
 اململكة املغربية             

      وزارة الداخلية          

 والية جهة فاس مكناس       

 91مقرر رقـــــــــــم :                        عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        7192دورة عادية لشهر  ماي املديرية العامة للمصالح                                                      

 7192ماي  10بتاريخ مصلحة شؤون املجلس واللجن                                                   

 

 :التاسعة عشر  النقطة 

الدراسة واملوافقة على تسمية وإطالق أسماء بعض الرموز والشخصيات على  بعض الشوارع  -91

 بجماعة مكناس.

 

، في جلسته الفريدة،  7192ماي لشهر   العاديةإن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة 

 . 7192 ماي 10الخميس املنعقدة يوم  

 املتعلق بالجماعات. 991-90وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

أسماء بعض دراسة واملوافقة على تسمية وإطالق بالة وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلق 

 الرموز والشخصيات على  بعض الشوارع بجماعة مكناس.

 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  :  72عدد ألاعضاء الحاضريــن 

  : 72عدد ألاصوات املعبر عنها 

  : 70عدد ألاعضاء املوافقيــــن 

 :  وهم  السادة

 -محمد الدكس  -ليلى معزوز -ة قصيور سمير  - محمد الشكدالي -محمد ميلودي  –رشيد طالبي 

أحمد بن حميدة  -محمد املشاطي   -حسن تميمي   -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -محمد عكي 

 العباس الومغاري  –عبد املنعم الشهيبة  -عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو  -عبد الرحمان أفلك -

إبراهيم  -عبد هللا مشكور  –رشيد الغاش ي  –لحاج ساسيوي ا  -الحسن بوكدور  –فريد بوحي  -

 .حميد لعويس ي -عقيل 

 

  :  هشام القائد  19عدد ألاعضاء الرافضيــــــن 

 رشيد مجبار  19عين: ـنـتـمـمـال ألاعضـــاء عدد  

 

 

 



 يقرر ما يلي :

 

، خالل جلسته 7192يوافق مجلس جماعة مكناس، املجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

تسمية وإطالق أسماء  أعضائه الحاضرين على بأغلبية  7192ماي  10الفريدة ليوم الخميس 

 بعض الرموز والشخصيات على  بعض الشوارع بجماعة مكناس كما يلي:

 

 مكانه اسم الشارع

 سابقا ون ـــــــــــــــــــشارع الزيت     اري ـألانص دـــريــارع فــش

 برياض الزيتون  شارع الزيتون مرورا من       شارع بن عثمان املكناس ي

 شارع الزيتون إلى حي لعويجةمن      انيـابر الغســـارع بن جـش

 أناس يشارع الزيتون إلى مسجد من     اغ ــبـارع محمد بن الصــش

شارع ابن سينا إلى شارع الجيش امللكي مرورا  من   يـــزالـــــغـال إلامام ارعــــــــش

 بالثانوية املرجعية

      

 

 

 

 كــــــاتب  املجلس                                                 ةرئيس الجلــــــس       

 محمد عكي إمضاء:                         رشيد طالبي إمضاء:              

 


