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االسمالجنسالصفةالدائرةالمحافظة

على محمد عبداهلل العزيريذكررئاسة1امانة العاصمة
محمد على عبداهلل االسديذكرعضوية2امانة العاصمة
نورية محمد العمادانثىعضوية2امانة العاصمة
عبداهلل عبداهلل احمد عبدالقادرذكررئاسة3امانة العاصمة
محمد عوض القهاليذكرعضوية4امانة العاصمة
الهام على محمد صبرانثىعضوية4امانة العاصمة
احمد راجح الحاكمذكررئاسة5امانة العاصمة
على مسعد عالوذكرعضوية6امانة العاصمة
محمد عبداهلل غانم ابو غانمذكرعضوية6امانة العاصمة
سمير مسعد العماريذكررئاسة7امانة العاصمة
نبيل محمد صالح معيادذكرعضوية8امانة العاصمة
احمد حسن على الغربانيذكرعضوية8امانة العاصمة
خالد محمد االحمديذكررئاسة9امانة العاصمة
عبدالمجيد محمد محمد السفيانيذكرعضوية10امانة العاصمة
سميرة على صالحانثىعضوية10امانة العاصمة
خالد احمد محمد حميدذكررئاسة11امانة العاصمة
صادق محمد على المعمريذكرعضوية12امانة العاصمة
ايمان احمد قاسمانثىعضوية12امانة العاصمة
جمال لطف لطف الزبيريذكررئاسة13امانة العاصمة
خالد عبدالكريم العمريذكرعضوية14امانة العاصمة
حنان على حسين الحديانثىعضوية14امانة العاصمة
د. محسن محمد الشاحذيذكررئاسة15امانة العاصمة
يحي محمد على الوتاريذكرعضوية16امانة العاصمة
ماريا قاسم النونوانثىعضوية16امانة العاصمة
خالد صالح صالح الفيلذكررئاسة17امانة العاصمة
عمار صالح رفيقذكرعضوية18امانة العاصمة
محمد شرف يحي الحيفيذكرعضوية18امانة العاصمة
عبداهلل مصلح محمد الدريبيذكررئاسة19امانة العاصمة

