
٣١٠ مرشحًا بينهم ٢٢ امرأة يخوضون انتخابات ٢٠٢٢

إجمالي عدد الناخبني: ٧٩٥٩١١ إناث: ٤٠٧٨١٢ ذكور: ٣٨٨٠٩٩ املجموع

الدائرة األولى
عدد الناخبني

٤٨٦١٠ ذكور
٥١٥٧٥ إناث
١٠٠١٨٥ املجموع

اإلجمالي

٤٨

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

٤٤٣٤٣ ذكور
٤٦١٣٥ إناث
٩٠٤٧٨ املجموع

اإلجمالي

٤٨

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

٦٦٤٨٢ ذكور
٧١٨٨٢ إناث
١٣٨٣٦٤ املجموع

اإلجمالي

٤٧

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

شرق، الدسمة، املطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، حولي، 
النقرة، ميدان حولي، بيان، مشرف، الساملية، البدع، الراس، سلوى، 
الرميثية، ضاحية مبارك العبداهللا اجلابر، جزيرة فيلكا وسائر اجلزر، أجنفة.

املرقاب، ضاحية عبداهللا الســالم، القبلة، الشويخ، الشامية، القادسية، 

املنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، غرناطة، والقيروان، الشويخ 

الصناعية، املنطقة الصحية، النهضة، شمال غرب الصليبخات، جابر األحمد.

كيفان، الروضة، العديلية، اجلابرية، الســرة، اخلالدية، قرطبة، 

اليرموك، أبرق خيطان، خيطان اجلديدة، السالم، الصديق، حطني، 

الشهداء، والزهراء،.

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

١٢٧٧٢٨ ذكور
١٣٠١٨٥ إناث
٢٥٧٩١٣ املجموع

اإلجمالي

٨٦

طق
ملنا

ا

صباح السالم، املسيلة، العدان، القرين، أبوفطيرة، الفنطاس، 

القصور، مبارك الكبير، العقيلة، جابر العلي، الظهر، املهبولة، الرقة، 

هدية، أبوحليفة، الصباحية، املنقف، األحمدي، الفحيحيل، علي 

صباح السالم، الزور، الوفرة، ميناء عبداهللا، ضاحية فهد األحمد، 

الفنيطيس، وأم الهيمان، أبوفطيرة، املسايل، أبواحلصانية، مدينة 

صباح األحمد، مدينة اخليران السكنية.

  األرقام واملناطق وأعداد الناخبني الواردة في اجلدول حسب الكشوف االنتخابية الرسمية التي صدرت من اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات وفق البطاقة املدنية

