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 اململكة املغربية         
 وزارة الداخلية            

 جهة فاس مكناس       

 02مقرر رقـــــــــــم                   عمالة مكناس                                           

 2015دجنبر الدورة االستثنائية لشهر                                 جماعة مكناس               

 جلسة فريــــــــدة                                 كتابة املجلس                                    

 2015/ 12/ 21بتاريخ:                        

 

 : النقطة الثانية

انتداب وتعيين ممثل الجماعة و نائبه في اللجان اإلدارية املكلفة بمراجعة اللوائح  -

 . االنتخابية العامة بجماعة مكناس

 

، في 2015إن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة االستثنائية لشهر دجنبر

 . 2015دجنبر 21جلسته الفريدة يوم  االثنين 

 املتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

نتداب وتعيين ممثلي الجماعة و نوابهم في با  وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة   

 .اللجان اإلدارية املكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة بجماعة مكناس

 وبعد اللجوء لعمليات التصويت العلني، أسفرت النتائج على ما يلي: -

 

 اللجنة املركزية ملراجعة اللوائح االنتخابية العامة لجماعة مكناس: -

جماعة في اللجنة املركزية جماعة مكناس ملراجعة اللوائح االنتخابية العامة ترشح لتمثيل ال

 ، وقد حصل على النتيجة التالية:أحمد بنحميدةالسيد 

 49عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  49عدد األصوات املعبر عنها :  -

  44عدد األعضاء املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3البي رشيد ط -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19دريس إاللـــــة  إ -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33لحق بنسالم عبد ا -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

  -42خالد معروفي  -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38محمد عديوباه  -37بدر طاهري  36

  عبد العاطي كواح. -44نوال محسن   -43جواد حسني 
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   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 05املمتنعين عن التصويت : عدد  -

 وهم السادة:

 املصطفى املريزق. -5هشام القائد  -4محمد أبو القاسم  -3احمد مسغاتي   -2فريد بوحي  -1 

 ممثال للجماعة في اللجنة املركزية : جماعة مكناس. احمد بنحميدةتم انتخاب السيد  و بذلك

املركزية : جماعة مكناس، وقد حصل على النتيجة ملمثل اللجنة رشيد مجبار كنائب ترشح   السيد * 

 التالية:

 49عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  49عدد األصوات املعبر عنها :  -

  44عدد األعضاء املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7 خالد البودالي -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22ي  حسن تميم -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة  -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

  -42خالد معروفي  -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38محمد عديوباه  -37بدر طاهري  - 36

 عبد العاطي كواح. -44نوال محسن  -43جواد حسني 

 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 05عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

 املصطفى املريزق. -5هشام القائد  -4محمد أبو القاسم  -3 احمد مسغاتي  -2فريد بوحي  -1 

 

 

 ملمثل للجماعة في اللجنة املركزية : جماعة مكناس. رشيد مجبار نائباتم انتخاب السيد  و بذلك

 :اللجان املساعدة للجنة املركزية

ترشح كنائب ملمثل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة ملراجعة اللوائح االنتخابية العامة السيد 

 عن املنطقة الحضرية الزيتونة، وقد حصل على النتيجة التالية:لحسن خربوش 

 49عدد األعضاء الحاضرين   :  -
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  49عدد األصوات املعبر عنها :  -

  44عدد األعضاء املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16ميدي محمد ُبحا -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 ري.عبد العزيز بالخي -44عبد العاطي كواح  43 –محسن 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 05عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

 أمينة حداش . -5املصطفى املريزق  -4هشام القائد  -3محمد أبو القاسم  -2احمد مسغاتي    1

 

 

 ممثال  للجماعة في اللجنة املساعدة باملنطقة الحضرية الزيتونة. لحسن خربوشتم انتخاب السيد  و بذلك

وقد خالد املعروفي ترشح كنائب عن ممثل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن املنطقة الحضرية الزيتونة 

 حصل على النتيجة التالية:

 49عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  49عدد األصوات املعبر عنها :  -

  44عدد األعضاء املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29امي بوخيمة الته -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

  عبد العزيز بالخيري. -44العاطي كواح عبد  43 –محسن 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -
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 05عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

 أمينة حداش . -5املصطفى املريزق  -4هشام القائد  -3محمد أبو القاسم  -2احمد مسغاتي   -1

 

 

 نائبا ملمثل الجماعة في اللجنة املساعدة باملنطقة الحضرية الزيتونة. خالد املعروفي تم انتخاب السيد  و بذلك