باسل عثمان احمد الفضليذكرعضوية20عدن
شادية عبداهلل محمد باحشوانانثىعضوية20عدن
فؤاد عبداهلل حسين شائفذكررئاسة21عدن
د. فيصل على محمد العليانيذكرعضوية22عدن
تمنى عبداهلل حسين حيدرةانثىعضوية22عدن
فهمي احمد نعمان قائدذكررئاسة23عدن
د. محمد حسن عبدالشيخذكرعضوية24عدن
هديل محمد يعقوب اليعقوبيانثىعضوية24عدن
عبدالجبار ياسين على ناجيذكررئاسة25عدن
يوسف امين عبداهلل حاشديذكرعضوية26عدن
ايمان غنام عبدهانثىعضوية26عدن
على احمد ثابت صالحذكررئاسة27عدن
اسماعيل سيد اسماعيل درموشذكرعضوية28عدن
حسن احمد قايد قعطبيذكرعضوية28عدن
احمد على صالح احمدذكررئاسة29عدن
عبداهلل احمد حسن صبرهذكرعضوية30تعز
الهام محمد محمد سيف النجاشيانثىعضوية30تعز
سعيد غالب احمد عبدالجليلذكررئاسة31تعز
سعيد ناجي عبدالولي السبنيذكرعضوية32تعز
وضاح الحوباني محمد عبدالملكذكرعضوية32تعز
احمد محسن على البرويذكررئاسة33تعز
فهمي قاسم محمد عثمان المدحجيذكرعضوية34تعز
اكرم عبداهلل محمد سالم الصلويذكرعضوية34تعز
معمر سيف حامد عبدالربذكررئاسة35تعز
عمار عبداهلل على عبدهذكرعضوية36تعز
جليلة قاسم سعيد الدعيسانثىعضوية36تعز
محمد سعيد علىذكررئاسة37تعز
احمد عباس غالب المطريذكرعضوية38تعز
د. وفاء فضل عبداهلل غالبانثىعضوية38تعز
سعيد محمد محمد قائدذكررئاسة39تعز
عبداهلل عبدالحميد الطيبذكرعضوية40تعز
جميل سعد ناجيذكرعضوية40تعز
ناصر عبدالقيوم سيفذكررئاسة41تعز
خالد اسعد شاهر احمدذكرعضوية42تعز
نبيل عبيد على فارعذكرعضوية42تعز
عبدالجليل سرور غالب الفتاحيذكررئاسة43تعز
جمال احمد بن احمد الجنيدذكرعضوية44تعز
محمد سعيد على ابراهيم المصنفذكرعضوية44تعز
رشيد عبدالحق احمدذكررئاسة45تعز
امين مامون حزام عبداهللذكرعضوية46تعز
نجيب عبداهلل مطهر احمدذكرعضوية46تعز
عبدالرحمن عبدالجليل محمد المغبشيذكررئاسة47تعز
محمد العزي على حسانذكرعضوية48تعز
محمد عبداهلل مدهشذكرعضوية48تعز
مروان على منصورذكررئاسة49تعز
عبدالسالم محمد عبدالقادر فارعذكرعضوية50تعز
احمد على الحاج العمريذكرعضوية50تعز
فؤاد عبده سعيد احمدذكررئاسة51تعز
سمير ابراهيم محمد عبدالمعطي ذكرعضوية52تعز
عبدالحكيم محمد الميسريذكرعضوية52تعز
كامل حمود سعيد عبداالله النيالذكررئاسة53تعز
عبدالملك حمود ردمان قائدذكرعضوية54تعز
صادق على حسن الكباريذكرعضوية54تعز
احمد عبده سعيد صالحذكررئاسة55تعز
فيصل محمد قائد فاضلذكرعضوية56تعز
باسم عبدالملك نعمانذكرعضوية56تعز
طه عبداهلل قائد العماقيذكررئاسة57تعز
عبدالباري عبداهلل عبدالوليذكرعضوية58تعز
نها مقبل قايد الوجيهانثىعضوية58تعز
سيف محي الدين احمدذكررئاسة59تعز
اسام عبده سيف المشرقيذكرعضوية60تعز
همدان محمد صالح داغزذكرعضوية60تعز
عمر عبداهلل على الزكريذكررئاسة61تعز
محمد احمد سالم الدبعيذكرعضوية62تعز
سميرة عبدالعالم نعمانانثىعضوية62تعز
عبدالجليل على احمد احمدذكررئاسة63تعز
محمد احمد محمد حسنذكرعضوية64تعز
محمد على محمد مسعد العريقيذكرعضوية64تعز
عبدالهادي سعيد محمد علىذكررئاسة65تعز
عبداهلل عبدالرحمن مهيوبذكرعضوية66تعز
وثيق على عبده حسنذكرعضوية66تعز
عبدالخالق عبدالجبار سالمذكررئاسة67تعز
طالل عبدالرحمن عبدالجليلذكرعضوية68تعز
قائد احمد حسن عبداهللذكرعضوية68تعز
اروى عبدالجليل جازم عبدالقويانثىرئاسة69لحج
فؤاد ناشر سيف حيدرةذكرعضوية70لحج
وديع عبده سيف الشاميذكرعضوية70لحج
فؤاد عبده سعيد على الشبوطيذكررئاسة71لحج
انتصار عبداهلل مسعد عبداهللانثىعضوية72لحج
سامي بشير عبد الرشيدذكرعضوية72لحج
انور احمد محمد الزنيطذكررئاسة73لحج
فهمي ثابت على عقالنذكرعضوية74لحج
عائشة فرج سليمانثىعضوية74لحج
مراد عبداهلل ناصرذكررئاسة75لحج
بديع محمد احمد يحيذكرعضوية76لحج
فهد ثابت صالد الداعريذكرعضوية76لحج
صالح سيف عوض الداعريذكررئاسة77لحج
محمد سعيد عبدالرحمن احمدذكرعضوية78لحج
غسان ناصر على خميسذكرعضوية78لحج
عبدالمجيد عبدالرب صالحذكررئاسة79لحج
حاتم يحي عمر الداؤوديذكرعضوية80لحج
عبداهلل صالح على عبادذكرعضوية80لحج
اسماعيل محمد على الميتميذكررئاسة81اب
فضل محمد عبدالكريم األكوعذكرعضوية82اب
عيبان عبدالكريم احمد البعدانيذكرعضوية82اب
على احمد امين احمد آل قسمذكررئاسة83اب
عبدالملك احمد قاسم العروميذكرعضوية84اب
محمد عبده اسماعيل درموشذكرعضوية84اب
عبدالفتاح حمود محمد الشهاريذكررئاسة85اب
عبدالغني محمود محمد الحابريذكرعضوية86اب
شوقي انور عمر زيدذكرعضوية86اب
عبدالواسع مطهر محمد السقافذكررئاسة87اب
عبدالحميد محمد على الخياطذكرعضوية88اب
على شرف على البعدانيذكرعضوية88اب
عبدالكريم فيصل احمد راجحذكررئاسة89اب
محمد صالح الدارذكرعضوية90اب
نبيل احمد محمد عبداهللذكرعضوية90اب
انيس قاسم اسماعيل الجاللذكررئاسة91اب
امين احمد محمد الشرعبيذكرعضوية92اب
منيف محمد على الشاميذكرعضوية92اب
عبدالكريم فضل عبداهلل ابو حليقةذكررئاسة93اب