إبراهيم الكندري٭ 

بدر املال٭ 

بدر احلميدي٭ 

ثامر العنزي٭ 

حمد الهرشاني٭ 

حمد املطر٭ 

راشد العازمي٭ 

سالم الشريع٭ 

سعد الفجي٭ 

شعيب شعبان٭ 

صالح الفضلي٭ 

عالية اخلالد٭ 

عبداهللا العنزي٭ 

عبداهللا العرادة٭ 

عبدالوهاب العيسى٭ 

عمر العنزي٭ 

فالح املطيري٭ 

فهد أبوشيبه٭ 

مبارك العازمي٭ 

ناصر العبيدي٭ 

نواف العازمي٭ 

احمد احلمد٭ 

عبداهللا االنبعي٭ 

فايز الرديني٭ 

محمد العوضي٭ 

حامد محري٭ 

حسن العازمي٭ 

خليل الصالح٭ 

علوي الضفيري٭ 

علي الدقباسي٭ 

فالح الهاجري٭ 

فهد العنزي٭ 

محمد خريبط٭ 

محمد املطيري٭ 

حصة املليفي٭ 

خالد عايد٭ 

خلود الشمري٭ 

بدر نشمي٭ 

حسني العبداحملسن٭ 

فاطمة غلوم٭ 

فهد املسعود٭ 

عبدالرحمن الشمري٭ 

فهد الكندري٭ 

مدغش الهاجري٭ 

محمد املطير٭ 

عادل اليحيى٭ 

عبدالرحمن اجليران٭ 

مسفر مانع٭ 

أحمد السعدون٭ 

أسامة املناور٭ 

بشار محمد٭ 

حمد العليان٭ 

خليل أبل٭ 

سعدون حماد٭ 

سلوى العنزي٭ 

طالب العطار٭ 

عبدالعزيز الصقعبي٭ 

عبداهللا املفرج٭ 

عزام العميم٭ 

فجر السعيد٭ 

محمد اجلوعان٭ 

مهلهل املضف٭ 

مهند الساير٭ 

نورة املليفي٭ 

هشام الصالح٭ 

جاسم اجلريد٭ 

حمود املاجد٭ 

عبداهللا الفودري٭ 

عبداحملسن اجلمعة٭ 

فارس العتيبي٭ 

قتيبة الصقعبي٭ 

نادر منصور٭ 

حمد العبيد٭ 

عبدالعزيز العتيبي٭ 

عبدالكرمي الكندري٭ 

إبراهيم دشتي٭ 

جنان بوشهري٭ 

عبداهللا الكندري٭ 

غادة العتيبي٭ 

فاطمة القالف٭ 

حسن علي٭ 

صالح الهاشم٭ 

مبارك العرو٭ 

معجل العبكل٭ 

احمد غلوم٭ 

جراح الفوزان٭ 

عمار العجمي٭ 

جنان احلربي٭ 

خالد اسماعيل٭ 

خليفة التميمي٭ 

عنود العنزي٭ 

محمد العازمي٭ 

حسن حسن٭ 

رغيان النومس٭ 

محمد صرخوه٭ 

بدر املجاوب٭ 

ثامر السويط٭ 

ثامر العبدلي٭ 

خالد العريفان٭ 

سالم احلسيني٭ 

سلطان الشمري٭ 

طالل منيزل٭ 

عبدالعزيز العازمي٭ 

عويد الرشيدي٭ 

عيد العنزي٭ 

فالح املعصب٭ 

فهيد الديحاني٭ 

مبارك العرف٭ 

مبارك النجادة٭ 

محمد احلربي٭ 

مساعد الشمري٭ 

مشاري العيبان٭ 

مشهور جليعب٭ 

معاذ الدويلة٭ 

مفرج نهار٭ 

بدر الهبيدة٭ 

بدر املطيري٭ 

حسني قويعان٭ 

رباح  القوبع٭ 

سارة الدابي٭ 

سالم املطيري٭ 

طارق الوزق٭ 

فايز اجلمهور٭ 

فالح الربعي٭ 

فهيمة الرشيدي٭ 

فواز العدواني٭ 

مبارك احلجرف٭ 

محمد العنزي٭ 

مرزوق اخلليفة٭ 

مطلق العنزي٭ 

بشرى خلف٭ 

بكر الرشيدي٭ 

سعد الرشيدي٭ 

عبداهللا فهاد٭ 

فراج احلجرف٭ 

فهد املهّمل٭ 

فواز اجلدعي٭ 

مبارك الطشة٭ 

يوسف البذالي٭ 

سيف املطيري٭ 

ضيف اهللا أبورميه٭ 

عبدالرحمن العتيبي٭ 

عبداهللا املطيري٭ 

عسكر العنزي٭ 

عيد أبوصليب٭ 

فواز العنزي٭ 

ماجد املطيري٭ 

مبارك القفيدي٭ 

محمد املطيري٭ 

عبدالرحمن الهاجري٭ 

علي البغيلي٭ 

محمد اخلرينج٭ 

أنوار القحطاني٭ 

بدر سيار٭ 

رشيد العتيبي٭ 

سعد اخلنفور٭ 

سعد الرشيدي٭ 

شعيب املويزري٭ 

عبدالرضا املوسوي٭ 

عبيد الوسمي٭ 

فرج اخلضري٭ 

فرز الديحاني٭ 

متعب الرثعان٭ 

محمد الديحاني٭ 

محمد هايف٭ 

أحمد ارشيد٭ 

خالد الشليمي٭ 

عبدالعزيز العوضي٭ 

محمد الراجحي٭ 

نايف املطيري٭ 

مساعد العارضي٭ 

يوسف القطان٭ 

أحمد عبيد العنزي٭ 

فهد العنزي٭ 

