد وحيد السيد ناديه

تميمى ناديه

الصوالحى يوسف جمال ناديه

الحمدانى سالم حمد جميل ناديه

رستم ال حسن حبيب ناديه

حبيب حسين ناديه

العامرى مبارك محمد على ارمله رمضان ناديه

رشدان سالم ناديه

السيد محمد عبدالفتاح ناديه

الحمومى سعيد عبدهللا ناديه

خورى محمد نعمت عبدهللا ناديه

نار ابو سالم عبدالمنعم ناديه

احمد عبيد احمد سلطان زوجه عبيد ناديه

البلوشى المندوس عبدهللا على ناديه

المندوس محمد عبدهللا على ناديه

بدر عمر جعفر عمر ناديه

الجابرى حسين محمد فؤاد زوجه عوض ناديه

حسين فريد ناديه

احمد عبدالقادر محمد ناديه

مغنى ناديه

عبدالعزيز يوسف ناديه

زغيب ايلى زوجه زينون ادوار ناريمان

على عبدالرزاق ناريمان

سعيد مصطفى عبدهللا نازك

محمد سالم جمال زوجه عبدالمجيد نازلى

المهناء احمد بن احمد بن ناشى

الشرقى عبدهللا بن طاهر بن ناشى

الواحدى عثمان سعيد احمد ناصر

العفيفى شجاع عامر صالح احمد ناصر

العبيدلى محمد عبدهللا احمد ناصر

المشجرى باصليب النقيب عمر احمد ناصر

بالليث مبارك احمد ناصر

الفردان حسين على ناصر احمد ناصر

المنهالى سميحيه يحيى العوضى ناصر

الكثيرى عبدالعزيز ناصر بدر ناصر

الكثيرى مفتاح سعيد برك ناصر

الهاجرى هزاع بن ابداح بن ناصر

القحطانى جمعه بن ابراهيم بن ناصر

العلوى مدن بن احمد بن ناصر

العطيه حسين بن حجى بن ناصر

جباره بو حسين بن حسن بن ناصر

السيافى  عباس بن حسين بن ناصر

السيافى عباس بن حسين بن ناصر



العبدالمحسن على بن حسين بن ناصر

اليامى صالح بن حمد بن ناصر

القحطانى سلطان بن ذياب بن ناصر

منصور ال جخير بن سالم بن ناصر

الغيالنى حمود بن سعيد بن ناصر

الهزيمى رميح بن سليمان بن ناصر

الدوسرى فهد بن  عايض بن ناصر

الدوسرى فهد بن عايض بن ناصر

العمران ناصر  بن عبدالعزيز بن ناصر

الرشيد ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر

الحقبانى ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر

العجالن ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر

العجمى حمد بن عبدهللا بن ناصر

النعمانى سالم بن عبدهللا بن ناصر

العفارى سعيد بن عبدهللا بن ناصر

عويويد بن سليمان بن عبدهللا بن ناصر

القحطانى مسمار بن عبدهللا بن ناصر

السلمان ناصر بن عبدالمحسن بن ناصر

المومن على بن عبدالوهاب بن ناصر

العلوى محمد بن عبدالوهاب بن ناصر

المالكى بردى بن عطيه بن ناصر

الحسين حسين بن على بن ناصر

الدوسرى سعد بن عميقان بن ناصر

العتيبى محمد بن فالح بن ناصر

المطيرى رشدان بن فويران بن ناصر

العوده عبدالرحمن بن قاسم بن ناصر

السهلى سعود بن محمد بن ناصر

المظفر عبدهللا بن محمد بن ناصر

رحمه ال صالح ناصر جابر ناصر

النعيمى جبر ناصر جبر ناصر

عمرو بن عبدهللا عمر حسن ناصر

باظفارى صالح مبارك حسن ناصر

الخطيب ياسين حسن ناصر

الخورى خليل محمد حسين ناصر

رحمه ال صالح ناصر حسين ناصر

المنصوري دعفوس سالم حمد ناصر

دعفوسالمنصوري سالم حمد ناصر

بطى بن سعيد مهير حمدان ناصر

الكعبى سعيد عبدهللا خادم ناصر

الكعبى خميس ناصر خميس ناصر

الخاطرى مفتاح عبيد سعيد راشد ناصر

الظاهرى محمد مصبح راشد ناصر

البيض سعيد حسن سالم ناصر

المنهالى سعيد حسن سالم ناصر

الشكيلى هويشل سالم ناصر

الجنيبى سعيد حمد سعود ناصر

الشامسى سعيد حمد سعيد ناصر



صريدى سعيد   خميس سعيد ناصر

صريدى سعيد  خميس سعيد ناصر

المهرى مسعود على سعيد ناصر

سميدع بن عمر سعيد ناصر

الشامسى جروان مبارك سعيد ناصر

الكعبى على ناصر سعيد ناصر

السعيدى محمد خليفه سلطان ناصر

المزروعى ربيع على سيف ناصر

المهيرى بطى محمد سيف ناصر

هرهره ناصر سيف ناصر

الحرازى احمد صالح ناصر

الساده ناصر حسين صالح ناصر

الكربى محمد مبارك صالح ناصر

الشفيرى احمد هللا ضيف ناصر

ناصر ابراهيم طالب ناصر

رفيع محمد عبدالرحمن ناصر

العتيبى  عايض ناصر عبدالرحمن ناصر

العتيبى عايض ناصر عبدالرحمن ناصر

البلوشى ادم جالل نواب عبدالرحمن ناصر

لوتاه احمد عبداللطيف ناصر

عبدهللا احمد عبدهللا ناصر

على ال راشد عبدهللا ناصر

الخليفى على عبدهللا ناصر

الحمادى باقر محمد عبدهللا ناصر

بستكى صديق محمد عبدهللا ناصر

على ال حميد بن حميد عبيد ناصر

الكعبى الخوار مرشد عبيد ناصر

العامرى وريقه معيوف عبيد ناصر

الكعبى محمد عبيد هالل عبيد ناصر

البلوشى مظفر   عباس على ناصر

الكمالى عبدهللا على ناصر

بالحارث ربيع مبخوت عبدهللا على ناصر

عباس محمد على ناصر

لوتاه ناصر احمد ماجد ناصر

العتيبى المغيرى زبن ماشع ناصر

المنصورى محمد خالد مبارك ناصر

االحبابى شرثان عبدهللا مبارك ناصر

الكربى فرج مبارك ناصر

العامرى على مبارك مبخوت ناصر

احمد محسن ناصر

الواحدى احمد محمد ناصر

الكعبى على حمد محمد ناصر

الكتبى خلفان محمد ناصر

الشامسى خاتم بن محمد سعيد محمد ناصر

قوام محمد شريف محمد ناصر

صالح محمد ناصر

المال محمد  صالح محمد ناصر



القبيسى بتال صالح محمد ناصر