على محمد احمد عبدالرب النهميذكرعضوية94اب
منى حمود احمد الهمدانيانثىعضوية94اب
صادق حمود عبداهلل غالب الضريبيذكررئاسة95اب
محمد احمد محمد دماجذكرعضوية96اب
وائل العزي محمد الصلويذكرعضوية96اب
معمر عبده احمد محمد حزامذكررئاسة97اب
عبدالرقيب مسعد انعم حسنذكرعضوية98اب
نجيب محمد مارش سيفذكرعضوية98اب
احمد عبدالواحد عبدالعزيز باشاذكررئاسة99اب
مصطفى رشاد احمد مرشدذكرعضوية100اب
وليد العزي محمد الصلويذكرعضوية100اب
محمد احمد عبداهلل محمدذكررئاسة101اب
مختار على عبداهلل حجاجذكرعضوية102اب
ياسر حسن مسعد العماريذكرعضوية102اب
محمد نعمان مسعد الخطيبذكررئاسة103اب
محمد احمد بحيبحذكرعضوية104اب
محمد على احمد قايدذكررئاسة105اب
محمد محمد محمد النصوبذكرعضوية106اب
عبدالملك عمر االنسيذكرعضوية106اب
عبدالواسع احمد حسين السواديذكررئاسة107اب
احمد على اسماعيل االريانيذكرعضوية108اب
احمد نعمان عزيز البرحذكرعضوية108اب
محمد عايض احمد الموسميذكررئاسة109اب
ماجد زيد على المعمريذكرعضوية110اب
ليلى محسن على الرميشانثىعضوية110اب
ناجي محمد احمد الخاويذكررئاسة111اب
احمد يحي صالح العلييذكرعضوية112اب
عبدالرزاق عبداهلل ناجي القفلةذكرعضوية112اب
جبر محمد عبدالملك الشغدريذكررئاسة113اب
عبدالكريم احمد صالح الحاجذكرعضوية114اب
جمال محمد حسن السفيانيذكرعضوية114اب
عبده محمد صالح الفقيةذكررئاسة115اب
محمد احمد حزام العصريذكرعضوية116اب
ناجي على مسعد بابكرذكرعضوية116اب

