انًًهكت انًغشبيت
وصاسة انذاخهيت
جهت فاط يكُاط
ػًانت يكُاط
جًاػت يكُاط
كتابت انًجهظ

يقشس سقـــــــــــى 05 :
دوسة اعتثنائيت نشهش أبشيم 2016

جهغت فشيذة
بتاسيخ2016 /04/ 07 :

اننقطت انخايغت :
– انذساعت وانًىافقت ػهى انتخهي ػهى َضع يهكيت انقطؼتيٍ األسضيتيٍ راث انشعًيٍ
انؼقاسييٍ ػذد /8461ك وػذد /3533ك انًخصصتيٍ إلحذاث يُطقت خضشاء V5
بضيٍ انؼابذيٍ يىضىع يقشس انًجهظ انًتخز خالل انذوسة انؼاديت نشهش
فبشايش.2012
إٌ يجهظ جًاػت يكُاط انًجتًغ في إطاس انذوسة االعتثُائيت نشهش أبشيم ،2012في
جهغته انفشيذة انًُؼقذة يىو انخًيظ  03أبشيم .2012
 وطبقا نًقتضياث انقاَىٌ انتُظيًي سقى  113-14انًتؼهق بانجًاػاث.وبؼذ دساعت انًجهظ نهُقطت انًتؼهقت بانًىافقت ػهى انتخهي ػهى َضع يهكيت انقطؼتيٍ
األسضيتيٍ راث انشعًيٍ انؼقاسييٍ ػذد /4421ك وػذد /3533ك انًخصصتيٍ
إلحذاث يُطقت خضشاء  V5بضيٍ انؼابذيٍ يىضىع يقشس انًجهظ انًتخز خالل
انذوسة انؼاديت نشؼش فبشايش2012
وبعد اللجىء إلى التصىيج العلني أسفرث العمليت على ما يلي :
عدد األعضاء الحاضريــن 84 :
عدد األصىاث المعبر عنها 84 :
عدد األعضاء المىافقيــــن 84 :
وهم السادة :
عبذ اهلل بىواَى  -رغٍذ طانبًٌ -ىضف عكايى  -يحًذ انػكذانً  -خانذ بىدانً  -أضًاء
خىجت  -نٍهى يعسوز -عبذ انصًذ اإلدرٌطً – يحًذ انذكص  -يحًذ عكً  -أيال
فرٌقع -إدرٌص صقهً عذوي  -إدرٌص إالنت  -إدرٌص انعهًً  -يحًذ أغكىد  -يحًذ
فالنً  -يحًذ انًػاطً  -رغٍذ يجبار – إضًاعٍم انصُهاجً  -أحًذ بٍ حًٍذة  -عبذ
انرحًاٌ أفهك -انتهايً بىخًٍت  -إدرٌص انخروبً  -يحًذ بُعسو  -عبذ انعاطً كىاح –
عبذ انعسٌس بانخٍري َ -ىر انذٌٍ عاير  -يحًذ نحهىح -ػبذ انًُؼى انشهيبت َ -ضهت انصح -
انعباش انىيغاري -إدرٌص قػال  -فرٌذ بىحً – يىالي عهً نًراًَ  -عبذ انُبً عثًاًَ
 انحطٍ بىكذور -انحاج ضاضٍىي – ايحًذ بٍ عالل  -أحًذ يطغاتً  -عبذ اهلل يػكىر-يحًذ أبى انقاضى  -أيٍُت حذاظ -جىاد يهال َ -ادٌت ادرٌطً قٍطىًَ – حًٍذ نعىٌطً –-
خانذ يعروفً  -جىاد حطًُ  -هػاو انقائذ .

عدد األعضاء الرافضيــــــن 00 :
عدد الممتنعين عن التصىيج 00 :
يقشس يا يهي :

يىافق يجهظ جًاعت يكناط،انًجتًع في إطاس انذوسة االعتثنائيت نشهش أبشيم
 ،2016بإجًاع أعضائه انحاضشين عهى انتخهي عهى نضع يهكيت انقطعتيـــــــــــــــن

األسضيتين راث انشعًين انعقاسيين عذد /8461ك وعذد /3777ك انًخصصتين
إلحذاث ينطقت خضشاء  V5بضين انعابذين يىضىع يقشس انًجهظ انًتخز خالل
انذوسة انعاديت نشهش فبشايش . 2012
يع يشاعاة يا يهي :
عذو تشتب آثاس قانىنيت عهى انجًاعت نتيجت انتخهي عن نضع انًهكيت .
تقذيى ( وسثت انكشايي ) انضًاناث انكافيت إلنجاص انًششوع.
يىاكبت انجًاعت نًشاحم إنجاص انًششوع .
سئيظ انًجهــــــظ
إيضاء :د .عبذ اهلل بىوانى

كــــــاتب انًجهظ
إيضاء  :يحًذ عكي

