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اق
ــــ

وفـ
ــــ

الــ

الدائرة/النائب
المحافظة

الكتلة
االنتخابية

نسبة
(٪) مالحظاتالنجاح

المعاودة عادل الشيخ المحرق1. حركة371063.48أولى مرشح على الفوز من تمكن
سيار عيسى الوطنية العدالة

البوعينين غانم الفوز628166.51ثامنةالمحرق2. من تمكن
الشروقي ثابت منافسه على

مراد عبدالحليم االصالة 791951سابعةالوسطى3. تابع لجمعية جديد وجه

المهندي حمد الفوز331053.82ثانيةالجنوبية4. اعادة تمكن من سابق نائب

ــة
لـــ

ـــا
صــ

األ

الدائرة/النائب
المحافظة

الكتلة
االنتخابية

نسبة
(٪) مالحظاتالنجاح

علي أحمد المحرق1. الفوز507955.59ثالثة من تمكن
فخرو عبداهللا محمد على

علي صالح الوسطى2. تاريخية987753.39رابعة منافسة من الخروج تمكن
فخرو منيرة الرباعي مرشحة مع

الشيخ عبداللطيف الوسطى3. على1115056.40ثامنة الفوز من تمكن
زينل فوزية النسائي الوجه

خالد محمد الفوز958653.79سادسةالشمالية4. من تمكن
العبداهللا انور الميثاق مرشح على

الدائرة/النائب
المحافظة

الكتلة
االنتخابية

نسبة
(٪) مالحظاتالنجاح

الظهراني خليفة 808270.74تاسعةالوسطى1.
المرشح البارز على من الفوز تمكن

خليفة، آل بن صقر سلمان الشيخ
لرئاسة المجلس كتل ثالث من ومدعوم

العسومي  572068.62أولىالعاصمة2. عادل
في منافسة من الفوز تمكن

المنبر النائب مرشح تاريخية مع
سعدي محمد

السعيدي جاسم 549570.89أولىالجنوبية3.
حركة مرشح على الفوز من تمكن

خان الدين محي الوطنية العدالة
الرويعي مريم النسائي ورئيسة االتحاد

الدوسري عبداهللا نائب سابق191162.90رابعةالجنوبية4.

ون
تقل

س
لم

ا

لطيفةالقعود
حوار-1200سادسةالجنوبية(فازتبالتزكية) دائرة

االنتخابيةالدائرة/ المحافطةالنائبالكتلة األصواتالكتلة نسبة
(٪) مالحظاتفي الجولة األولى