عبداهلل محمد حسين نخعيذكررئاسة117ابين
محسن سالم سعيد بن جميلةذكرعضوية118ابين
رشيد محمد عبداهللذكرعضوية118ابين
محمد احمد محمد الطائفيذكررئاسة119ابين
عبدالباري عبدالرحمن صالح الجالديذكرعضوية120ابين
عادل السيد سرارذكرعضوية120ابين
الخضر سالم صالح البرهميذكررئاسة121ابين
حسين عمر حسين أمصالحيذكرعضوية122ابين
سالم عمر وادي بشيرذكرعضوية122ابين
سالم محمد على بامهيدذكررئاسة123ابين

سعيد ناصر عبدالنبي الكوريذكرعضوية124البيضاء
مطلوب محمد مقمسذكرعضوية124البيضاء
محمد موسى الحاج الهجريذكررئاسة125البيضاء
على حسين على السيدذكرعضوية126البيضاء
احمد محمد سيالنذكرعضوية126البيضاء
على احمد الصارطيذكررئاسة127البيضاء
احمد موسى العبدليذكرعضوية128البيضاء
عباد عبداهلل العوجريذكرعضوية128البيضاء
عبداهلل حسين صالح الراجحيذكررئاسة129البيضاء
غنبم صالح قرموش السالليذكرعضوية130البيضاء
جمال مسعد ضيف اهلل الشبيليذكرعضوية130البيضاء
عبداهلل على على الحطحيطذكررئاسة131البيضاء
سمير صالح محمد غالبذكرعضوية132البيضاء
سليم محمد احمد الجاللذكرعضوية132البيضاء
عبدالسالم عبدربة جحيشذكررئاسة133البيضاء
خالد يسلم احمد عامرذكرعضوية134شبوه
حسين سالم عيدروس السليمانيذكرعضوية134شبوه
طالل احمد الباراسيذكررئاسة135شبوه
اديب ناصر على االصورذكرعضوية136شبوه
ناصر صالح عوض المدحجيذكرعضوية136شبوه
عبدالرب عبداهلل الرشيديذكررئاسة137شبوه
ناصر سالم يوسف بافنيدذكرعضوية138شبوه
فرج محمد صالح بناضذكرعضوية138شبوه
محمد احمد باحميدذكررئاسة139شبوه

خالد ثاني احمد عيسىذكرعضوية140سقطرى
سعيد على الحاجذكرعضوية140سقطرى

انيس محمد عبدالعزيزذكررئاسة141حضرموت س
محمد عوض الجعيديذكرعضوية142حضرموت س
ثروه يزيد اليزيديانثىعضوية142حضرموت س
عمر سالم المرشديذكررئاسة143حضرموت س
خميس سعيد بارميلذكرعضوية144حضرموت س
جميلة عبداهلل ناصر المرفديانثىعضوية144حضرموت س
سعيد العبد بن عجالنذكررئاسة145حضرموت س
حسن سعيد العجيليذكرعضوية146حضرموت س
ناجدة صالح بوطلقةانثىعضوية146حضرموت س
ناصر احمد القرزيذكررئاسة147حضرموت س
عبداهلل عامر بدر بن محمد بن عمرذكرعضوية148حضرموت و
زايد سلطان المخالفيذكرعضوية148حضرموت و
احمد سالمين العفاريذكررئاسة149حضرموت و
انور حسين منيباريذكرعضوية150حضرموت و
حسن على  صالح العامريذكرعضوية150حضرموت و
منصور عبداهلل حبراس التميميذكررئاسة151حضرموت و

صالح عوض عبيد التميميذكرعضوية152حضرموت و
محمد سالم يسلم الهارشذكرعضوية152حضرموت و
عبدالحكيم فهيم سالم بن على الحاجذكررئاسة153حضرموت و
سالمين سعيد عوض بن رويشدذكرعضوية154حضرموت و
ماجد محمد كرداحذكرعضوية154حضرموت و
احمد محمد العطاسذكررئاسة155حضرموت و

