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787 	778 	9 جاسم	عبد		الله	عبد	الرزاق	النقبي	

644 	623 	21 سالم	عبيد	محمد	عبيد	الحصان	الشامسي	

519 	514 	5 	 محمد	علي	سيف	علي	الكتبي	

448 	445 	3 	 عائشة	سالم	أحمد	بن	سمنوه	

411 	408 	3 عبيد	محمد	أحمد	سالم	السالمي	

369 	361 	8 	 محمد	يوسف	جاسم	الدوخي	

357 	354 	3 	 سالم	محمد	علي	هويدن	

343 	337 	6 سالم	علي	سالم	أحمد	المهيري	

311 	307 	4 	 سيف	عمير	سعيد	عمير	الكتبي	

299 	294 	5 	 لؤي	سعيد	علي	عالي	النقبي	

274 	272 	2 أحمد	صالح	محمد	علي	النقبي	

234 	229 	5 عمر	سليمان	سالم	العض	الحمودي	

225 	224 	1 أحمد	حمد	مصبح	خلفان	المسافري	

223 	220 	3 	 موزة	معضد	سعيد	الكتبي	

222 	220 	2 عبد	الرحمن	سعيد	سلطان	بن	شاهين	

222 	218 	4 محمد	عبيد	مطر	مصبح	الطنيجي	

211 	205 	6 	 سيف	مطر	عبد	الله	المسافري	

201 	200 	1 مصبح	سعيد	علي	حارب	بالعجيد	الكتبي	

186 	186 	0 سهيل	سالم	حمد	سالم	سويدان	الكعبي	

183 	181 	2 	 راشد	هالل	عبيد	هالل	النقبي	

183 	182 	1 محمد	عبد	الله	سعيد	بن	هويدن	الكتبي	

177 	176 	1 محمد	مطر	عبيد	شباني	الكتبي	

172 	170 	2 أحمد	محمد	علي	أحمد	القواضي	الحمادي	

150 	148 	2 محمد	سالم	احمد	سيف	الطنيجي	

143 	134 	9 	 سعود	بن	عبد	العزيز	المعال	

132 	123 	9 عائشة	أحمد	سالم	المطوع	السويدي	

124 	124 	0 محمد	غانم	محمد	بن	جسيم	الخاطري	

112 	112 	0 عمران	محمد	إبراهيم	احمد	الكياي		

112 	112 	0 سالم	سعيد	حميدي	خصوني	الكتبي	

109 	106 	3 عائشة	جمعة	حسن	جمعه	آل	علي	

107 	102 	5 سالم	حديد	عبيد	غريب	الخميسي	

102 	99 	3 وفاء	أحمد	علي	شاهين	الحمادي	

88 	88 	0 صالح	محمد	صالح	احمد	صندل	

87 	86 	1 	 محمد	بن	غاشم	الكتبي	

84 	83 	1 سامي	حسن	صالح	بوكفيل	آل	علي	

80 	80 	0 أحمد	راشد	سالم	سعيد	الشامسي	

77 	76 	1 مريم	محمد	عبيد	راشد	المجر	النعيمي	

67 	67 	0 عبدالله	عوض	سيف	حميدي	الكتبي	

63 	63 	0 محمد	سالم	سعيد	عبدالله	بن	فتير	

56 	54 	2 عامر	عبيد	عيسى	النابوده	الشامسي		

56 	55 	1 نجالء	عيسى	محمد	أحمد	عبدالله	األنصاري	

46 	42 	4 عادل	إسماعيل	عبد	الواحد	الزرعوني	

44 	43 	1 عدنان	حسن	بيات	علي	السويدي	

40 	40 	0 عبدالله	بخيت	فرحان	حسن	السويدي	

39 	36 	3 وليد	محمد	إسماعيل	إبراهيم	البريمي	

38 	37 	1 أمنة	مسعود	مبارك	المال	الحمادي	

37 	36 	1 	 نداء	علي	يوسف	الرئيسي	

37 	33 	4 احمد	حسن	محمد	حسن	المعيني	

37 	37 	0 عبدالله	سالم	حسن	جمعه	الشامسي	

34 	33 	1 محمد	سليمان	حسن	محمود	حسن	

31 	29 	2 نوره	يوسف	خلفان	عبيد	بن	صندل	

27 	27 	0 	 زايد	محمد	سعيد	زايد	الكتبي	