الكريمى عبدالعزيز محمد ناصر

عبدهللا محمد ناصر

الشحى لحه سعيد عبدهللا محمد ناصر

على ال سلطان عبدهللا محمد ناصر

صريدى محمد عبدهللا محمد ناصر

المزيدى ناصر على محمد ناصر

يوسف على محمد ناصر

الحوسنى ناصر احمد ناصر محمد ناصر

الحمادى محمد حسن محمود ناصر

المرازيق محمودى محمود على محمود ناصر

القحطانى المشعلى على راشد مريديع ناصر

االحبابى مبارك عايض مسفر ناصر

االحبابى عايضمبارك مسفر ناصر

الشامسى عبدهللا سالم مصبح ناصر

االحبابى   عوض هادى مهدى ناصر

االحبابى  عوض هادى مهدى ناصر

انوهى حسين عبدهللا ناصر هاشم ناصر

السعيدى محمد دويل يحيى ناصر

بوطيبان على بن سلمان بن ناظم

الباذر حسين حسن ناظم

الزعابى العلكيم ابراهيم ناعمه

الشامسى خاطر عبدهللا هاشل حميد ناعمه

الخاجه عبدالغفار عبدالغفور زينل ناعمه

العلى مشارى حميد سيف ناعمه

عبيدهللا حمد سالم على ناعمه

عثمان حسين نمر ذيب نافذ

شعشاعه عمر مصطفى نافذ

الكعبى سليمان صالح سالم نافع

العامرى مبخوت بخيت كرامه نافع

شحيط خليل محمود  ناهض

شحيط خليل محمود ناهض

النوبى مسعد محسن زوجه صالح على ناوه

الجنيبى دالخ حامد نايته

العامرى مسلم الزفنه مسلم نايد

ساهقيان كيفورك نايرى

المنصورى نايع مسعود نايع

عبود بن حميد سالم راشد ابراهيم نايف

النادى ابراهيم احمد نايف

المطيرى المدلج  عوض بن بركه بن نايف

نصيب ال حسين بن جابر بن نايف

االحمدى عبدالمحسن بن سالم بن نايف

الغانم محمد بن عبدهللا بن نايف

العتيبى سعد بن عزيز بن نايف

الفهيد عبدهللا عيسى بن نايف

القحطانى حمود بن فهيد بن نايف

القحطانى عطاهللا بن محمد بن نايف



الكعبى حمد على حمد نايف

صريدى سعيد   خميس سعيد نايف

صريدى سعيد  خميس سعيد نايف

التميمى حيدره بن صالح بن عيضه نايف

القصير يوسف على محمد نايف

قنيه بن محمد موسى نايف

الهاجرى حمد حسن صالح زوجه ناصر نايفه

الزعابى عبيد حمد راشد نايل

فقيرى مختار عبدالمطلب نايله

عيد عوده اكرم نائل

العلى عبدهللا بن حسن بن نائل

محمود عبدالفتاح نظمى نائل

البرغش يوسف نائل

الزعابى صالح مفتاح على احمد نبا

الطوقى حمود بن خلفان بن  نبراس

الطوقى حمود بن خلفان بن نبراس

حماده احمد نبيل

الهرمودى عبدهللا عبدالرحيم امين نبيل

الدهنين عيسى بن عبدهللا بن نبيل

االرضى طاهر بن على بن نبيل

البخارى تخته بن روزى محمد بن نبيل

كنساره عثمان محمد بن نبيل

ابوالنجا حسن نبيل

قالزين حسن حمدى نبيل

قمبر خلف عباس خلف نبيل

حسيبى سعدى نبيل

دانيل شفيق نبيل

الحشوه داوود صبحى نبيل

العيدروس حسين عبدالرحمن طه نبيل

المبارك عبداللطيف مبارك عبدالعزيز نبيل

الشحى الغدانى محمد احمد عبدهللا نبيل

على ال محمد حسن عبدالوهاب نبيل

كرباج فهد نبيل

عامر احمد محمد نبيل

الوز مخائيل نبيل

العيدروس عبدالقادر هاشم نبيل

ابوجراد محمد يوسف نبيل

الحوسنى عيسى ابراهيم عيسى نبيله

المنهالى الحريز مبخوت زوجه محمد نبيله

الشريف صادق بن عبدالرحمن بن نبيه

على احمد نجاح

ساجوانى حبيب نجاه

العباس هللا خلق حسين نجاه

عبدهللا عمر سعيد نجاه

عباس ابراهيم محمد زوجه عبدهللا نجاه

عبدالقوى علوى نجاه

عمرو بن عمر سعدهللا   خميس مبارك نجاه



عمرو بن عمر سعدهللا  خميس مبارك نجاه

العامرى على مبارك مبخوت نجاه

عيسى محمد نجاه

المنصورى محمد احمد محمد زوجه يوسف نجاه

الدوسرى هزاع محمد بن نجر

المنصورى عمر محمد بطى ء نجال

السعدى محمد ابراهيم احمد ابراهيم نجالء

بوعلى القصير عبيد يوسف ابراهيم نجالء

القمزى عبدهللا محمد اسماعيل نجالء

بلص محمود حسن نجالء

ثانى ال خلف بن ثانى بن راشد نجالء

العوبد حمد سيف نجالء

القبيسى عبدهللا سعيد عبدهللا نجالء

النعيمى راشد محمد عبدهللا نجالء

احمد عبيد نجالء

الصايغ على ابراهيم على نجالء

الرحبى حريز مالك زيد زوجه على نجالء

زكى فتحى نجالء

عبدهللا احمد خلفان راشد زوجه ماجد نجالء

السعدى خليفه محمد نجالء

الحميري غانم بن خليفه محمد نجالء

الكيومى عبدهللا سليمان مسلم نجالء

على محمد النساء نجم

الكربى  حنتوش  عوض عبدهللا احمد نجود

الهاملى ضحى خلفان سعيد نجود

عمر صالح عمر عامر نجود

صالح على عباد نجود

رضا غلوم ابراهيم نجوى

بوعلى القصير عبيد يوسف ابراهيم نجوى

فرج جمال نجوى

رحمه ال ميرزا عبداالله نجوى

رحمه ال حسن ميرزا عبداالله نجوى

الريش ابو على محمد نجوى

شحاته احمد محمود نجوى

ايوب الصادق وحيد نجوى

الهاجرى عبدهللا سلطان نجيب

حسين محمد نجيب

العلى محمد عيسى محمد نجيب

عتوقى الكميتى على محمد زوجه محمد نجيبه

انوهى على عبدهللا صالح محمد نجيبه

ابراهيم  عباس زوجه الصفار على نجيه

ابراهيم عباس زوجه الصفار على نجيه

يوسف ال حسن مختار موسى نجيه

الواحدى عثمان سعيد احمد ندا

مقطرى على محمد احمد ندى

سعيد على امين ندى

الجبر سلمان محمد بنت ندى



الخالد سيف محمد جالل ندى

المرى  خميس احمد خلفان ندى

جراد ابو خليل  رياض ندى