محمد عبيد بلعقع العموديذكرعضوية156حضرموت س
فؤاد عباس النوعهذكرعضوية156حضرموت س
سالم محمد سالم عبدالمانعذكررئاسة157حضرموت س

على سالم بن سالم شريةذكرعضوية158المهره
سعد عامر سعد علىذكرعضوية158المهره
سالم احمد بريدانذكررئاسة159المهره

ابوعلي غالب علىذكرعضوية160الحديده
وديع محمد رزق البابليذكرعضوية160الحديده
على محمد هائلذكررئاسة161الحديده
عبداهلل عبده محمد السريذكرعضوية162الحديده
اميرة عثمان محمد قابصيانثىعضوية162الحديده
حسن مصلح الخضميذكررئاسة163الحديده
حسن احمد مكين حيدرذكرعضوية164الحديده
ابتسام محمد على حسن السنديانثىعضوية164الحديده
فؤاد محمد جماليذكررئاسة165الحديده
محمد ابراهيم قرموطذكرعضوية166الحديده
نيان عبدالواسع عقالنانثىعضوية166الحديده
زيد محمد احمد عبداهللذكررئاسة167الحديده
صالح احمد مقبولذكرعضوية168الحديده
فيروز ابراهيم محمد ناجيانثىعضوية168الحديده
عبدالسالم محمد مشرفيذكررئاسة169الحديده
عبدالملك عطية دحفجذكرعضوية170الحديده
عوض محيى الدين الحداديذكرعضوية170الحديده
زياد شعيب محمد فاشقذكررئاسة171الحديده
حسن سهل يحي زينذكرعضوية172الحديده
زينب محمد على مناوسانثىعضوية172الحديده
سالم معافا هبه المغبشيذكررئاسة173الحديده
عمر محمد فتيني غالبذكرعضوية174الحديده
عائده عبده على الشرجبيانثىعضوية174الحديده
عبدالرزاق عمر سالم يحي المقبوليذكررئاسة175الحديده
محمد سليمان احمد صايغذكرعضوية176الحديده
منى عبداهلل محمد ابكرانثىعضوية176الحديده
منير احمد وهيبذكررئاسة177الحديده
يحي غالب عوض عبادذكرعضوية178الحديده
عبدالقادر سالم المنصوبذكرعضوية178الحديده
محمد محمد ناصرذكررئاسة179الحديده
احمد عبده على عليانذكرعضوية180الحديده
جمالة سعيد احمد عبده قحافةانثىعضوية180الحديده
احمد على صالحذكررئاسة181الحديده
عبدالناصر مطهر احمد الجنيدذكرعضوية182الحديده
فؤاد حسين يحي العابدذكرعضوية182الحديده
قاسم محمد قاسم رباطذكررئاسة183الحديده
عبداهلل يحي قاسم على المقرنيذكرعضوية184الحديده
محمد على محمد مشرحذكرعضوية184الحديده
يحي هادي عيسى زيلعيذكررئاسة185الحديده
على محمد غبير خراشذكرعضوية186الحديده
حنان عبده محمد الوصابيانثىعضوية186الحديده
محمد على ابكر الخطيبذكررئاسة187الحديده
عبدالرحمن محمد منصبذكرعضوية188الحديده
حليمة عبداهلل حسين طويلانثىعضوية188الحديده
محمد عمر يحي شرفذكررئاسة189الحديده
عبده احمد عيسىذكرعضوية190الحديده
مراد محمد سعيد مهيوبذكرعضوية190الحديده
محمد مناجي دوم زينذكررئاسة191الحديده
عبدالكريم عبداللطيف حجوريذكرعضوية192الحديده
مريم حسن محمد البعدانيانثىعضوية192الحديده
على حسن بكارةذكررئاسة193الحديده