عن املنطقة ة أمينة حداش ترشح كنائب ملمثل  الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة السيد

 الحضرية مرجان، وقد حصلت على النتيجة التالية:

 49عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  49عدد األصوات املعبر عنها :  -

  47عدد األعضاء املوافقين    :  -

 

 

 

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 أمينة حداش. -47محمد أبو القاسم  -46احمد مسغاتي  -45فريد بوحي   -44عبد العاطي كواح - 43محسن 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 02عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

 املصطفى املريزق   . -2هشام القائد  -1  

 

في اللجنة املساعدة باملنطقة الحضرية ممثلة  للجماعة أمينة حداش تم انتخاب السيدة  و بذلك

 مرجان.

 ترشح كنائب عن ممثلة الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن املنطقة الحضرية مرجان السيد 

 وقد حصل على النتيجة التالية:محمد مشاطي 
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 49عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  49عدد األصوات املعبر عنها :  -

  47:     عدد األعضاء املوافقين -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14 فريقش

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29تهامي بوخيمة ال -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  -36

 عبد العزيز بالخيري. -47أمينة حداش -46محمد أبو القاسم  -45احمد مسغاتي   -44بد العاطي كواح ع 43 –محسن 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 02عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

  املصطفى املريزق.  -2هشام القائد  -1  

 

نائبا ملمثل الجماعة في اللجنة املساعدة باملنطقة الحضرية  محمد املشاطيتم انتخاب السيد  و بذلك

 مرجان.

ترشح كنائب ملمثل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن املنطقة الحضرية اإلسماعيلية 

 ، وقد حصل على النتيجة التالية:حميد لعويس ي السيد

 49عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  49عدد األصوات املعبر عنها :  -

  44عدد األصوات املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14 فريقش

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29تهامي بوخيمة ال -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 عبد العزيز بالخيري.           - 44عبد العاطي كواح    43 –محسن 
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   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 05عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

 أمينة حداش. - 5محمد أبو القاسم  - 4احمد مسغاتي   - 3املصطفى املريزق  -2هشام القائد  -1  

 

ممثال للجماعة في اللجنة املساعدة باملنطقة الحضرية   حميد لعويس يتم انتخاب السيد  و بذلك

 اإلسماعيلية.

ترشح كنائب ملمثل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن املنطقة الحضرية اإلسماعيلية 

 ، وقد حصل على النتيجة التالية:إسماعيل الصنهاجي السيد

 50عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  50ا : عدد األصوات املعبر عنه -

  45عدد األصوات املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12 محمد الدكس -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24محمد املشاطي  -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27أفلــك عبد الرحمان  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42د حسني جوا  -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 محمد عديوباه.           -45عبد العزيز بالخيري  - 44عبد العاطي كواح  - 43محسن 

 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 05عدد املمتنعين عن التصويت :  -
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 وهم السادة:

 أمينة حداش. - 5محمد أبو القاسم  - 4 احمد مسغاتي   - 3املصطفى املريزق  -2هشام القائد  -1  

نائبا ملمثل الجماعة في اللجنة املساعدة باملنطقة   إسماعيل الصنهاجيتم انتخاب السيد  و بذلك

 الحضرية اإلسماعيلية.

 ترشح لتمثيل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن املنطقة الحضرية حمرية السيد

 النتيجة التالية:، وقد حصل على رشيد طالبي

 48عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  48عدد األصوات املعبر عنها :  -

  44عدد األصوات املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9 سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24طي محمد املشا -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 عبد العزيز بالخيري.        - 44عبد العاطي كواح   - 43محسن 

 

 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 04عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

  أمينة حداش. - 4مسغاتي احمد   - 3املصطفى املريزق  -2هشام القائد  -1  

 

ممثال للجماعة في اللجنة املساعدة للمنطقة الحضرية  رشيد طالبيتم انتخاب السيد  و بذلك

 حمرية.

 

ترشح لينوب عن ممثل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن املنطقة الحضرية حمرية 

 ، وقد حصل على النتيجة التالية:خالد البودالي السيد

 48عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  48عدد األصوات املعبر عنها :  -
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  44عدد األصوات املوافقين    :  -

 

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9 سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24طي محمد املشا -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر -33عبد الحق بنسالم   -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 عبد العزيز بالخيري.           - 44عبد العاطي كواح  - 43محسن   

 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 04عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

 محمد أبو القاسم . - 4احمد مسغاتي    - 3املصطفى املريزق  -2هشام القائد  -1  

 

نائبا ملمثل الجماعة في اللجنة املساعدة للمنطقة الحضرية  خالد البوداليتم انتخاب السيد  و بذلك

 حمرية.