24 	23 	1 انور	صالح	حسين	العلوي	اليافعي	

24 	23 	1 عبدالعزيز	راشد	مسعود	بن	حامد	الطنيجي	

23 	23 	0 	 سلمى	محمد	عبيد	الكتبي	

23 	23 	0 	 علي	عبدالله	محمد	الرئيسي	

18 	18 	0 عبدالله	علي	عباس	على	النقبي	

17 	17 	0 محمد	يوسف	حسن	بن	يوسف	بن	حماد	

14 	14 	0 سيف	عيسى	سيف	لخيلب	آل	علي	

8 	7 	1 طارق	عبدالرحمن	عبدالله	أحمد	الشيخ	

5 	4 	1 أحمد	راشد	احمد	شبانه	السويدي	

69 	65 	4 	 ال	أرغب	بالتصويت	ألي	أحد	

مجموع األصوات المرشح    األصوات  األصوات 

من داخل الدولة من خارج الدولة      

2.167			 	2.143 	24 خليفة	سهيل	علي	ربيع	المزروعي	

1.634			 	1.608 	26 مطر	حمد	مطر	عميرة	الشامسي	

1597	 	1.574 	23 سعيد	صالح	ميزر	سعيد	الرميثي	

1.382	 	1.358 	24 صالح	مبارك	مسلم	عثعيث	العامري	

1.375	 	1.360 	15 سالم	محمد	سالم	بالهويمل	العامري	

		1.372 	1.357 	15 محمد	سلطان	قران	راشد	المنصوري	

1.153	 	1.137 	16 عبيد	خليفة	احمد	خليفة	الزعابي	

1.125 	1.102 	23 محمد	مسلم	سالم	مسلم	بن	حم	العامري	

1.079 	1.055 	24 سالمين	محمد	سالمين	ارحمه	الشامسي	

		1.014 		1.003	 			11		 خلفان	سعيد	خلفان	حضيرم	الكتبي	

1.001 	976 	25 ثاني	مبارك	سرور	مبارك	الظاهري	

989 	952 	37 مبارك	عوض	محمد	بالكيله	العامري	

985 	971	 		14 أحمد	سعيد	راشد	محمد	ال	حميد	النيادي		

897 	877 	20 عبدالله	سالم	صالح	نصره	الشريفي	العامري	

780 	757 	23 محمد	سعيد	ناصر	حريك	المنهالي	

764 	752 	12 حمد	سالم	كردوس	عبيد	العامري	

711 	686 	25 حمد	سيف	سعيد	بالعبده	الشامسي	

652 	637 	15 سيف	صياح	سيف	سهيل	المزروعي	

648 	648 	0 علي	محمد	سعيد	ناصر	آل	سودين	

612 	594 	18 خميس	عيسى	خميس	محمد	الخييلي	

589 	549 	40 سالم	محمد	متعرض	علي	العفاري	

581 	568 	13 سهيل	حمد	محمد	مرزوق	العامري	

564 	555 	9 مبخوت	هادي	مبخوت	عيضه	المنهالي	

558 	541 	17 سعيد	ناصر	محمد	بوقبي	المنصوري	

528 	517 	11 راشد	جمعة	عبيد	بخيت	بن	حظيبه	النعيمي	

525 	502 	23 ناصر	خالد	أحمد	سالم	المحرمي	

518 	513 	5 مسلم	سالم	محمد	بن	حم	العامري	

452 	438 	14 عتيق	محمد	سالم	مسفر	الظاهري	

426 	414 	12 هالل	محمد	علي	فاضل	الهاملي	

417 	417 	0 محمد	مبارك	كلفوت	صالح	الراشدي	

416 	411 	5 مبارك	عبدالله	خلفان	الدويس	الشامسي	

360 	354 	6 محمد	خليفة	حميد	كريه	المرر	

351 	347 	4 	 مهدي	هادي	عوض	االحبابي	

325 	318 	7 سهيل	سالم	محمد	سالم	الكتبي	

319 	317 	2 عبدالله	سهيل	محمد	نصيب	العفاري	

318 	315 	3 محمد	ناصر	مذكر	شافي	الهاجري	

303 	294 	9 عمار	محمود	فتح	علي	عبدالله	آل	خاجه	