محمد احمد الصباريذكرعضوية194ذمار
عبدالقادر صالح  سالم العزانيانثىعضوية194ذمار
زيد محسن البياضذكررئاسة195ذمار
عبدالقادر ناصر عبداهلل الفاطميذكرعضوية196ذمار
محمد احمد عوض الهروجيذكرعضوية196ذمار
محمد على احمد عيسىذكررئاسة197ذمار
د. حميد عبداهلل عزيز الخضرذكرعضوية198ذمار
محمد ناصر صالح السخطذكرعضوية198ذمار
على محمد سنان حمزةذكررئاسة199ذمار
يحي رياش الكميمذكرعضوية200ذمار
اسمهان احمد على مطيرانثىعضوية200ذمار
محمد على صالح صبر الميثاليذكررئاسة201ذمار
عبداهلل اسماعيل الغشمذكرعضوية202ذمار
هدى شرف محمد نعمانانثىعضوية202ذمار
عبدالرقيب محمد عبداهلل راجحذكررئاسة203ذمار
حسين حسين احمد جنهذكرعضوية204ذمار
ايناس يحي محسن يحيانثىعضوية204ذمار
يحي محمد العنسيذكررئاسة205ذمار
نبيل احمد هادي العسكريذكرعضوية206ذمار
راجح محسن محمد راجحذكرعضوية206ذمار
امين محمد مسعد الشماعذكررئاسة207ذمار
محمد ناصر ناصر غيالنذكرعضوية208ذمار
ازهر يحي محسن الحرازيذكرعضوية208ذمار

محمد محمد غالب شمس الدينذكررئاسة209ذمار
احمد ناصر احمد الغيارذكرعضوية210ذمار
محمد احمد النتصرذكرعضوية210ذمار
العماد حسن سعد العمادذكررئاسة211ذمار
محمد عبده محمد النهاريذكرعضوية212ذمار
صالح عطية حسنذكرعضوية212ذمار
احمد محمد هواش السعيديذكررئاسة213ذمار
عبدالرحيم فارع السلميذكرعضوية214ذمار
عبده حيدر محمدذكرعضوية214ذمار

احمد احمد محمد الفقيةذكررئاسة215صنعاء
خالد على محمد شرهانذكرعضوية216صنعاء
عبداهلل احمد محمد سنانذكرعضوية216صنعاء
محمد يحي محمد المطريذكررئاسة217صنعاء
محمد محمد على الخطابيذكرعضوية218صنعاء
محمد على الشاوشذكرعضوية218صنعاء
راجح عبداهلل ناصر راجحذكررئاسة219صنعاء
محمد مجاهد احمد قايد حيدرذكرعضوية220صنعاء
ناصر على محمد المدوليذكرعضوية220صنعاء
محمد حسين مذيور محي مذيورذكررئاسة221صنعاء
سليمان عبداهلل احمد ناصرذكرعضوية222ريمه
مبارك مسعود احمد المدحجيذكرعضوية222ريمه
ابراهيم عبدالكريم محمد العواضيذكررئاسة223ريمه
محمد احمد نور األهدلذكرعضوية224ريمه
غالب عبده مهدي المكشذكرعضوية224ريمه
عبدالملك محمد العزي علىذكررئاسة225ريمه
خالد صالح محمد االحمديذكرعضوية226ريمه
محمد عبده حسن العزيزيذكرعضوية226ريمه
فؤاد عبداهلل عبده الجراديذكررئاسة227ريمه

عبدالعام محسن ابونشطانذكرعضوية228صنعاء
عبداهلل محمد صالح الراسيذكرعضوية228صنعاء
عبدالرحمن عبدالرب طيريذكررئاسة229صنعاء
ناجي ناصر على القانزيذكرعضوية230صنعاء
عادل احمد المطريذكرعضوية230صنعاء
عبدالولي حفظ اهلل الشخبيذكررئاسة231صنعاء
عبدالعزيز احمد بنيانذكرعضوية232صنعاء
محمد عبداهلل حسينذكرعضوية232صنعاء
محمد محمد على حنشذكررئاسة233صنعاء
محمد يحي احمد خميسذكرعضوية234صنعاء
محمد يحي قائدذكرعضوية234صنعاء