موضي املطيري٭ 

أنور الفكر٭ 

الصيفي الصيفي٭ 

بدر العازمي٭ 

بندر املطيري٭ 

تركي العازمي٭ 

حمد الفيلكاوي٭ 

خالد الهاجري٭ 

خالد العتيبي٭ 

سعود الهاجري٭ 

صالح املطيري٭ 

صالح العتيبي٭ 

طالل الدبوس٭ 

فالح السبيعي٭ 

فهد الهاجري٭ 

فهيد العجمي٭ 

ماجد املطيري٭ 

مبارك العجمي٭ 

محمد الرشيدي٭ 

مرزوق احلبيني٭ 

نايف العنزي٭ 

هاني شمس٭ 

وسمي الوسمي٭ 

ياسني حيدر٭ 

احمد مطيع٭ 

حفيظ العجمي٭ 

حمدان العازمي٭ 

حمود مبرك٭ 

خالد العازمي٭ 

دليهي الهاجري٭ 

سعود الصواغ٭ 

عبداهللا عكاش٭ 

عبداهللا العازمي٭ 

عبدالهادي العجمي٭ 

علي غلوم٭ 

عيسى الكندري٭ 

فهد الدوسري٭ 

فيصل العازمي٭ 

فيصل الكندري٭ 

مساعد العازمي٭ 

مطر العازمي٭ 

ناصر نقه٭ 

يوسف الزلزلة٭ 

يوسف العتيبي٭ 

جابر العازمي٭ 

حسني العتيبي٭ 

حمود احلمدان٭ 

سعد الهاجري٭ 

عبدالواحد خلفان٭ 

علي العازمي٭ 

عيد العازمي٭ 

فالح الهذيلي٭ 

فهاد العجمي٭ 

محمد الشاعر٭ 

محمد احلويلة٭ 

محمود عاشور٭ 

إبراهيم الهاجري٭ 

احمد السهلي٭ 

زياد املطيري٭ 

سعيد القحطاني٭ 

محمد الدوسري٭ 

فهيد العجمي٭ 

أحمد هديبان٭ 

عبداهللا شليويح٭ 

محمد املهان٭ 

ناصر الكندري٭ 

أيوب حسني٭ 

براك العازمي٭ 

حسني الدوسري٭ 

حماد الدوسري٭ 

حيدر صادق٭ 

سعود الطامي٭ 

فوزي الصقر٭ 

مبارك الفضلي٭ 

ناصر املري٭ 

جناه البحراني٭ 

أحمد العتيبي٭ 

عبدالرحمن السعيدي٭ 

عيد العتيبي٭ 

نهار العتيبي٭ 

محمد احلربي٭ 

أشواق العنزي٭ 

منصور العجمي٭ 

ناصر الصراف٭ 

خالد شخير٭ 

عايض أبو خوصة٭ 

عبداهللا البرغش٭ 

نايف املرداس٭ 

أسامة الشاهني٭ 

حسن جوهر٭ 

حسن كاظم٭ 

حمد املدلج٭ 

خالد القالف٭ 

داود معرفي٭ 

عادل الدمخي٭ 

عبداهللا املضف٭ 

علي املوسوي٭ 

عيسى الكندري٭ 

غدير أسيري٭ 

فهد احلساوي٭ 

مبارك احلريص٭ 

محمد العازمي٭ 

محمد الهدية٭ 

مخلد العازمي٭ 

يوسف اجلبعة٭ 

أحمد الشحومي٭ 

أسامة الزيد٭ 

خالد العازمي٭ 

خالد العميرة٭ 

صالح عاشور٭ 

عبدالعزيز بومجداد٭ 

علي حسني٭ 

علي القطان٭ 

علي العلي٭ 

فاضل األطرم٭ 

مشعل اجلويسري٭ 

أحمد الري٭ 

علي حالوة٭ 

مكي القديحي٭ 

يوسف الكتيتي٭ 

يوسف الغريب٭ 

جمال القناعي٭ 

عيسى حجي٭ 

وسمي الوسمي٭ 

خالد الشطي٭ 

عدنان الصالح٭ 

علي دشتي٭ 

باسل البحراني٭ 

وليد القبندي٭ 

حمد روح الدين٭ 

فاطمة الصفار٭ 

حسني الشمالي٭ 

سميرة الشطي٭ 

عبدالرزاق حيدر٭ 

فاخر القالف٭ 

فاخر حيدر٭ 

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

١٠٠٩٣٦ ذكور
١٠٨٠٣٥ إناث
٢٠٨٩٧١ املجموع

اإلجمالي

٨١

الفردوس، العمرية، الرابية، الرقعي، األندلس، جليب الشيوخ، 

ضاحية صباح الناصر، الرحاب، الفروانية، العارضية، إشبيلية، ضاحية 

عبداهللا املبارك، اجلهراء اجلديدة، اجلهراء القدمية، الصليبية 

واملساكن احلكومية، مدينة سعد العبداهللا، الشدادية، صيهد 

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر، غرب عبداهللا املبارك، جنوب 

عبداهللا املبارك، العيون، النعيم، النسيم، القصر، تيماء، الواحة.

طق
ملنا

ا

16
اجلمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢

للتواصل
٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

20222022