300 	295 	5 مصبح	الكندي	مصبح	الكندي	المرر	

297 	296 	1 سالم	حمد	بهيان	باروت	العامري	

286 	282 	4 	 منى	ماجد	محمد	المنصوري	

285 	281 	4 عبيد	علي	راشد	مسلم	المنصوري	

268 	267 	1 محمد	عشير	علي	سليمان	المزروعي	

246 	235 	11 سالم	محمد	سعيد	غماض	الراشدي	

245 	232 	13 دالل	سعيد	مهير	سعيد	القبيسي	

228 	224 	4 محمد	مسعود	ظافر	هادي	االحبابي	

201 	196 	5 عبدالله	يوسف	سعيد	عبدالله	البلوشي	

199 	191 	8 	 ربيع	سالم	ربيع	الظاهري	

199 	199 	0 محمد	مصلح	محمد	ظافر	االحبابي	

183 	178 	5 محمد	مبارك	العبد	راشد	الظاهري	

174 	170 	4 	 بثينه	سالم	سعيد	القبيسي	

172 	170 	2 احمد	عبدالله	محمد	مقصود	الخوري	

164 	158 	6 	 شماء	خميس	عبيد	الهاملي	

153 	153 	0 جاسم	درويش	يوسف	عبدالله	البلوشي	

136 	134 	2 عايض	علي	بطي	عايض	محمد	االحبابي	

116 	114 	2 احمد	صالح	عامر	المطوع	الكتبي	

105 	104 	1 خميس	سالم	سعيد	الظاهري	

102 	99 	3 موزه	علي	صالح	احمد	الكويتي	

101 	98 	3 منصور	علي	سلطان	علي	البيهوني	الظاهري	

95 	92 	3 خالد	احمد	محمد	هارون	القبيسي	

93 	93 	0 موزه	سالم	راشد	علي	بالحباله	الكتبي	

87 	86 	1 مسفر	مصلح	هداد	عبيد	العرياني	

83 	83 	0 سالم	حمد	سلطان	حمد	العامري	

80 	77 	3 ماجد	خليفه	محمد	سعيد	المهيري	

76 	75 	1 عائشة	عيسى	علي	نصر	الزعابي	

72 	72 	0 	 عائشة	سالم	محمد	الخيلي	

65 	63 	2 منى	مبارك	محمد	ابوخاطر	القبيسي	

59 	54 	5 فاطمه	جاسم	جاسم	خليفان	الزعابي	

56 	55 	1 طارق	ابراهيم	محمد	سميع	المطوع	

56 							55		 									1	 سعيد	سيف	حمد	صالح	الظاهري		

47 	46 	1 	 شيخه	راشد	سالم	السويدي	

47 	45 	2 محمد	معيوف	عوض	سالم	الكتبي	

44 	41 	3 ساميه	عبدالله	الشيخ	مبارك	علي	الشامسي	

44	 				42 				2	 موزة	الرضه	سيف	المنصوري				

44 	44 	0 فيصل	محمد	جاسم	الشاعر	الزعابي	

31 	29 	2 محمد	قمبر	عبدالله	مراد	آل	علي	

31 	28 	3 	 مريم	محمد	جمعة	الرميثي	

	29 	27 	2 ريم	ناصر	سعيد	أحمد	العتيبه		

21 	21 	0 	 نها	راشد	سالم	القبيسي	

20 	20 	0 ميثاء	سعيد	محمد	عيالن	الرميثي	

20 	20 	0 مبارك	ناصر	محمد	الهبيب	العامري	

20 	20 	0 مزنه	سالم	محمد	النشمي	المنصوري	

17 	16 	1 حليمه	محمد	خلفان	سعيد	المقبالي	

12 	12 	0 روضه	محمد	خميس	عمران	القبيسي	

9 	7 	2 حامد	خادم	فاضل	فرج	المحيربي	

8 	6 	2 مهره	سالم	أحمد	الغص	العلي	

5 	5 	0 سالم	اسماعيل	فيروز	المدفع	الحارثي	

4 	3 	1 ايمان	محمد	راشد	سيف	المري	

2 	2 	0 محمد	جمعة	سعيد	جمعه	الظاهري	

1 	0 	1 مبارك	محمد	طالب	علي	العامري	

121 	115 	6 	 ال	ارغب	بالتصويت	ألي	أحد	

أبوظبي

