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  اململنت املغزبُت           

 وسارة الذاخلُت              

 والًت جهت فاص منىاص      

 17مقزر رقـــــــــــم :                       عمالت منىاص                                               

ذة                                                                         جماعت منىاص             جلطت فٍز

ت العامت للمطالح                                                                   2016اضتثىائُت لشهز دجىبر  دورةاملذًٍز

خ                                                           لتابت املجلظ                     2016دجىبر 15بتاٍر
                                                                    

 :  الطابعت عشزالىقطت 

 الذراضت واملىافقت على التخلي عً مقزر هشع ملنُت قطعت أرضُت جابعت مللو الخىاص بجماعت منىاص.    -17

ذة ،  املىعقذة ًىم  2016إن مجلظ جماعت منىاص املجتمع في إطار الذورة الاضتثىائُت  لشهز دجىبر ، في جلطته الفٍز

 . 2016دجىبر  15الخمِظ 

 املتعلق بالجماعاث. 113-14رقم وطبقا ملقتضُاث القاهىن التىظُمي  -

 وبعذ دراضت املجلظ للىقطت املتعلقت بالتخلي عً مقزر هشع ملنُت قطعت أرضُت جابعت مللو الخىاص بجماعت منىاص.   

 

ت العلني  أضفزث العملُت على ما ًلي  : وبعذ اللجىء إلى  التطٍى

  :  ًــ   37عذد ألاعضاء الحاضٍز

  : 37عذد ألاضىاث املعبر عنها  

  : ً37عذد ألاعضاء املىافقُــــ 

 :  وهم  الطادة

-محمذ الذلظ  -خىجت  أضماء   -محمذ الشنذالي   -محمذ مُلىدي   -ًىضف عهامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

قش -محمذ عهي   -ضميرة اقطُىر  ش ٌعقىبي   -محمذ ُبحامُذي   -أماى فٍز محمذ  -محمذ فاللي  -حطً جمُمي  -عٍش

 -التهامي بىخُمت  -عبذ العاطي مىاح  -محمذ بىعشو   -عبذ الزحمان أفلو -رشُذ مجبار  -محمذ أشهىد  –طي املشا

ذ بىحي  -العباص الىمغاري  -هىرالذًً عامز -إدَرظ العلمي  –إدَرظ إاللت  –أحمذ بىحمُذة  -الحطً بىلذور   –فٍز

س ي قُطىوي  -الحاج ضاضُىي  س ي ح -عبذ هللا مشهىر   -هادًت ادَر جىاد  -جىاد مهاى  –خالذ معزوفي  –مُذ لعَى

 هشام القائذ  –هىاى محطً  -حطني 

  :  ً00عذد ألاعضاء الزافضُــــــ  

  : ت   00عذد املمتىعين عً التطٍى

 ًقزر ما ًلي :

ً على 2016ًىافق مجلظ جماعت منىاص، املجتمع في إطار الذورة الاضتثىائُت  لشهز دجىبر  ،  بإجماع أعضائه الحاضٍز

متر مزبع جيتمي للزضم  277التخلي عً مقزر هشع ملنُت قطعت أرضُت جابعت مللو الخىاص بجماعت منىاص مطاحتها 

ق لىلىج 1995ألتىبز/ك املتخذ خالى الذورة العادًت لشهز 1638العقاري عذد  واملتعلق بإوشاء مىقف للطُاراث وطٍز

خ طت عذم 4/1991/ 23املطبح البلذي بعين معشة واملقُذ مشزوعه بتاٍر ت ملنىاص املنزه شٍز بسجالث املحافظت  العقاٍر

 جزجب أي آثار قاهىهُت على الجماعت هتُجت التخلي عً هشع ملنُت هذه القطعت ألارضُت.  

 

 لــــــاجب  املجلظ                                    رئِظ املجلــــــظ                        

 إمضاء : محمذ عهي              إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