محمد حسن الوليذكررئاسة235المحويت
عادل محمد القاضيذكرعضوية236المحويت
هجام محمد الشنيفذكرعضوية236المحويت
يحي محمد الظاهريذكررئاسة237المحويت
محمد عبداهلل عبارذكرعضوية238المحويت
ماجد عبدالقوي حسن انعمذكرعضوية238المحويت
صالح صالح عبداهلل المسقفذكررئاسة239المحويت
على احمد على عوضذكرعضوية240المحويت
محمد على سعد مقراضذكرعضوية240المحويت
عمار عبداللطيف قطينةذكررئاسة241المحويت
سليم محسن الزرقةذكرعضوية242المحويت
منصور احمد عوضذكرعضوية242المحويت

محمد حميد حمود الشطبيذكررئاسة243حجه
طالل على  صالح شمسانذكرعضوية244حجه
حميد محمد مهدي مفرحذكرعضوية244حجه
عمار حسن لطف اهللذكررئاسة245حجه
محمد مبخوت على شميلةذكرعضوية246حجه
شوعي ناصر حمود حميدذكرعضوية246حجه
محمد محمد خربيش السالميذكررئاسة247حجه
مهدي عبداهلل احمد هعجذكرعضوية248حجه
عبداالله عبدالكريم الصلبةذكرعضوية248حجه
احمد محمد على الشوميذكررئاسة249حجه
محمد صغير شحينذكرعضوية250حجه
تهاني حميد المنصورانثىعضوية250حجه
احمد محمد على عثمانذكررئاسة251حجه
احمد محمد ابراهيم طاهرذكرعضوية252حجه
ماجد محمد محمد جحافذكرعضوية252حجه
احمد منصور حفيظذكررئاسة253حجه
خالد على ناصر جاراهللذكرعضوية254حجه
على صالح عكشيذكرعضوية254حجه
صالح حسين عبداهلل احمد زيدذكررئاسة255حجه
حزام صالح بدرذكرعضوية256حجه
سمر ردمان القدميانثىعضوية256حجه
منصور حمود العمريذكررئاسة257حجه
خالد حكيم حزام مسعودذكرعضوية258حجه
حمود ناصر شايعذكرعضوية258حجه
فارس ردمان الزرقةذكررئاسة259حجه
محمد عبده باشقذكرعضوية260حجه
قارون احمد عبدالرحمن جحافذكرعضوية260حجه
جابر حسن محمد العمريذكررئاسة261حجه
عبده على احمد طارشذكرعضوية262حجه
عدنان احمد عبدالرحمن جحافذكرعضوية262حجه

عبداهلل على راجح القينيذكررئاسة263صعده
علي محمد علي العجلذكرعضوية264صعده
محمد يحي ناصر القهاليذكرعضوية264صعده
زياد هادي على الحبيترذكررئاسة265صعده
سالم جبار سلمانذكرعضوية266صعده
احمد مجاهد سابقذكرعضوية266صعده
على عبداهلل صغير احمد شبيلذكررئاسة267صعده
احمد على جابر هماسذكرعضوية268صعده
حسين هادي جحيزذكرعضوية268صعده
ناصر حسين هرمس قحطانذكررئاسة269صعده
محمد شايع عنجرذكرعضوية270صعده
حيدر محمد العامريذكرعضوية270صعده
احمد مصلح أبوستذكررئاسة271صعده
سعيد ناجي قايد قنافذكرعضوية272الجوف
يحي مسعود جبلهذكرعضوية272الجوف
محسن يحي عبشلذكررئاسة273الجوف
عارف ناجي يحي القرشيذكرعضوية274الجوف
سلطان نصر حمود الشايفذكرعضوية274الجوف
فيصل محمد صالح ربيعذكررئاسة275الجوف
محمد احمد ثيبهذكرعضوية276الجوف
حسن هادي يحي الغانميذكرعضوية276الجوف
عبداهلل مساعد ابو نابذكررئاسة277مارب
محمد احمد صالح الزايديذكرعضوية278مارب
الشريف عبداهلل بن مسعودذكرعضوية278مارب
محمد على ركدهذكررئاسة279مارب