جراد ابو خليل رياض ندى

المحمود محمد على سالم ندى

العباد سيف خلفان سيف ندى

المهيرى سيف سالم سيف ندى

الطنيجى ابراهيم احمد عبدهللا ندى

قاسم عبدهللا محمد على ندى

المعمرى جاسم سليمان محمد ندى

الكريمى  عباس عبدالعزيز محمد ندى

الكريمى عباس عبدالعزيز محمد ندى

قربه نائل محمد ندى

الحمادى محمد حسن محمود ندى

الرفاعى محمد السيد يوسف السيد يعقوب ندى

محمد ابوبكر يوسف ندى

درويش سعيد سالم على نديه

احمد جبر   نرجس

احمد جبر  نرجس

على مال حسن محمد  نرجس

على مال حسن محمد نرجس

هللا عوض جبران كامل نرمين

عوضاهلل جبران كامل نرمين

الزحيلى احمد نزار

صالح عبدهللا بن محمد بن نزار

الجشى على محمد بن سعيد محمد بن نزار

زغيب مصطفى نزار

البلوشى حمد ناصر حمد نزهه

الساده علوى بن حيدر بن نزيه

الزاير محمد منصور نزيهه

خورى احمد محمد نساء

الحداد احمد بن جمعه بنت نسرين

شريده على نسرين

سماره عبداللطيف محمد نسرين

خورى محمد عبدهللا  يونس نسرين

خورى محمد عبدهللا يونس نسرين

الحسن حسن عبدهللا عبدالكريم عبدهللا نسمه

الشحى زيد سعيد زيد هالل نسيبه

الحمادى ابراهيم خليل زوجه عمر بانو نسيم

الشواف محمد بن حسن بن نسيم

زرعه با احمد حسن نسيم

االنصارى رحمه محمد رحمه نسيم

الهادى حسن هادى محمد عقيل نسيم

بدرى هادى محمد محمد نسيم

وى السهال عبدالرحيم احمد نسيمه

القبيسى بطى خلفان الحاى نشوه

منصور صادق محمد نصار



الزرد عيسى حمدان نصر

الفالسى راشد سالم خليفه نصر

ناجى سعيد عفيف نصر

الزعابى نصر على عيسى نصر

احمد حسين محمد نصر

ابوالشعيب محمد مصطفى نصر

بادى خلف نصرا

القائدى غريب على جمعه نصره

ابراهيم على نصره

ابراهيم محمد نصره

العامرى خموشه محمد نصره

المنصورى محمد خلفان نصيب

المنصورى خريده محمد خلفان نصيب

العامرى يطبع محمد سهيل مبارك نصيب

الصقرى عامر ناصر نصيب

نمر نصر محمد نصير

حسن توفيق نضال

محمديه فهد قاسم نضال

شحاده حمدى نبيل محمد نضال

حسن اسماعيل نظره

السوسى احمد نظير

على ال هاشم شريف محمد احمد نظيره

الشلبى نمر احمد نعمان

الصالح على على نعمان

تقى نديم نعمان

البردويل صالح ابراهيم نعمه

ريس عبدهللا احمد نعمه

فرج عيسى نعمه

الشامى على اسماعيل نعيم

عبدالرحمن احمد نعيمه

خميس خادم حاضر حمد زوجه جمعه نعيمه

العامرى سالم سرحان حمد زوجه جمعه نعيمه

عمرو بن عبدهللا عمر حسن نعيمه

بطى بن سعيد مهير حمدان نعيمه

الشريانى عمير محمد ضاحى زوجه سالم نعيمه

الكعبى سعيد  عوض نعيمه

الكعبى سعيد عوض نعيمه

فتوى نعيمه

المزروعى مبارك نعيمه

الوترى سعيد محمد نعيمه

االحبابى فهيد جرمان نفله

نقبى سليمان خلفان سليمان محمد نفيسه

العتال خالد محمد نمر

احمد صبحى نمير

ثانى عتيق نها

رحمه ال عبدالنبى محمد حسين نهاد

الوافى حمزه نهاد



الشيخ على نهاد

مفتى فؤاد محمد نهاد

الصليالت مفلح حدران اوتيد نهار

االنصارى رحمه محمد رحمه نهال

ابراهيم السيد محمد السيد وحيد السيد نهله

كردى احمد بن ابراهيم بنت نهله

االنصارى حسن على على نهله

البوعنين معيوف بن خليفه بنت نهى

لقمان على محمود عادل نهى

الهاشمى العابدين زين على نهى

السعداوى سعد محمد نهى

عنابه عبدالعزيز محمد نهى

المزروعى   خميس مفلح حمدان نهيان

المزروعى  خميس مفلح حمدان نهيان

القبيسى على احمد جبران خالد نهيان

المنصورى محمد احمد مطر نهيل

البلوشى احمد نوح نواب

الدقاق محمد نوار

الشيخ بن عبدهللا حسن عبدهللا احمد نواف

العتيبى قزعان بن جرى بن نواف

العتيبى الذيابى غالب عبدهللا بن نواف

خورى عبدهللا غلوم احمد سعيد نواف

النقبى محمد احمد محمد نواف

الوحدانى محمد سالم حسن نوال

الحسانى محمد سعيد  درويش نوال

الحسانى محمد سعيد درويش نوال

الخاطرى راشد حمد راشد نوال

ابراهيم عبدهللا نوال

البلوشى رحمه عبدهللا حسن عبدهللا نوال

سالم حميد عبدهللا نوال

البغام ابراهيم يوسف عبدهللا نوال

الدايه احمد عمر نوال

الكثيرى جعفر بدر عوض نوال

الكعبى ناصر سعيد عيسى نوال

باسويد احمد عمر خالد زوجه محسن نوال

الحمادى سالم حسن محمد نوال

المنصورى خميس سعود ناصر نوال

خميسالمنصورى سعود ناصر نوال

القطان عبدالحميد عبدهللا بن نوح

زيودى  خرخش محمد راشد زايد نوح

زيودى خرخش محمد راشد زايد نوح

البار حامد على احمد نور

ذيبان محمد احمد نور

بنرحومه عبدالحميد بن السعيد نور

النقيب محمد على زوجه جبر نور

الحبشى على جالل نور

الحوسنى راشد على حسن سلطان نور



عبيد عمر عبدهللا نور

كاتالو عبدهللا نور

عوض محمد نور

حسين هادى نور

الحوسنى احمد محمد ابراهيم نورا

يسلم احمد نورا

تميم بنى البسام عبداللطيف خالد نورا

عيده ابو حسن سليمان سليمان نورا

الدجيجى شامل نورا

نواره محمد احمد نورالدين

اسماعيل عبدربه  خميس نورالدين

اسماعيل عبدربه خميس نورالدين

السعدى محمد ابراهيم احمد ابراهيم نوره

القبيسى جاعد سالم سعيد ابراهيم نوره

بوعلى القصير عبيد يوسف ابراهيم نوره