مجموع	األصوات األصوات		 األصوات		 	 	 المرشح

					من	داخل	الدولة									من	خارج	الدولة 	 	

2.076 	2.043 	33 	 حمد	أحمد	سلطان	عبيد	الرحومي	المهيري	

961 	934 	27 	 مروان	أحمد	علي	خليفة	بن	غليطة	المهيري	

722 	700 	22 	 خالد	علي	أحمد	بن	زايد	الفالسي	

672 	651 	21 	 	 جمال	محمد	مطر	مصبح	الحاي

575 	573 	2 	 عمر	عبدالرحمن	علي	عبدالله	أهلي	

535 	531 	4 	 	 سيف	علي	عبدالله	الشعفار

446 	441 	5 	 أحمد	خلفان	أحمد	سعيد	المنصوري	

442 	431 	11 	 	 يونس	حسن	عبدالرحيم	المال

389 	386 	3 مصطفى	إسماعيل	أحمد	عبدالحميد	الزرعوني	

377 	373 	4 	 	 سلطان	علي	راشد	أحمد	لوتاه

288 	286 	2 	 راشد	عبدالله	محمد	بالرفيعه	الفالسي	

284 	281 	3	 	 	 علي	محمد	علي	سهيل	العامري

282 	278 	4 	 عزا	سليمان	محمد	بن	سليمان	آل	مالك	

254 	253 	1 	 راشد	خليفة	سيف	بن	فطيس	المطيوعي	

242 	235 	7 	 سعيد	ثاني	أحمد	بن	عبود	الفالسي	

212 	210 	2 	 عيسى	محمد	راشد	خنبوع	نهيول	

206 	204 	2 	 	 محمد	حميد	محمد	المري

161 	161 	0 	 حماد	عبدالله	علي	حماد	بن	حماد	

139 	139 	0 سليمان	محمد	خليفة	السويدي	

138 	138 	0 عوشه	سيف	بطي	حميد	المزروعي	

138 	136 راشد	عبدالرحمن	سعود	دخيل	الله	الدوسري	2	

136 	134 	2 خالد	علي	سعيد	محمد	غريب	

126 	125 	1 عبدالله	أحمد	محمد	صالح	الشحي	

117 	117 	0 فاضل	خليفة	فاضل	خليفة	المزروعي	

104 	104 	0 محمد	إبراهيم	حسن	الشيبه	

103 	103 	0 ليلى	يوسف	محمد	الجسمي	

99 	95 	4 محمد	سعيد	علي	عبيد	الشحي	

95 	94 صالحة	خليفة	الحج	خليفة	البصطي	الفالسي	1	

94 	94 	0 سالم	بخيت	سالم	وليد	الفالسي	

85 	83 	2 أحمد	سلطان	هالل	حميد	السويدي	

77 	77 	0 أحمد	أمين	أسد	فاضل	بن	شفيع	

75 	75 	0 ابتسام	محمد	ارحمه	حميد	السويدي	

74 	72 	2 مريم	علي	سعيد	محمد	آل	ثاني	الفالسي	

69 	68 	1 علي	محمد	عبدالله	بن	دميثان	القمزي	

65 	58 	7 سالم	سيف	سالم	أبونواس	المهيري	

62 	61 	1 نورة	عبدالعزيز	محمد	الرستماني	

61 	59 	2 حسن	إبراهيم	حسن	شهدور	الشيبه	

54 	52 	2 كلثم	محمد	يوسف	عبدالله	الشيباني	

54 	54 	0 سمية	راشد	مصبح	المهيري	

52 	52 	0 سلوى	عبدالله	أحمد	حسن	السويدي	

41 	41 	0 عجالن	سالم	محمد	سالم	الجمري	العميمي	

39 	38 	1 سهام	عبدالله	حمد	علي	يلوان	الفالحي	

38 	37 	1 أحمد	حمد	خميس	بالعبد	السويدي	

36 	36 	0 منى	راشد	حمد	بن	هويدي	الفالسي	

34 	34 	0 شهناز	أحمد	عبدالرزاق	عبدالرحيم	البستكي	

34 	34 	0 فاطمة	سلطان	سعيد	الجراح	الكتبي	

31 	31 	0 إسماعيل	عبدالحيمد	يوسف	بناي	البستكي	

29 	29 	0 كلثم	عبدالله	سالم	النوبي	

25 	21 	4 أسماء	خليفة	مطر	آل	مزينه	