صالح طاهر طشانذكرعضوية280عمران
محسن محمد طالعذكرعضوية280عمران
صادق احمد مطيع االحمرذكررئاسة281عمران
يحي مسعود جرادذكرعضوية282عمران
صالح هادي بجيشذكرعضوية282عمران
وليد عبدالقوي المسمريذكررئاسة283عمران
محمود محمد حزام زيادذكرعضوية284عمران
احمد صالح الخاطريذكرعضوية284عمران
لبيب هراش صالح هراشذكررئاسة285عمران
محمد قايد قايد ابوعليذكرعضوية286عمران
هالل احمد يحي منصورذكرعضوية286عمران
محمد محمد وهاس القارنيذكررئاسة287عمران
حميد يحي محمد جاراهللذكرعضوية288عمران
منى محمد حسن سرانانثىعضوية288عمران
صالح يحي محسن الضلعيذكررئاسة289عمران
صالح صالح عطيف اهللذكرعضوية290عمران
على على عبداهلل االشموريذكرعضوية290عمران
محمد احمد على قيسذكررئاسة291عمران
حمود محمد قاسم الثالياءذكرعضوية292عمران
عبدالرحمن احمد ناصر القاضيذكرعضوية292عمران
مجاهد على دهقمذكررئاسة293عمران
مجيب حسين قاسم زاهرذكرعضوية294عمران
صالح على ناصر مفتاحذكرعضوية294عمران
على ناجي صالح الحيقيذكررئاسة295الضالع
احمد قايد المنصوبذكرعضوية296الضالع
سنأ محمد على قاسمانثىعضوية296الضالع
على احمد مقبل صوحلذكررئاسة297الضالع
محمد هادي حسنذكرعضوية298الضالع
وردة محمد قايد فارعانثىعضوية298الضالع
هشام مسعد قائد الغربانيذكررئاسة299الضالع
احمد حمود المنصوبذكرعضوية300الضالع
عبده مصلح طاهر ضيف اهللذكرعضوية300الضالع
عبدالمنعم احمد صالح الضريميذكررئاسة301الضالع

قال نائب رئيس اللجنة الفنية باألمانة العامة   
للمؤتمر خالد ابو عيده ان االستعدادات لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة المقرر اجراؤها في فبراير المقبل تجري 
على قدم وســاق على مستوى األمانة العامة والفروع 

بالمحافظات.
ــًا فـــي تــصــريــح  ــح ــوض م
المؤتمر  لــ»الميثاق« ان 
وحــلــفــائــه حــشــد أعضائه 
وقواعده ومناصريه إلنجاح 
هذا الحدث الوطني الكبير 
عليهم  يجب  بما  م  ــهــا ل ا
القيام به وفقًا لمسئولياتهم 
الــوطــنــيــة ومــهــامــهــم 
التنظيمية التي تحتم عليهم 
انجاح هذا االستحقاق الذي 
جاء كثمرة للتوافق السياسي 

والمتضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وتعزيز مسيرة البناء الديمقراطي الذي اختط مسارها فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة العنصر النسوي في االنتخابات 
القادمة قال نائب رئيس اللجنة 
الفنية وشئون االنتخابات انه 
تم اشــراك عدد خمس نساء 
في اللجان االشرافية المشكلة 
على مستوى المحافظات فيما 
تم اختيار )43( اخرى لرئاسة 
وعضوية اللجان االصلية على 
مستوى الــدوائــر االنتخابية 
وبالذات الدوائر الواقعة في 

عواصم المحافظات.
»الميثاق« تنشر األسماء..