ديبالوفاق أبو مهدي الوسطى1. الحادي734229.71ثالثة إبراهيم المنبر مرشح ينافس

بوصندلاألصالة إبراهيم المحرق1. الجودر543747ثانية صالح المستقل ينافس المرشح

مي
سال

اإل
بر 

من
قمبرال سامي المحرق1. الجالهمة586022خامسة صالح المستقل المرشح ينافس

الفضالة ناصر المحرق2. ينافس مرشح وعد سامي سيادي1057142سابعة

الحادي إبراهيم الوسطى3. ديب734245.60ثالثة أبو مهدي الوفاق مرشح ينافس

عد
و

النعيمي عبدالرحمن المحرق1. أبو الفتح1001737رابعة عيسى المستقل ينافس المرشح

سيادي سامي المحرق2. الفضالة1057132سابعة المرشح المنبري ناصر ينافس

شريف إبراهيم العاصمة3. بومجيد339139.55سادسة عبدالرحمن المستقل المرشح ينافس

ون
قل

ست
لم

ا

صالح الجودر المحرق1. بوصندل543715ثانية إبراهيم األصالة مرشح ينافس

الفتح أبو عيسى المحرق2. النعيمي1001738رابعة عبدالرحمن وعد مرشح ينافس

الجالهمة المحرق3.صالح قمبر586050خامسة سامي جمعية المنبر مرشح ينافس

بومجيد عبدالرحمن العاصمة4. شريف339147.32سادسة إبراهيم وعد مرشح ينافس

الشمري عبدالحكيم العاصمة5. أبل593530.71سابعة عبدالعزيز المستقل المرشح ينافس

أبل عبدالعزيز العاصمة6. الشمري593543.8سابعة عبدالحكيم المستقل المرشح ينافس

البحيري سامي الجنوبية7. مبيضين348040.31ثالثة عبدالحافظ المستقل المرشح ينافس

مبيضين عبدالحافظ الجنوبية8. البحيري348021.47ثالثة المرشح المستقل سامي ينافس

الرميحي خميس الجنوبية9. الفضالة117544.73خامسة سند المستقل المرشح ينافس

الفضالة سند الجنوبية10. الرميحي117525.54خامسة المرشح المستقل خميس ينافس

الوداعي سيدمكي الشمالية11. أحمد1048245.41ثانية ميرزا المستقل المرشح ينافس

أحمد ميرزا الشمالية12. الوداعي1048229.29ثانية سيدمكي المستقل المرشح ينافس

الموسى عبدالعزيز الشمالية13. الدوسري318229.2رابعة حمد المستقل المرشح ينافس

الدوسري حمد الشمالية14. الموسى318241.87رابعة عبدالعزيز المستقل المرشح ينافس

(2 ديسمبر 2006) النيابية االنتخابات الثانية في للجولة المترشحون

الدائرة/النائب
المحافظة

الكتلة
االنتخابية

نسبة
(٪) مالحظاتالنجاح

سلمان علي الشيخ الشمالية1. جمعية1544983.73أولى رئيس على الفوز من تمكن
خلف شفيق الرابطة

الشمالية2.عبدالحسينالمتغوي 1149881.70ثالثة
االقتصادي الفوز على من تمكن

الزيرة تقي المستقل

محمد جميل الجمري النائب السابق748879.93خامسةالشمالية3. على من الفوز تمكن
عباس حسن

حسين جاسم النائب السابق1014165.28سابعةالشمالية4. على من الفوز تمكن
يوسف زينل

فيروز جواد الشمالية5. 1193157.44ثامنة
تمكنمنالفوزعلىمديرادارة

المطبوعات فيوزارةاالعالمجمالداوود

سلطان حسن الشيخ الشمالية6. النائب السابق1211777تاسعة على من الفوز تمكن
جاسمعبدالعال

المرزوق خليل العاصمة7. النائب السابق721754.61ثانية على من الفوز تمكن
رجب بن عيسى

المؤمن جاسم الشيخ العاصمة8. 532858.25ثالثة
تمكن منالفوز علىمرشح أمل

رضوانالموسويومرشحوعد
ابراهيمكمالالدين

العاصمة9.عبدالجليلخليل تمكنمنالفوزعلىالنائباالوللرئيس738289.26رابعة
مجلسالنوابعبدالهاديمرهون

مزعل محمد النائب السابق333953.95خامسةالعاصمة10. على من الفوز تمكن
بوخماس حسن

كاظم سيدجميل العاصمة11. تمكنمن الفوزعلى النائب609271ثامنة
الشيخ عبداهللا العالي السابق

فيروز جالل الوسطى12. رئيسة قسم1358873.51أولى تمكن منالفوزعلى
التثقيفالصحيأملالجودر

العالي سيدعبداهللا الوسطى13. تمكنمنالفوز1134776.07ثانية
علىالنائبعبدالنبيسلمان

حسن عبدعلي محمد تمكنمنالفوز1063462.31خامسةالوسطى14.
علىالنائبأحمدحسين

الستري حيدر سيد تمكنمنالفوز947391.78سادسةالوسطى15.
الشيخ آل محمد النائب على

الديري حمزة الشيخ المحرق16. أعلىالنسبعلىمستوى647090.28سادسة حصلعلى
محافظة المحرق

الجولة األولى من النيابية االنتخابات الفائزين في قائمة
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