25 	25 	0 حمده	خليفة	مطر	آل	مزينه	

24 	23 	1 رشا	شريف	أحمد	الظنحاني	

22 	22 	0 أمل	سهيل	حمود	سالم	الوشاحي	

22 	21 	1 محمد	عبدالعزيز	أحمد	عبدالله	لوتاه	

20 مروان	سعيد	مبارك	سعيد	جميري	المزروعي	0	20	

17 	17 	0 أحمد	سعيد	مطر	غالب	المنصوري	

16 	15 	1 حياة	يوسف	محمد	سعيد		

14 	14 	0 أمينة	خليفة	حميد	بن	ذيبان	الفالسي	

13 	13 	0 عبدالرحمن	محمد	عبدالله	

10 	10 	0 نعيمة	جمعة	سعيد	فيروز	

6 	6 	0 عبدالله	محمد	أمين	عبدالله	النظري	

123 	107 	16 ال	أرغب	بالتصويت	ألي	أحد	

دبي

الشارقة

مجموع	األصوات 	األصوات	 		األصوات	 المرشح	

داخل	الدولة خارج	الدولة		 	 	

382 	379 	3 خلفان	عبدالله		آل	علي	

372 	366 	6 عبيد	حسن		آل	علي	

257 	253 	4 سعيد	خميس		آل	علي	

254 	252 	2 سالم	خلفان		الغفلي	

240 	239 	1 أنس	هالل		العليلي	

228 	227 	1 شيخة	عيسى		آل	علي	

181 	181 	0 خالد	علي		آل	علي	

165 	164 	1 خالد	سلطان		الشامسي	

153 	152 	1 سالم	علي		الشامسي	

127 	119 	8 عبدالله	راشد		آل	علي	

102 	100 	2 عمر	محمد		الغفلي	

100 	99 	1 عيسى	مصبح		آل	علي	

72 	72 	0 خلفان	علي			آل	علي	

62 	61 	1 سلطان	خلفان		آل	علي	

60 	60 	0 عبيد	حميد		آل	علي	

55 	54 	1 عيسى	علي		آل	علي	

25 	25 	0 ناصر	خليفة		آل	علي	

14 	14 	0 عبدالرحمن			العتيق	

9 	8 	1 هند	إسماعيل		آل	علي	

7 	7 	0 عيشه	عبدالله		آل	علي	

17 	15 ال	أرغب	بالتصويت	ألي	أحد	2	

أم القيوين

مجموع األصوات		 		 	األصوات	 المرشح	

األصوات من	داخل	الدولة	 	 من	خارج	الدولة	 	 	

2.037 	2.022 	15 سالم	علي	أحمد	علي	الغليلي	الشحي	

1.358 	1.335 	23 أحمد	يوسف	محمد	درويش	النعيمي	

1.004 	989 	15 ناعمه	عبدالله	سعيد	الشرهان	

800 	788 	12 سعيد	راشد	عبدالله	سعيد	العابدي	

594 	588 	6 عبدالله	علي	معضد	راشد	المزروعي	

548 	539 	9 وليد	شيبان	محمد	الدبدوب	الحبسي	

533 	527 	6 حسن	راشد	ابراهيم	الماء	السويدي	

443 	434 	9 ناصر	سعيد	ناصر	محمد	عبيد	الخاطري	

416 	404 	12 عائشة	سالم	ابراهيم	اليعقوب	الزعابي	

328 	328 	0 مهير	راشد	سالم	نهيل	الخاطري	

297 	287 	10 طارق	احمد	عبدالله	بن	جمعه	الطنيجي	

287 	286 	1 صالح	عبدالرحمن	بن	درويش	الطنيجي	

250 	249 	1 عبدالرحمن	أحمد	العاجل	الطنيجي	

247 	240 	7 أيمن	علي	عبدالله	سعيد	الشرهان	

246 	242 	4 عبدالله	محمد	عبد	الله		النعيمي	

227 	225 	2 عبدالله	حسن	عبدالله	الهديه	الشحي	

216 	211 	5 بدريه	عبداللطيف	خليفه	محمد	الشحي	

183 	182 	1 عبدالرحمن	عبدالله		الطنيجي	

178 	175 	3 راشد	خلفان	محمد	الشريقي	المحرزي	

133 	129 	4 عيسى	أحمد	سيف	سلطان		النعيمي	