المحرزى احمد  خميس احمد نوره

المحرزى احمد خميس احمد نوره

الرشيد محمد على محمد احمد نوره

النيسر اسماعيل محمد اسماعيل نوره

الشريانى عبدهللا  خميس االمير نوره

الشريانى عبدهللا خميس االمير نوره

المدفع محمد جاسم المعتصم نوره

اميرى محمد عبدهللا ايوب نوره

حريول بن حمد بن سالم بنت نوره

الملحم عبدهللا بن عبدالرحمن بنت نوره

النافع صالح بن عبدالعزيز بنت نوره

ابانمى محمد بن عبدالعزيز بنت نوره

المنصورى صالح محمود جاسم نوره

حسن عبدهللا جمعه نوره

على ال مبارك جمعه حسن نوره

البريكى بركات صالح حسن نوره

العقيد خليفه حمد نوره

الكعبى حمد على حمد نوره

البلوشى حمد ناصر حمد نوره

الشامسى سعيد الصغير حميد نوره

الجروان سعيد محمد حميد نوره

المصعبين بخيت على احمد خالد نوره

المهيرى هزيم محمد خليفه نوره

الهاجرى راشد حصين زايد نوره

على سالم نوره

سعيد سيف سعيد نوره

الناصرى مبارك سعيد نوره

الكعبى على ناصر سعيد نوره

النقبى محمد احمد بن سيف نوره

الحربى عبدهللا عيد صالح نوره

الكربى محمد مبارك صالح نوره

هاشم بنى الجنيدى محسن محمد صالح نوره



على ال عبدالجبار محمد عبدالجبار نوره

احمد عمر زوجة ل الدال عبدالرحمن نوره

الهيل جاسم عبدالرحمن نوره

فارس بن   فارس عبدالرحمن نوره

فارس بن  فارس عبدالرحمن نوره

الهاشمى عبداللطيف محمد عبداللطيف نوره

فهد بن محمد احمد عبدهللا نوره

العدوان عبدالرحمن بن عبدهللا نوره

النعيمى عبيد حميد عبدهللا نوره

النعيمى محمد على راشد زوجه عبدهللا نوره

سالم سعيد عبدهللا نوره

القباطى على فاضل عبدهللا نوره

على احمد كرم عبدهللا نوره

ماجد عبدهللا نوره

سلطان خلفان عبيد نوره

الزعابى الشريف محمد احمد على نوره

الزعابى العلكيم عبدهللا حسن على نوره

محيان مبارك عبدهللا على نوره

ياس بنى المنهالى خويتم محمد على نوره

النعيمى شامس محمد على نوره

قاسم عبدهللا محمد على نوره

عيسى ابراهيم عيسى نوره

العتيق عبدهللا عبدالرحمن عيسى نوره

ارجمند محمد محمود فاروق نوره

العدوان مشعل فيصل نوره

القبيسى محمد خادم مبارك نوره

الطاغى ابراهيم محمد نوره

الكيت سالم احمد محمد نوره

حسن محمد نوره

الحسن حسن محمد نوره

الشامسى الطريفى سالم خادم محمد نوره

المزروعى محمد خليفه محمد نوره

على رفيع محمد نوره

القبيسى بتال صالح محمد نوره

الجبر عبدهللا محمد نوره

القحطانى خرصان فالح محمد نوره

البلوشى حاجى محمد عبدهللا قاسم محمد نوره

الصيعرى  عوض مرزوق محمد نوره

الصيعرى عوض مرزوق محمد نوره

الحوسنى ناصر احمد ناصر محمد نوره

العويس ناصر محمد نوره

الظاهرى احمد سالم مطر نوره

النعيمى مفتاح راشد مفتاح نوره

اليوسف محمد احمد يوسف نوره

القرقاوى على محمد يوسف نوره

الشيخ ال عبدهللا بن ابراهيم نوف

عبدهللا محمد حسن ابراهيم نوف



الكويتى محمد راشد على ابراهيم نوف

صالح عبدالحق عبدالقادر عبدهللا احمد نوف

السديرى محمد بن محمد بنت نوف

الحوسنى حسن يوسف حسن نوف

جمعه حميد راشد حميد نوف

المزروعى سعيد حفيظ خليفه نوف

المازمى على  خميس ابراهيم راشد نوف

المازمى على خميس ابراهيم راشد نوف

صفوان بن سلطان سيف محمد راشد نوف

سالم غيث سالم نوف

تهلك حسن حسين عبدالشكور نوف

الفالسى عبدهللا مرزوق عبدهللا نوف

عبدهللا احمد محمد نوف

ابوبكر يوسف محمد نوف

المدهون محسن عبدهللا اسعد نيفين

سليم عبدالعزيز فاروق نيفين

المنصورى مبارك محمد مطر زوجه سعيد نيال

حمود مصبح ضعيف نيال

العتيبى رزيق بن  عموش بن هاجد

العتيبى رزيق بن عموش بن هاجد

الحوسنى محمد عبدهللا ابراهيم هاجر

حاجب منصر صالح احمد هاجر

ثابت بن صالح عبدهللا عبداللطيف هاجر

الجابرى عبدهللا احمد هاجره

المهيرى  خميس محمد حميد هادف

المهيرى خميس محمد حميد هادف

هويدن بن على معضد سعيد هادف

سعيد هويدن محمد هادف

العامرى مسلم الزفنه مسلم هادف

اليامى بن حمد بن حسين بن هادى

منصور ال هادى بن صالح بن هادى

منجم ال محمد بن على بن هادى

وتيد ال حمد بن عليان بن هادى

منصور ال حصيصه بن فهيد بن هادى

السبيعى بنيان بن هزاع بن هادى

المنصورى هادى سالم خليفه هادى

باهيصمى ثابت سالم صالح هادى

حسن شيخ صالح هادى

الحامد حسين هادى عبدالرحمن هادى

طوقان خليفه عزت سعيد محمد هادى

االحبابى هادى صالح هادى مسفر هادى

المنهالى عيضه رضوان هداف هادى

االحبابى مفرح جابر فالح سعيد هاديه

الشيخ يوسف عبدالهادى هاديه

الخيلى هاشل محمد سلطان هاشل

الهاشمى هاشم احمد هاشم

الرفاعى يوسف احمد هاشم



ابراهيم السيد محمد السيد وحيد السيد هاشم

الحسين الهاشم سلمان باقر هاشم

باعقيل احمد بن حسين بن هاشم

الهاشمى رضا السيد يعقوب السيد خالد هاشم

الحامد عبدالرحمن هاشم

المهرى عبدهللا حماد عبدالمعطى هاشم

حسين حسين على هاشم

مصطفوى برقان هاشم كامل هاشم

الهاشمى محسن عبدهللا محسن هاشم

الكعبى احمد محمد هاشم

على سيد محمد هاشم

سلمان السيد حمزه السيد هاشميه

