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 اململكت املغربُت           

 وزارة الذاخلُت             

 والًت جهت فاش مكىاش    

 70ملرر ركـــــــــــم :                        عمالت مكىاش                                             

ذةجماعت مكىاش                                                                               جلضت فٍر

ت العامت للمؾالح                                                                      7700دورة فبراًراملذًٍر

خ مؾلحت عؤون املجلط واللجن                                                    7700فبراًر 70بخاٍر

                                                                    

 : الضابعت الىلطت 

 غىارع بجماعت مكىاش.الذراصت واملىافلت على حضمُت وإطالق أصماء بعض الرمىز والشخؾُاث على بعض ال -0

 

ذة،  7700فبراًرلغهر  العادًت إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة  ، في جلضخه الفٍر

 . 7700 فبراًر 70 الاثىيناملىعلذة ًىم  

 املخعلم بالجماعاث. 001-01وطبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي ركم  -

على حضمُت وإطالق أصماء بعض الرمىز واملىافلت  الذراصتبوبعذ دراصت املجلط للىلطت املخعللت    

 والشخؾُاث على بعض الغىارع بجماعت مكىاش.

 

ت العلني  أصفرث العملُت على ما ًلي  : وبعذ اللجىء إلى  الخؾٍى

  :  ــن   11عذد ألاعضاء الحاضٍر

  : 11عذد ألاؽىاث املعبر عنها  

  : ـــن  11عذد ألاعضاء املىافلُـ

 

 :  وهم  الضادة

 أصماء خىجت   محمذ الغكذالي  - محمذ مُلىدي - ًىصف عكامى - رعُذ طالبي - عبذ هللا بىواهى

   محمذ عكي - محمذ الذكط -لُلى معسوز -كؾُىر صميرة ا -

لػ   إدَرط العلمي - إدَرط إاللت - محمذ أعكىد -محمذ ُبحامُذي  -أمال فٍر

أحمذ بن   رعُذ مجبار - محمذ املغاطي - محمذ فاللي - حضن جمُمي - إصماعُل املهذاوي  

   عبذ املىعم الغهُبت – التهامي بىخُمت  -عبذ الرحمان أفلك - حمُذة

س بالخيري  – عبذ العاطي كىاح   جىاد مهال –هسهت الصح  –عبذ العٍس

س ي  -لحضن خربىظ سق مؾطفى امل –هىال محضين  -جىاد حضني  -حمُذ لعَى  – هغام اللائذ ٍر

ذ بىحي  –عباش الىمغاري  –لحضن بىكذور  -هبُلت بىعمر  فٍر

س ي كُطىوي  –رعُذ الغاش ي    محمذ أبى اللاصم  –عبذ الىبي عثماوي  –هادًت إدَر

 .أحمذ املضغاحي

  :  77عذد ألاعضاء الرافضُــــــن  

  : ت   77عذد املمخىعين عن الخؾٍى
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 ًلرر ما ًلي :

 

بئجماع أعضائه  ،7700 فبراًرلغهر   العادًتًىافم مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة 

ن  حضمُت وإطالق أصماء بعض الرمىز والشخؾُاث على بعض الغىارع بجماعت مكىاشعلى  الحاضٍر

 كما ًلي : 

خىن  - ساها إلى عارع الٍس  عارع محمذ املىىوي من املىؾىر مرورا بملهى ٍر

 الحضين الخىاللي من مسجذ إلاخالؼ إلى مرجان جىصُع.عارع  -

 .عارع محمذ بىعسو من املذرصت العلُا للفىىن واملهن إلى حي الىعُم -

 

 

 عارع عبذ الرحمان املذوي من عارع الىؾر مرورا بذًىر الضالم. -

 عارع محمذ بن عالل غازي من عارع محمذ الضادش مرورا بكامُلُا. -

خىن من   عارع إدَرط املحمذي -     عارع محمذ الضادش مرورا بحي الصحراء إلى عارع الٍس

س الذاًذي على اللاعت املغطاة صُذي بابا. -  إطالق اصم عٍس

ذان إلى عارع  - إطالق اصم محمذ العِضاوي املضطاس ي على الغارع املمخذ من عارع عبذ الرحمان بن ٍز

 محمذ الذٌغىس ي. 

 

 

 

 

 كاجب املجلط                                           رئِط املجلــــــط        

 إمضاء : محمذ عكي                إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                

 


