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ملشس سكـ ـ ـ ــم 52 :
دوسة فبراًش 2016

الجكعت ألاولى
بخاسٍخ2016 /02/ 04 :

كخابت املجكغ

الىلطت الثاهُت والخلمعىن:
 الذساظت و املىافلت على جحُين امللشس املخعكم بذفتر الخحلمالث الخاؿ باظخراللمىخىج إًجاس معبح باملشكب الشٍاض ي و الترفُهي و الاجخلماعي  20غؽت.
إن مجكغ جلماعت مةىاط املجخلمع في إطاس الذوسة العادًت لؽهش فبراًش ،2016في
جكعخه ألاولى ،املىعلذة ًىم الخلمِغ  04فبراًش .2016
 وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي سكم  113-14املخعكم بالجلماعاث.وبعذ دساظت املجكغ لكىلطت املخعكلت بخحُين امللشس املخعكم بذفتر الخحلمالث الخاؿ
باظخرالل مىخىج إًجاس ملهى باملشكب الشٍاض ي و الترفُهي و الاجخلماعي  20غؽت.
وبعذ اللجىء إلى الخفىٍت العكني أظفشث العلمكُت على ما ًلي :
عذد ألاعضاء الحاضشٍــً 46 :
عذد ألاـىاث املعبر عنها 46 :
عذد ألاعضاء املىافلُ ــً 46 :
وهم العادة :
عبذ هللا بىواهى  -سؼُذ طالبي ً -ىظف عكامى  -محلمذ مُكىدي  -محلمذ الؽةذالي  -خالذ
بىدالي  -أظلماء خىجت  -لُلى معضوص -عبذ الفلمذ إلادسَس ي – محلمذ الذكغ  -محلمذ عكي
 أمال فشٍلؾ -ادسَغ ـللي عذوي  -محلمذ ُبحامُذي  -محلمذ أؼكىد  -عضٍض ٌعلىبي -إدسَغ إاللت  -إدسَغ العكمي  -إظلماعُل املهذاوي  -حعً جلمُمي  -محلمذ فاللي  -محلمذ
املؽاطي  -سؼُذ مجباس  -أحلمذ بً حلمُذة  -عبذ الشحلمان أفكك -إظلماعُل الفنهاجي -
التهامي بىخُلمت  -محلمذ بىعضو  -عبذ العاطي كىاح – عبذ العضٍض بالخيري  -هىس الذًً عامش
 محلمذ لحكىح  -عبذ الحم بيعالم -هضهت الصح – العباط الىمراسي  -فشٍذ بىحي – مىاليعلي ملشاوي – الحاج ظاظُىي  -سؼُذ الراش ي  -عبذ هللا مؽكىس -املفطفى ظعذان -جىاد
مهال  -حلمُذ لعىَس ي  -جىاد حعني  -مفطفى املشٍضق  -هؽام اللائذ.

-

عذد ألاعضاء الشافضُ ـ ــً 00 :
عذد امللمخىعين عً الخفىٍت 00 :

ًلشس ما ًلي :

ًىافم مجكغ جلماعت مةىاط املجخلمع في إطاس الذوسة العادًت لؽهش فبراًش،2016
خالل جكعخه ألاولى ،بإجلماع أعضائه الحاضشًٍ ،على جحُين امللشس سكم  24املخخز
خالل دوسة فبراًش  ، 2014املخعكم بذفتر الخحلمالث الخاؿ باظخرالل مىخىج إًجاس
املعبح باملشكب الشٍاض ي والترفُهي والاجخلماعي  20غؽت ،مع حعذًل املادة  3مً دفتر
الخحلمالث ورلك كلما ًلي :
 -جحذد مذة إًجاس املعبح مىضىع هزا الةىاػ في  3ظىىاث غير كابكت لكخجذًذ.

سئِغ املجك ـ ــغ

إمضاء  :د .عبذ هللا بىواهى

ك ـ ــاجب املجكغ

إمضاء :محلمذ عكي