الشيبه سعيد السيد هاشميه

ابوالنصر احمد امام احمد هاله

العامرى مقطرى على محمد احمد هاله

البيليجى حمزه حسين هاله

رحمه ال محمد حسين هاله

عريقات احمد خليل هاله

فرنسيس منصور عادل هاله

على محمود محمد هاله

محمد مصطفى هانم

مشعل الحسينى ابراهيم هانى

النقبى عبدهللا عبدالرزاق احمد هانى

حرزهللا صالح اسماعيل هانى

العيسى حسن بن راضى بن هانى

الجلهم ابراهيم بن عبدهللا بن هانى

عباس ال حسن بن عبدهللا بن هانى

البيض سالم بن على بن هانى

الرويجح عبدهللا بن على بن هانى

الشاوى حربى بن محمد بن هانى

شغب بن حسن بن محمد بن هانى

تادرس راغب جمال هانى

صالح على احمد عبدالحميد هانى

حسينه اسعد عبدهللا هانى

حساتى احمد كامل هانى

الكرد حسن تيسير محمد هانى

الغول داود محمد هانى

عبدالرحمن حسن عبدهللا محمد هانى

حسن محمود محمد هانى

امين محمود هانى

المنيان عبدهللا بن ابراهيم بن هاني

حسينه اسعد عبدهللا هاني

نجار عارف احمد هبه

عمران ابراهيم خالد هبه

البلوشى عبدهللا محمد خليفه هبه

يونس محمد سمير هبه

المرزوقى محمد على حسن زوجه عبدالكريم هبه



الحسن حسن عبدهللا عبدالكريم عبدهللا هبه

العتيق عبدهللا عبدالرحمن عيسى هبه

الحوسنى سبت على محمد هبه

الحمادى محمد حسن محمود هبه

احمد صالح بن حامد بن هتان

الكعبى عبدهللا سيف سالم زوجه على هدايه

السويدى سالم محمد هدايه

الصباغ حسين راشد ابراهيم هدى

خيرى احمد هدى

رحمه ال صالح درويش احمد هدى

بالليث عمر احمد هدى

عوض احمد هدى

ديماس محمد احمد هدى

الحوسنى اسماعيل هاتم اسماعيل هدى

الصقير عبدهللا بن على بنت هدى

حركات هدى

العامرى بدر سالم هدى

الحسانى حمد سعيد سالم هدى

الشامسى محمد على سيف هدى

البلوكى جعفر محمد عبدهللا صديق هدى

محسن على عاتق هدى

محم احمد محمد زوجه شفيا بن عبدالرحمن هدى

المهيرى شفيا بن عمر عبدالرحمن هدى

هيسان محمد عبدالقادر هدى

عريان محمد عبداللطيف هدى

الزرعونى محمد احمد عبدهللا هدى

السميطى نقى احمد عبدهللا هدى

الشامسى حسين بن على راشد عبدهللا هدى

صالح عبدهللا عبداللطيف زوجه عبود هدى

العفيفى احمد علوى هدى

الفردان ابراهيم على هدى

بارشيد صالح سالم على هدى

الظاهرى عيسى على هدى

البلوشى حسن محمد على هدى

شاهين فؤاد هدى

صالح ال عبدالرحمن صالح احمد محمد هدى

االنصارى  عباس غالم الشيخ حسن محمد هدى

الرميثى حمد زوجه الرميثى سيف محمد هدى

النبهانى محمد سيف محمد هدى

المرباطى محمد مصطفى هدى

حسين احمد موسى هدى

باحميش احمد يسلم هدى

الحوسنى ابراهيم عبدهللا اسماعيل هديل

القدره جاسر عادل هديل

الكعبى هالل حمد جمعه هزاع

الزبيدى مثقال جميل هزاع

النوبى عبدهللا مسعد محسن خالد هزاع



الغفلى سعيد عيد سعيد هزاع

ناصر   عوض سليمان هزاع

ناصر  عوض سليمان هزاع

المرر شاهين خليفه محمد سهيل هزاع

الخيلى سيف سالم سيف هزاع

الحمادى عبدهللا على سيف هزاع

الحوسنى عبدهللا جمعه عبدهللا هزاع

الحبسى جسيم بن محمد راشد عبدهللا هزاع

الحارثى لحول مبارك عبيد هزاع

المنصورى السعدى محمد على يعقوب هزاع

الكتاب ابراهيم هشام

معمر صالح احمد هشام

السابلى االهدلى محمد احمد السيد هشام

سعيد على امين هشام

كوكش قاسم بديع هشام

فالح بن محمد بن سعد بن هشام

البقشى محمد بن عبداالله بن هشام

البلوشى محمد بن عبدالعزيز بن هشام

النعيم عبدهللا بن عبداللطيف بن هشام

بامطرف عمر جمعان هشام

المبيض يوسف عبد رشدى هشام

الجابرى محمد سعيد سالم هشام

محمدالصرايره عبدالقادر سالم هشام

التنير طالل هشام

طاشكندى عبدالمحى عبدالعزيز هشام

البنا احمد عبدالفتاح هشام

الحداد طه عبدالكريم هشام

الكليب عبدهللا احمد عبدهللا هشام

ابراهيم احمد عبدالمجيد هشام

كريزم محمد عقيل هشام

سعيد سالم على هشام

طاهر محمد على هشام

عبدالرحمن على فرغلى هشام

محمود عبدالحميد لطفى هشام

هاشم سيد سيد محمد هشام

الزرعونى نقى على صالح محمد هشام

اهلى محمد عبدالجبار محمد هشام

احمد محمد عبدالفتاح محمد هشام

البلوشى على محمد هشام

عيران كامل محمد هشام

الخطيب محمد محمود هشام

الموصلى هال

المنصورى مرزوق مبارك احمد هالل

على هالل المصيلحى هالل

الكثيرى عبدهللا عمر بدر هالل

العتيبى مطلق بن خالد بن هالل

المزروعى هالل خلف هالل



زيد سعيد زيد هالل

الدرمكى هالل سعيد هالل

الزعابى هالل سعيد هالل

الشريانى عبدهللا  خميس عبدهللا هالل

الشريانى عبدهللا خميس عبدهللا هالل

الظاهرى هالل عمر على هالل

الحارثى الخبنه احمد صالح مبارك هالل

الكعبى سهيل محمد هالل

المنصورى  خميس سعود ناصر هالل

المنصورى خميس سعود ناصر هالل

الكثيرى سعيد عزان صالح  ريس همام

الكثيرى سعيد عزان صالح ريس همام

الكثيرى سعيد عزان صالح  ريس همدان

الكثيرى سعيد عزان صالح ريس همدان

بوعفره محمد عبدهللا محمد هنا

الهاشمى محمد السيد هاشم السيد هناء

دراج على حسن هناء

المعيلى محمد راشد هناء

الشريف سلطان محمد سلطان هناء