 ترشح لتمثيل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن املنطقة الحضرية املنزه السيد

 التالية:، وقد حصل على النتيجة حسن تميمي

 48عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  48عدد األصوات املعبر عنها :  -

 44عدد األصوات املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9 سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24طي محمد املشا -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 عبد العزيز بالخيري.       - 44عبد العاطي كواح  - 43محسن  
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   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 04عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:

 أمينة حداش. - 4مسغاتي احمد    - 3املصطفى املريزق  -2هشام القائد  -1  

 

، ممثال للجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة باملنطقة حسن تميميتم انتخاب السيد  و بذلك

 الحضرية املنزه.

سميرة  ترشحت كنائبة ممثل الجماعة في اللجنة اإلدارية املساعدة عن منطقة املنزه السيدة

 ، وقد حصلت على النتيجة التالية:القصيور 

 48عدد األعضاء الحاضرين   :  -

  48عدد األصوات املعبر عنها :  -

  44عدد األصوات املوافقين    :  -

 :وهم السادة

أسماء  -7خالد البودالي   -6محمد الشكدالي  -5محمد ميلودي  -4يوسف عكامو  -3رشيد طالبي  -2عبد هللا بووانو  - 1

أمال  -13محمد عكي  -12محمد الدكس  -11عبد الصمد اإلدريس ي  -10ليلى معزوز  -9 سميرة القصيور  -8خوجة  

 -19إدريس إاللـــــة   -18عزيز يعقوبي  -17محمد أشكود  - 16محمد ُبحاميدي  -15ادريس صقلي عدوي  -14فريقش 

 -25رشيد مجبار  -24طي محمد املشا -23محمد فاللي  -22حسن تميمي   -21إسماعيل املهداوي  20 -إدريس العلمي 

محمد  -30ادريس الخروبي  -29التهامي بوخيمة  -28محمد لحلوح  -27عبد الرحمان أفلــك  -26أحمد بن حميدة 

نزهة الصح  -35عبد املنعم الشهيبة   -34نور الدين عامر  -33عبد الحق بنسالم  -32إسماعيل الصنهاجي  – 31بنعزو 

نوال  -42جواد حسني   -41حميد لعويس ي  -40لحسن خربوش  -39جواد مهال  -38خالد املعروفي  -37بدر طاهري  36

 عبد العزيز بالخيري .           - 44عبد العاطي كواح  - 43محسن 

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  -

 04عدد املمتنعين عن التصويت :  -

 وهم السادة:
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 أمينة حداش. - 4مسغاتي احمد    - 3املصطفى املريزق  -2هشام القائد  -1  

 

لجماعة في اللجنة املساعدة للمنطقة ا نائبة ملمثلسميرة القصيور تم انتخاب السيدة  و بذلك

 الحضرية املنزه.

بعد اللجوء لعمليات التصويت العلني فيما يخص انتداب ممثلي الجماعة ونوابهم في اللجان اإلدارية املكلفة 

 بمراجعة اللوائح االنتخابية، أسفرت العمليات على ما يلي :

 اللجنة املركزية: -

o  ممثل الجماعة احمد بنحميدةالسيد 

o  نائبه رشيد مجبارالسيد 

 اللجان املساعدة: -        

o ممثل الجماعة عن املنطقة الحضرية الزيتونة. لحسن خربوش 

o نائبه عن املنطقة الحضرية الزيتونة. خالد املعروفي 

o ممثل الجماعة عن املنطقة الحضرية مرجان. أمينة حداش 

o نائبه عن املنطقة الحضرية مرجان. محمد املشاطي 

o ممثل الجماعة عن املنطقة الحضرية اإلسماعيلية. حميد العويس ي 

o نائبه عن املنطقة الحضرية اإلسماعيلية. سماعيل الصنهاجيإ 

o ممثل الجماعة عن املنطقة الحضرية حمرية. رشيد طالبي 

o الجماعة نائبا له عن املنطقة الحضرية حمرية. خالد البودالي 

o ممثل الجماعة عن املنطقة الحضرية املنزه. حسن تميمي 

o  نائبة عن املنطقة الحضرية املنزه سميرة القصيور. 

 

 

 رئيس الجماعة                                                  كاتب املجلس          

د.عبد هللا بووانو                                                  محمد عكي                         


