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مجموع الناخبين يتجاوز 600 ألف في الدوائر الخمس

ب���م���ق���ارن���ة م���ج���م���وع ال���ن���اخ���ب���ن ال���ح���ال���ي م����ع أول 
انتخابات تجري وفق نظام الدوائر الخمس في 
 284790 فيها  الناخبن  ع��دد  ك��ان  وال��ت��ي   ،2008
ن��اخ��ب��ًا ون���اخ���ب���ة، س��ج��ل��ت ال����زي����ادة ف���ي 13 ع��ام��ًا 
ت��ب��ل��غ  ن���م���و  وب��ن��س��ب��ة  ون���اخ���ب���ة  ن���اخ���ب���ًا   217323

.%56.5
وقد تصدرت الدائرة الخامسة الترتيب بمجموع 
من   %29.4 وب��ن��س��ب��ة  ون���اخ���ب���ة  ن��اخ��ب��ًا   177473
اإلج���م���ال���ي، ت��ل��ت��ه��ا ال����دائ����رة ال���راب���ع���ة ب���� 160019 
الثالثة  ال��دائ��رة  وبنسبة 26.6%، وج��اءت بعدها 
ب� 108537 صوتًا وبنسبة 18% ثم الدائرة األولى 
الثانية  الدائرة  تلتها   ،%14.7 ب� 88511 وبنسبة 

بمجموع 67563 وبنسبة %11.3.

د. صالح السعيدي3 دوائر عدد ناخبيها أكثر من 100 ألف

■ الجهراء الجديدة أكبر منطقة انتخابية تلتها صباح السالم ثم الصباحية 

 2008 الخمس  ل��ل��دوائ��ر  انتخابات  أول  ع��ن  زي���ادة  ن��اخ��ب  أل��ف   217  ■

وع��ل��ى ص��ع��ي��د امل��ن��اط��ق االن��ت��خ��اب��ي��ة األك��ب��ر 
منطقة  حلت  االنتخابية،  الكثافة  حيث  م��ن 
ال���ج���ه���راء ال���ج���دي���دة أواًل ك��أك��ب��ر م��ن��ط��ق��ة في 
ال��ك��وي��ت ب��م��ج��م��وع 29797 ن��اخ��ب��ًا ون��اخ��ب��ة، 
تلتها منطقة صباح السالم ب� 21843 ناخبًا 
ثم  ب��� 21543،  ثالثة  الصباحية  ث��م  ون��اخ��ب��ة، 
الجهراء القديمة ب� 21001 ناخب وناخبة، ثم 
الفردوس خامسة ب� 19901، تلتها الرميثية 
ث��م   ،16322 ب�����  س���اب���ع���ة  ف���ال���رق���ة   ،19554 ب����� 
العارضية ب� 16072، وحلت بيان في املرتبة 
ال��ع��ل��ي  ب���� 15925، وج�����اءت ج���اب���ر  ال��ت��اس��ع��ة 

عاشرة ب� 15838.
وي��اح��ظ م��ن ال���ج���دول وج���ود 4 م��ن��اط��ق من 
العشر  املناطق  قائمة  الرابعة ضمن  الدائرة 
األك���ب���ر و4 م��ن��اط��ق م���ن ال����دائ����رة ال��خ��ام��س��ة 
وم��ن��ط��ق��ت��ن م���ن ال����دائ����رة األول������ى، م���ع غ��ي��اب 

ملناطق الدائرتن الثانية والثالثة.

الدائرةاألصواتالمنطقةترتيب

الرابعة29797الجهراء الجديدة1

الخامسة21843صباح السالم 2

الخامسة21543الصباحية3

الرابعة21001الجهراء القديمة4

الرابعة19901الفردوس5

األولى19554الرميثية6

الخامسة16322الرقة7

الرابعة16072العارضية8

األولى15925بيان9

الخامسة15838جابر العلي10

كشفت بيانات قيد الناخبين، التي جرت في شهري فبراير ومارس 2021، عن بلوغ عدد 
الناخبين في البالد 602103 ناخبين، ارتفاعاً من 567694 صوتاً في عام 2020، بصافي 

زيادة بلغت 34409 ناخبين وبنسبة نمو تقدر بـ %6.

النسبة للمجموع األصوات الدائرةترتيب
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أكبر 10 مناطق في عدد الناخبين 2021

الكتلة الناخبة بالدوائر الخمس 2021

زيادة في عدد الناخبين في مناطق عن أخرى )صورة أرشيفية من انتخابات سابقة(
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