البريكى سالم علوى صالح هناء

الشامسى حميد عبدهللا احمد طارق هناء

باصليب سالم سعيد عبدهللا هناء

الزعابى سالم راشد ابراهيم زوجه على هناء

حميد خميس هللا مال هناء

خميسحميد هللا مال هناء

يوسف زوجه الخطيب احمد شريف محمد هناء

قائد محمد هناء

عبدهللا حسن زينل يوسف هناء

الحوسنى محمد ابراهيم هنادى

العمودى الفقيه احمد عثمان احمد هنادى

الكثيرى سعيد عزان صالح  ريس هنادى

الكثيرى سعيد عزان صالح ريس هنادى

الفقير عبيد محمد زوجه على هنادى

براهيم عبدالعزيز بن ابراهيم هند

الشحى احمد محمد صالح احمد هند

الشريانى عبدهللا  خميس االمير هند

الشريانى عبدهللا خميس االمير هند

تميم بنى ابوالقاسم محمود محمد امين هند

الشيخ ال عبدهللا بن ابراهيم بنت هند

اهلى هللا فتح عبدهللا حسين هند

الحسانى حمد سعيد سالم هند

المحمود محمد على سالم هند

مكسح سلطان سيف هند

المرى سعيد محمد سيف هند

الشامسى حميد عبدهللا احمد طارق هند

المهيرى فهد بن محمد احمد عبدهللا هند

سلطان على عبدهللا هند



العنزى سالم محمد عبدهللا هند

العجله صالح محمد عبدهللا هند

حافظ بن احمد خالد زوجه المرى عبيد هند

سلطان خلفان عبيد هند

الهاجرى محمد سلمان عبيد هند

السويدى   طارش بن سعيد محمد عتيق هند

السويدى  طارش بن سعيد محمد عتيق هند

عشاوى هند

الباكرى احمد محمد فيصل هند

بوليله محمد على محمد هند

القحطانى خرصان فالح محمد هند

النعيمى البزى محمد يوسف هند

العيسى احمد بن محمد بن هود

فطيح ال بالل بن سعيد بن هويج

احمد سيد احمد السيد هويدا

االفردى افضل سيد هويدا

العرفى على سعيد على سيف هويدا

المزروعى على محمد هويدا

العامرى  عوض مفرج هويدا

العامرى عوض مفرج هويدا

خورى حسين يوسف هويدا

هويدن على راشد هويدن

المزروعى سهيل سيف حبروت هيا

سعد سلمان عبدهللا خلفان هيا

الكوس ابراهيم احمد محمد هيا

المرر الكندى مصبح على محمد هيا

المنصورى  خميس سعود ناصر هيا

المنصورى خميس سعود ناصر هيا

بركات على عبدالحافظ هيام

عمرو عبدالرحمن عبدالكريم هيام

مبارك احمد محمد هيام

خورى محمد عبدهللا  يونس هيام

خورى محمد عبدهللا يونس هيام

صبح جاد احمد محمد انس هيثم

سوالقا ايشو هيثم

الجابرى سعيد بن احمد بن هيثم

الجويره ابراهيم بن زيد بن هيثم

الغزال احمد بن محمد بن هيثم

حسن عثمان حسنى هيثم

الشنتف عيسى سعيد زكريا هيثم

قطيفان  درويش سامى هيثم

محمد احمد سعيد هيثم

العرفى على سعيد على سيف هيثم

عثمان عادل هيثم

القاطرجى عبدالرحمن هيثم

البهو عبدالمنعم هيثم

عطيه على هيثم



حمزه فواد المعروف كامل هيثم

علوان عبداللطيف لطفى هيثم

ماشفج رشدى محمد هيثم

المنصورى بوحبل محمد خليفه هيرا

الغانم احمد بن فيصل بن هيف

القحطانى مسعود بن مريع بن هيف

االحبابى غريب هيف هادى هيف

محمد على ابراهيم هيفاء

الشامسى خاطر عبدهللا هاشل حميد هيفاء

عبيد سالم سعيد هيفاء

المهيرى مطر محمد هيفاء

مراد عبدالحكيم هيولى

المهناء علي ناصر باهلل واثق

سيد حسين واجد

الموصللى ابراهيم وائل

ابوشادى محمد فائق حسنى وائل

الكعبى جبر سلمان وائل

عوده طاهر وائل

الحسنى ناصر على عبدهللا وائل

العينين ابو حافظ لبيب وائل

سليمان ماهر وائل

العقيل محمد وائل

عبدالصمد احمد مراد وائل

الشامى وليد وائل

اهليل محمد وليد وائل

غانم عبده محمد شهاب وجد

فضولى سمير وجدان

عقاب عبدهللا على وجدى

الحايك عبدهللا وجيه

حسن عبدالكريم حسن وحيد

المال امين محمد عبدالعزيز وحيد

يونس عبدهللا عبدالقادر وحيد

صويلح حسن محمد وحيد

الحمادى محمد ابراهيم وداد

صالح احمد وداد

البناى على عبدالرضا على وداد

الزرعونى عبدهللا امين محمد وداد

المهيرى بطى بن  خميس محمد وداد

المهيرى بطى بن خميس محمد وداد

النعيمى سمحان صالح جاسم محمد وديان

رشوان صديق بن حسن بن محمد بن وديع

حنين شاكر وديع

المهيرى عبدهللا محمد سهيل احمد وديمه

القبيسى سلطان حجى سلطان وديمه

الجلباوى محمد على محمد وديمه

جابر محمى وديمه

الظاهرى صغير ابراهيم سالم مطر وديمه



الظاهرى سويدان مطر وديمه

انصاري نقي محمد مصطفى المرحوم ورثة

الغزال يوسف بن يعقوب المرحوم ورثة

الحمادى احمد حسين ابراهيم المرحوم ورثه

الوالى محمد راشد احمد المرحوم ورثه

الفالحى درى محمد احمد المرحوم ورثه

مظفر على محمد احمد المرحوم ورثه

الصيرى  عوض سلطان سيف المرحوم ورثه

الصيرى عوض سلطان سيف المرحوم ورثه

الحوسني حسن ابراهيم عبدهللا المرحوم ورثه

المسافرى سعيد عبدهللا المرحوم ورثه

التفاق عبيد حسن على المرحوم ورثه

الجهورى راشد عبدهللا على المرحوم ورثه

راشد بن سعيد بن حميد: المرحوم ورثه

سالم خميس سرور خميس:المرحوم ورثه

عبدهللا صديق مريم المرحومه ورثه

مكى حسن مها المرحومه ورثه

الظاهري خميس عيده/المرحومه ورثه

خميسالظاهري عيده/المرحومه ورثه

راشد حمد راشد ورثه

المزروعى راشد سعيد على سالم ورثه

السبع عبدالمنعم نعمات ورثه

