
اعان بشأن نتائج االنتخابات لرئاسة املجلس

مأمور االنتخابات – مجلس واحة الصحراء االقليمي

حسـب البنـد 218 ألمـر السـلطات املحليـة (املجالـس االقليميـة) لعـام 1958(فيمـا يلـي األمـر) تـم االعـان بهـذا بشـأن نتائـج االنتخابـات للمجلـس االقليمـي ولرئاسـة املجلـس والتـي جـرت يـوم 29/11/2016 .

الجزء أ – نتائج االنتخابات للمجلس:

1. االعان عن انتخاب اعضاء املجلس بدون االنتخاب يف الصندوق
يف املناطق املفصلة ادناه ¤ تجر االنتخابات للمجلس يف الصندوق وفقا لتعلي¢ت البند 169 المر، اعلن مأمور االنتخابات يوم االنتخابات عىل االشخاص املفصل� ادناه انهم االشخاص الذين تم انتخابهم اعضاً ء للمجلس:

اسم املنطقة

1.قرص الرس

2.ابو تلول

اس¢ء املرشح� الذين »ت املصادقة عليهم وعناوينهمموعد االعان اس¢ء املرشح� الذين »ت املصادقة عليهم وعناوينهمسبب االعان

تم تقديم قا¯ة واحدة فقط وعدد

املرشح� فيها يفوق عدد املمثل� الذين 

يحق للمنطقة ان تنتخبهم

تم تقديم قا¯ة واحدة فقط وعدد

املرشح� فيها يفوق عدد املمثل� الذين 

يحق للمنطقة ان تنتخبهم

أ.الهواشلة ابراهيم

ب.هواشلة محمد
من قا¯ة : بناة املستقبل

أ.أا³ن الفيومي

ب.أعليان ابو قطيفان
من قا¯ة: االّخوة

29.11.16

29.11.16

الهواشلة ابراهيم

ا³ن الفيومي

2. االنتخابات يف الصندوق :
يف املناطق املفصلة اعاله اجريت االنتخابات للمجلس يف الصندوق ووفقا لتعلي¢ت البند 174(ب)(1) لالمر، 

في¢ ييل تفصيل نتائج هذه االنتخابات:
(1) أاملرشحون والنتائج يف كل واحدة من املناطق :

يف منطقة ب« هداج »ت املصادقة عىل املرشحون التالية اس¢ؤهم:
 أ. من قا¯ة ب« عسلوج:

رقم الهوية

036459493
033458183

االسم الشخيص

عوده

سامه

اسم العائلة

ابو عصا

ابو حباك

ب« هداج

ب« هداج

العنوان

(2) تفاصيل الصناديق وعدد االصوات يف منطقة ب« هداج

صندوق رقم
عدد املصوت� املسجل

 يف سجل الناخب�
عدد املغلفات التي وجدت يف الصندوق

 (عدد املصوت� الذين صوتوا)
عدد االصوات الصالحةعدد االصوات الصالحةمجموع االصوات امللغية

 لقا¯ة ب«
عدد االصوات الصالحة لقا¯ة ن

1.1
1.2

478
477

420
414

52
71

368
343

307
170

61
173

955834123711477234املجموع

(3)عدد املمثل� يف املجلس من قبل منطقة ب« هداج التي فازت بهم كل قا¯ة واسم املمثل :
قا¯ة: ب« عسلوج فازت Ãمثل واحد

العنواناالسم الشخيصاسم العائلة

ب« هداجعودهابو عصا

العنواناسم الشخيصاسم العائلة

ابو قريناتعصامابو قرينات

يف منطقة ابو قرينات »ت املصادقة عىل املرشحون التالية اس¢ءهم :
 أ. أقا¯ة الوحدة 

العنواناسم العائلةاالسم الشخيصرقم الهوية

300051810

056963010
029240934
011981206

ابو قريناتابو قريناتعصام
العنواناسم العائلةاالسم الشخيصرقم الهوية

ابو قريناتابو قريناتحلف024718231

1.تفاصيل الصناديق وعدد االصوات يف منطقة ابو قرينات :

2. عدد املمثل� يف املجلس من قبل منطقة ابو قرينات التي فازت بهم كل قا¯ة.
اسم املمثل: القا¯ة: الوحدة فازت Ãمثل واحد

ب. من قا¯ة النور:
رقم الهوية

011981206
059411124

االسم الشخيص

سامه

اصهيب

اسم العائلة

عديسان

ضيف الله

ب« هداج

ب« هداج

العنوان

 

 

صندوق رقم
عدد املصوت�

املسجل يف سجل الناخب�
عدد املغلفات التي وجدت يف الصندوق 

(عدد املصوت� الذين صوتوا)
عدد االصواتعدد االصوات الصالحةمجموع االصوات امللغية

 الصالحة لقا¯ة حلف
عدد االصوات

الصالحة لقا¯ة الوحدة

284233822575150املجموع
284233822575150 .1

ب. قا¯ة حلف 

الجزء ب – نتائج االنتخابات يف يوم 29/11/2016 لرئاسة املجلس :
1.»ت املصادقة عىل اقرتاح املرشح� التالية اس¢ؤهم :  

رقم الهوية االسم الشخيص

االسم الشخيص

ابراهيم

ابراهيم

سل¢ن
سامه

اسم العائلة

اسم العائلة

الهواشلة

الهواشله

ابو حميد
عديسان

العنوان

العنوان

قرص الرس

قرص الرس

ب« هداج
ب« هداج

2. نتائج االنتخابات يف املجلس االقليمي واحة الصحراء:

112410483.9%83.9%210253481
128423382.0%82.0%9224701504

1.11.147842188.1%14407327377
1.21.247741486.8%183962136177
1.11.137534190.9%1232903290
1.21.237435594.9%235313511

2112186888.4%571811664887260
36.7%49.0%14.4%

87.4%

92.9%

3. عىل ضوء نتائج االنتخابات لرئاسة املجلس ك¢ هو مفصل اعاه، اعلن بهذا ان املرشح الذي انتخب لرئاسة املجلس هو :

تاريخ:6.12.2016

عيدان كوه�

 مأمور االنتخابات 
مجلس واحة الصحراء االقليمي

النتائج النهائية - االنتخابات يف املجلس االقليمي واحة الصحراء

رقم

الصندوق
اسم الصندوق

اصحاب

حق االقرتاع

عدد
املصوت� 

بشكل 
فعيل

نسبة 
املصوت�

يف 
الصندوق

نسبة 
املصوت�
يف القرية

اصوات

الغية
اصوات

صالحة

ابو حميد

سل¢ن

الهواشلة

ابراهيم

عديسان

سامه

صندوق ابو تلول

صندوق ابو قرينات

صندوق ب« هداج

صندوق ب« هداج

صندوق قرص الرس

صندوق قرص الرس

املجموعاملجموع

النسبة من االصوات الصالحة


