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 -١٧ تواصل استقبال طلبات الترشيح لالنتخابات المحلية في كافة مديريات ومحافظات الجمهورية
  .م٢٠٠٦-أغسطس

واصلت اللجان األصلية في كافة مديريات ومحافظات الجمهورية ولليوم الخامس على التوالي 
في العشرين من عملية استقبال طلبات المتقدمين للترشيح في االنتخابات المحلية المقرر إجراءها 

ففي محافظة الحديدة وصل عدد  .توقيت مواكب لالنتخابات الرئاسيةشهر سبتمبر القادم في 
المتقدمين بطلبات الترشيح النتخابات المجالس المحلية بمحافظة الحديدة حتى مساء أمس األول إلى 

  .  في المجلس المحلي للمحافظة ٢٦مرشحا لتمثيل مديريات المحافظة الـ/ ٣٩/
أكد الدكتور إبراهيم حجري نائب رئيس اللجنة اإلشرافية بالمحافظة لوكالة األنباء اليمنية سبأ أن و

مرشحا ومن  / ٥٩٠/ عدد المتقدمين لترشيح أنفسهم في المجالس المحلية للمديريات وصل إلى 
ديريات مركزاً انتخابياً في عموم م / ٥٧٨/ مختلف األحزاب السياسية والمستقلين يتنافسون علي 

  .المحافظة 
فيما وصل عدد طالبي الترشيح النتخابات المجالس المحلية بمحافظة تعز إلى ثمانمائة وسبعين 
مرشحا ومرشحة منهم ثمانمائة وخمسة وخمسين مرشحا ومرشحة للدوائر المحلية وعشرون 

  .مرشحا لمجلس المحافظة 
مشيرا إلى ثمان من العناصر .. ز  عبد العزيز سلطان رئيس اللجنة اإلشرافية بمحافظة تعوأكد

النسائية تقدمن للترشح لالنتخابات المحلية على مستوي المديريات فيما لم تتقدم أي امرأة للترشيح 
أن عدد اللجان األصلية الثالث والعشرون العاملة على مستوى " لمجلس المحافظة موضحا 

عمل بوتيرة عالية الستقبال طالبي ت) ٤٩٤(المديريات واللجان األصلية المحلية البالغ عددها 
  .الترشيح وبحسب الجدول الزمني المقر المعد من اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء 

على ذات الصعيد بلغ عدد الذين تقدموا بترشيح أنفسهم النتخابات المجالس المحلية في مديريات 
منذ بدء عملية استقبال طلبات وادي حضرموت والصحراء بسيئون البالغ عددها ستة عشر مديرية 

  ..مرشحا ٣٢٨الترشيح 
مرشحا والزالت ) ٣٢( فيما تقدم للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت حتى مساء يوم أمس أيضاً

اللجان األصلية في كافة المديريات تستقبل األخوة الراغبين في ترشيح أنفسهم حتى يوم الحادي 
  . والعشرين من أغسطس الجاري 

عضو اللجنة اإلشرافية لالنتخابات بالمحافظة أن أعمال اللجان /جمعان سالمين بارباع / وقال األخ 
منوها إلى أن كافة اللجان تتواصل باستمرار مع  ..تسير بشكل مستقر ووفقا لقانون االنتخابات

  . أعضاء اللجنة المشرفة لضمان نجاح العملية االنتخابية في كافة مراحلها
 أمسالمتقدمين للترشيح النتخابات المجالس المحلية بمديريات ومحافظة المحويت حتي و بلغ عدد 

  . متقدمين للمنافسة على انتخابات المجلس المحلي بالمحافظة) ٤١(مرشحاً منهم ) ٤١٣(
 لالنتخابات بمحافظة المحويت لوكالة االنباء اإلشرافيةوأوضح أحمد أحمد النويرة رئيس اللجنة 

 لجنه في حين يبلغ )١٦٧( للدوائر االنتخابية المحلية بلغ نحو األصليةأن عدد اللجان اليمنية سبأ 



 ٢

) ١٧٤(قوام مقاعد المجالس المحلية المعتمدة لجميع المديريات والتي سيتم التنافس عليها بعدد 
  . مقعداً

ديرياتها و بلغ عدد المتقدمين لطلبات الترشيح لالنتخابات المحلية على مستوي محافظة عمران وم
 /٣٧/متقدما منهم /٦٤٩/ اليوم الخامس من بدء عملية استقبال طلبات الترشيح أمسحتى 

 عبد اهللا وأكد .مرشحا النتخابات المجالس المحلية للمديريات /٦١٢/للمجلس المحلي للمحافظة و
 عدد المكتب مدير عام فرع األمانة العامة للجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء بالمحافظة أن

مرشحا فيما بلغ  /٤٢٥/  من األحزاب والتنظيمات السياسيةالمتقدمين إلنتخابات المجالس المحلية
  .مرشحا /٢٢٤/عدد المتقدمين كمستقلين

 جميع اللجان األصلية في المديريات والدوائر المحلية تسير سيرا حسنا وال أعمال أن إلىمشيرا 
لتنفيذية المعدة من قبل اللجنة العليا لالنتخابات توجد أية عوائق وتسير وفق الخطة الفنية وا

 .ستفتاء والتعليمات الصادرة عنهاواال