الحامد حسين سالم ورده

المهرى سدون محمد على ورده

السيارات لصيانه اراك ورشه

السيارات الصالح طارق ورشه

مرمش رشيد هاشم ورود

كشك موسى ادوارد وسام

العلقم احمد بن حسن بن وسام

قدوره سليم وسام

سولاير حبيب شوكت وسام

جلهوم كاصد وسام

بشير احمد محمد وسام

ازهرى نزر وسام

احمد الشحات السيد وسامه

نادر ابى سامى وسيم

على قاسم قمبر وسيم

قمبرجى نبيل وسيم

وشاح جادهللا وشاح عبدالهادى وشاح

اللوح خليل بدوى وصال

المومنى محمد احمد وصفى

قديح اسماعيل سلمان وصفيه

غانم عبده محمد شهاب وضاح

المحرزى احمد  خميس احمد وضحه

المحرزى احمد خميس احمد وضحه

الجابرى محمد احمد وضحه

االحبابى غريب هيف هادى وضحه



الجناحى على ابراهيم على وعد

هللا ابوعبيد محمود ابراهيم وفاء

الكثيرى العطاس عمر سالم ابوبكر وفاء

ف الجال محمد خليفه خالد وفاء

متاعه محمود زكريا وفاء

اسحق صاروفيم وفاء

الفقاعى محمد خليفه على وفاء

عمر احمد   عوض وفاء

عمر احمد  عوض وفاء

الظاهرى سعيد جمعه  عوض وفاء

زكريا اديب محمد وفاء

المرى محمد خلفان محمد وفاء

العمودى عبدهللا سعيد محمد وفاء

نويهض وهيب وفاء

رحمه ال صالح ناصر جابر والء

الفحام طاهر مهدى والء

الحوسنى راشد احمد محمد ابراهيم وليد

العفيفى شجاع عامر صالح احمد وليد

عبدهللا احمد وليد

سلطان محمد احمد وليد

محمد رمضان بابكر وليد

الجهنى احمد بن حمدى بن وليد

الزهرانى سعيد بن خاطر بن وليد

الهذيلى محمد بن صالح بن وليد

النعيم محمد بن عبدالرحمن بن وليد

البراهيم سعد بن عبدالعزيز بن وليد

العطيه محمد بن عطيه بن وليد

الشهرى سليمان بن على بن وليد

الصوالحى احمد عبدالرحمن يوسف جمال وليد

مصطفى احمد جمعه وليد

العقاد حامد جمعه وليد

الطواش عيسى عبدهللا على حسين وليد

المتروك مكى متروك على حسين وليد

خربوش خالد وليد

المعمولى شيخان عبدهللا سعيد خالد وليد

القزق محمود خليل وليد

شلعب محمود خليل وليد

الزعابى راشد محمد راشد وليد

الكثيرى محمد سعيد سالم وليد

البدرانى سرور سليمان سالم وليد

البريكى فضل صالح سالم وليد

السعيدى حمد حميد سعيد وليد

السالمى عبيد سليمان سعيد وليد

عوض صالح سعيد وليد

بورقيبه عبدالرحمن عبدهللا عبدالرزاق وليد

جمعان عبدالرحمن عبداللطيف وليد

شرمى الخالوى  خميس عبدهللا وليد



شرمى الخالوى خميس عبدهللا وليد

الجعبرى كامل عبدهللا وليد

الحمادى باقر محمد عبدهللا وليد

زاروبى عفيف وليد

سعيد سالم على وليد

باصليب محمد عمر وليد

عامر عوض سامى عوض وليد

البيطار لطفى وليد

عبدالمحمود رجا محمد وليد

المرزوقى محمد عبدهللا محمد وليد

باشيبه على محمد وليد

بستكى زينل احمد نور محمد وليد

الكفرى محمود وليد

جوابره عبدالرحمن محمود وليد

عثمان محمود وليد

منسى عبداللطيف منير وليد

الشركى  يونس موسى وليد

الشركى يونس موسى وليد

خورى محمد حسين يوسف وليد

خورى محمد عبدهللا  يونس وليد

خورى محمد عبدهللا يونس وليد

المهرى ذيبان سالم وليفه

المزروعى سالمين محمد ونيه

العنزى وهق بن منيخر بن وهب

غانم عبده محمد شهاب وئام

ابراهيم نعمه وئام

الصرايره محمد عبدالقادر سالم ياره

حايك ابراهيم ياسر

الصالحى محمد احمد ياسر

الموسوى محمود السيد ياسر

الزيدى مفتاح بن حمد بن ياسر

الحازمى وصل بن سلمان بن ياسر

الرفيعى محمد بن عبدهللا بن ياسر

على المحمد يوسف بن عبدهللا بن ياسر

اليوسف مختار حسن رضا ياسر

فراج سعيد ياسر

الرشودى ابراهيم سليمان ياسر

شديد  عداورس عبدالعظيم ياسر

شديد عداورس عبدالعظيم ياسر

خورشيد حسن عبدالمنعم ياسر

الصيعرى محمد مبارك ياسر

عصر ابراهيم محمد ياسر

الطيابى على محمد ياسر

عجاوى نازم ياسر

سعيد على امين ياسمين

المصعبين بخيت على احمد خالد ياسمين

عسكر خان بابا خسرو ياسمين



نمر احمد سرحان سمير ياسمين

النوبي عبدهللا مسعد محسن عبدالسالم ياسمين

الحمادى ابراهيم خليل ابراهيم ياسين

محمد على عبدالحسين ياسين

العجمى عبدالهادى بن محمد بن يام

المغنى سعيد فايز يامن

قريع ال مشبب بن حمد بن  فنيس بن يحى

قريع ال مشبب بن حمد بن فنيس بن يحى

شراب حمزه ابراهيم يحيى

الجابرى حسن عبدهللا احمد يحيى

العمودى محمد احمد يحيى

الهاشمى عبدالرحيم احمد السيد يحيى

المكرمى على بن احمد بن يحيى

البشرى يحيى بن جابر بن يحيى

القحطانى يحيى بن جابر بن يحيى

نصيب ال جابر بن حسين بن يحيى

العوده يحيى بن محمد بن يحيى

الشكيلى سالم سيف يحيى

القطان عبدالحميد عبدهللا يحيى

الكربى حنتوش عوض عبدهللا يحيى

العدوى عبود على عبود يحيى

محمد سليمان عثمان يحيى

على ال صبيح بن جاسم سعيد على يحيى

المرزوقى شريف محمد يحيى

عثامنه عثمان محمود يحيى

الشكيلى هويشل سالم ناصر يحيى

عبابنه محمد هشام يحيى

االمين محمد يس الحسن محمد يس

السنباطى  رياض محمد يسرا

السنباطى رياض محمد يسرا

غريب ولد سعيد سالم يسره

عبدهللا احمد يسرى

الظاهرى عيبد خلفان سالم زوجه سيف يسرى