98 	97 	1 علي	أحمد	علي	احمد	البحري	النعيمي	

97 	94 	3 سعيد	علي	عبدالله	مصبح	النعيمي	

94 	93 	1 شيخه	سالم	حسن	سالم		الشحي	

رأس الخيمة
مجموع األصوات		 	األصوات	 	 	 المرشح

األصوات من	داخل	الدولة	 من	خارج	الدولة	 	 	 	

912 	893 	19 محمد	أحمد	محمد	احمد	اليماحي	

546 	539 	7 أحمد	محمد	مبارك	عبدالله	الحمودي	

525 	521 	4 صقر	سرور	سيف	سرور	الشرقي	

413 	412 	1 علي	محمد	علي	بن	داوود	

381 	378 	3 سالم	سعيد	محمد	علي	المطروشي	

243 	241 	2 أحمد	علي	عبيد	علي	الحفيتي	

213 	213 	0 عبدالله	سعيد	محمد	ذياب	العبدولي	

211 	209 	2 أحمد	سعيد	سيف	العطر	الظنحاني	

187 	184 	3 ناصر	بدر	عبدالله	يوسف	آل	علي	

183 	179 	4 علي	عبدالله	علي	محمد	الظنحاني	

166 	164 	2 سالم	عبيد	راشد	السالمي	المرشودي	

150 	149 	1 عبدالله	راشد	عبدالله	أحمد	الظنحاني	

146 	144 	2 راشد	سليمان	سعيد	سليمان		الزيودي	

139 	139 	0 سعيد	مبارك	سالم	مطر	خميس	الكعبي	

129 	125 	4 سلطان	محمد	راشد		سماحي	

123 	120 	3 سالم	علي	سالم	علي	الدهماني	

109 	107 	2 خميس	محمد	خميس	محمد	الرولي	

105 	103 	2 غنيمه	عبيد	محمد	سعيد	الحفيتي	

95 	93 	2 سليمان	عبدالله	علي	الشجاع	

59 	59 	0 حسن	يوسف	ابراهيم	القالف	النعيمي	

47 	47 	0 فاطمة	حميد	عبدالله	الشرع	المازمي	

46 	45 	1 خالد	محمد	عبدالله	الهنقري	الحفيتي	

45 	44 	1 سعيد	أحمد	غريب	هويشل	الصريدي	

40 	40 	0 علي	حسن	سعيد	محمد	الحمودي	

30 	30 	0 محمد	علي	جمعه	بن	سويلم	الظنحاني	

الفجيرة

النتائج التفصيلية النتخابات المجلس الوطني االتحادي

2015
انتخابات 

مجموع	األصوات 	األصوات	 		األصوات	 المرشح	

داخل	الدولة خارج	الدولة		 	 	

723 	714 	9 حمد	عبدالله			الغفلي	

458 	450 	8 سالم	عبدالله		الشامسي	

369 	366 	3 خالد	إبراهيم		الريايسه	

230 	228 	2 سلطان	جمعه		الشامسي	

	196 	192 	4 محمد	سعيد		النعيمي	

186	 		186		 		0	 محمد	سعيد		الظاهري		

112 	112 	0 احمد	سيف			المهيري	

94 	94 	0 يوسف	سلطان		العجماني	

81 	81 	0 عبدالله	سالم		الطنيجي	

58 	58 	0 عادل	عمر	علي		الظاهري	

57 	53 	4 خميس	سعيد		الكعبي	

56 	53 	3 درويش	محمد		الرميثي	

51 	50 عبدالرحمن	سالم		السويدي1	

	48 	47 	1 عفراء	بخيت		العليلي	

45 	45 	0 سالم	أحمد		الكعبي	

40 	39 	1 خالد	إبراهيم		العوضي	

32 	31 	1 نوره	إبراهيم		المري	

32 	31 	1 محمد	عيسى		السويدي	

28 	28 	0 ايمان	عبيد		السوم	

28 	26 	2 ساره	ربيع		النعيمي	

20 	20 	0 عبدالله	حسين		الهرموزي	

6 	6 	0 فيصل	خالد		النعيمي	

5 	5 	0 طارق	سعيد		الشامسي	

10 	10 	0 ال	أرغب	بالتصويت	ألحد	

عجمان