المر ماجد عبدهللا محمد زوجه صقر سيف يسرى

الهاجرى سالمين عامر محمد يسرى

باصليب مبارك احمد يسلم

الرئيسى الفينى على يوسف ابراهيم يعقوب

عبدهللا السيد محمد سيد الدين تاج يعقوب

الحمادى هاشم على حسن يعقوب

البلوشى محمد على يعقوب

كرم بن على احمد كرم يعقوب

الفاخورى هللا ضيف كمال يعقوب

الكاش عبيد  خميس محمد يعقوب

الهاشمى برهان اسحاق مرتضى يعقوب

الزعابى يوسف ابراهيم يوسف يعقوب

الشحى سيف على محمد يوسف يعقوب

الكتبى سعيد خميس سعيد يمنا



الكتبى خميسسعيد سعيد يمنا

العامرى دهوير زوجه الفالحى محمد احمد يمنه

العامرى مسلم يمنه

سالم على يمنى

المنصورى عيسى مبارك يمنى

ابراهيم يوسف

االكرف محمد ابراهيم يوسف

الخورى يوسف ابراهيم يوسف

الصفى ابراهيم ابن خليل ابن يوسف

السليمانى عابد ابن محمد ابن يوسف

محمد ابوبكر يوسف

الحمادى الصغير على ابراهيم احمد يوسف

احمد احمد يوسف

الزقعان طاهر احمد يوسف

الخاجه ابراهيم عبدهللا احمد يوسف

الخورى محمد عبدهللا احمد يوسف

البلوشى محمد احمد يوسف

البلوشى عبدهللا محمد احمد يوسف

باصليب ناصر محمد احمد يوسف

المبارك يحيى احمد يوسف

الهاشمى يوسف السيد ابراهيم السيد يوسف

الشريانى عبدهللا  خميس الشيبه يوسف

الشريانى عبدهللا خميس الشيبه يوسف

حارب حارب  الماس يوسف

حارب حارب الماس يوسف

يوسف محمد امين يوسف

المنير بشاره يوسف

الباروت باروت موسى بشير يوسف

الشايب حسين بن احمد بن يوسف

الملحم عبدالرحمن بن احمد بن يوسف

الهديان محمد بن احمد بن يوسف

العلى احمد بن تقى بن يوسف

الخلف عبدالرحمن بن جارهللا بن يوسف

الحرز حسن بن حسين بن يوسف

ضاعن ال محمد بن حسين بن يوسف

الذياب على بن حمد بن يوسف

القحطانى  معيض بن سالم بن يوسف

القحطانى معيض بن سالم بن يوسف

القفاص حسن بن  عباس بن يوسف

القفاص حسن بن عباس بن يوسف

الفارسى محمد بن عبدالرحيم بن يوسف

المعيلى ابراهيم بن عبدهللا بن يوسف

الصقر سعد بن عبدهللا بن يوسف

العروج عبدالمحسن بن عبدهللا بن يوسف

الشايب  عايش عبدهللا بن يوسف

الشايب عايش عبدهللا بن يوسف

البناى ابراهيم بن عبدالوهاب بن يوسف



الحاجى عبدالوهاب بن على بن يوسف

الشاب محمد بن على بن يوسف

العبدالسالم محمد بن على بن يوسف

العبدهللا محمد بن على بن يوسف

الهاشم صالح بن محمد بن يوسف

الجمعان عبدالرحمن بن محمد بن يوسف

الخباز احمد بن هادى بن يوسف

الحسن حسين بن هاشم بن يوسف

البوناقه صالح بن يوسف بن يوسف

الهاشمى محمد السيد الدين تاج يوسف

الحمادى سلطان احمد جابر يوسف

حسين محمد جابر يوسف

المطوع خالد عيسى جاسم يوسف

على ال محمد جاسم يوسف

العباد حسن حسن يوسف

السلمان سلمان حسن على حسين يوسف

العبرى ناصر سيف حمد يوسف

اليمانى راشد خليفه يوسف

نورد دريا يوسف

عبود بن حميد سالم راشد يوسف

الشكيلى هويشل سالم ناصر سالم يوسف

النافع يوسف سعد يوسف

مبارك عبيد سعيد يوسف

القيشى سعيد على سعيد يوسف

السميرى جابر مطلق ضاوى سفر سلطان يوسف

الدهمانى سيف سالم سيف يوسف

هابيل يوسف عبدالرحمن يوسف

الخطيب عبدالرؤوف يوسف

المحمود محمد يوسف عبدالعزيز يوسف

بحبوح عبدالفتاح يوسف

الفارسى سالم عبدهللا يوسف

ريايسه حسين محمد عبدهللا يوسف

الزعابى قضيب عبدهللا محمد عبدهللا يوسف

على محمد عبدهللا يوسف

بسلوم احمد محمد عبيد يوسف

احمد عثمان يوسف

االخرس يوسف عدنان يوسف

الصايغ ابراهيم على يوسف

الحمادى ابراهيم احمد على يوسف

المازمى ناصر صالح على يوسف

الحمادى جاسم عبدهللا على يوسف

الظاهرى الحيران على عبيد على يوسف

الزرعونى عبدالرحيم محمد على يوسف

عبدهللا محمد على يوسف

النويس عبدالرضا يوسف على يوسف

العبدهللا محمد علي يوسف

ابومهنا عبدالعزيز عيسى يوسف



المرى على غانم يوسف

الحوسنى  خميس احمد فيروز يوسف

الحوسنى خميس احمد فيروز يوسف

الحمادى محمد عبدهللا هللا مال يوسف

الزرعونى احمد امين محمد يوسف

المرزوقى يوسف جاسم محمد يوسف

النوايسه حسين محمد يوسف

الشامسي سعيد حمد محمد يوسف

السويدى خميس عبدهللا محمد يوسف

خميسالسويدى عبدهللا محمد يوسف

الشحى سيف على محمد يوسف

حموده يوسف محمد يوسف

السيابى سالم مصبح يوسف

حماد احمد موسى يوسف

الديانى  بامسدوس على ناصر يوسف

الديانى بامسدوس على ناصر يوسف

حسن عبدالكريم حسن وحيد يوسف

الرميثى على محمد يحيى يوسف

محمد مراد احمد  يونس

الناصر يوسف بن ابراهيم بن  يونس

على محمد حسن  يونس

الخاجه رسول محمد العابدين زين  يونس

السراح عبداللطيف عيسى عبدهللا  يونس

الخاجه عبدهللا على فتح  يونس

البلوشى قاسم حسن محمد  يونس

السويدى على نصيب  يونس

محمد مراد احمد يونس

عبدالحميد خليل اديب يونس

الناصر يوسف بن ابراهيم بن يونس

على محمد حسن يونس

الخاجه رسول محمد العابدين زين يونس

السراح عبداللطيف عيسى عبدهللا يونس

البلوشى قاسم حسن محمد يونس

الزرعونى عبدهللا عبدالرحمن محمد يونس

العوضى محمود نور محمد يونس

السويدى على نصيب يونس


