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        5555محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2009200920092009    نونبرنونبرنونبرنونبر        09090909        االثنيناالثنيناالثنيناالثنين        يوميوميوميوملللل

        

رئيس الس اسة برئه األسبوعي  اجتماع2009 نونرب 09 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :وحضور األعضاء السادة الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا 

  اخلليفة األول للرئيس  :    فوزي بنعالل

   للرئيسالثايناخلليفة   :     حممد فضيلي

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      امحدو دابدا

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرمحن أشن

  حماسب  :     عادل املعطي

  حماسب  :    عبد املالك افرياط

  حماسب  :    اشكايلعابد 

  أمني  :     أمحد حاجي

  أمني  :    عبد اللطيف أبدوح 

  أمني  :    محيد كوسكوس

يف مستهل هذا االجتماع قدم السيد الرئيس عرضا ضمنه اخلطوط العريضة لربنامج العمل الذي 

ء املكتب وهو الربنامج الذي يسعى إىل جعل جملس املستشارين يعتزم تطبيقه مبعية ومشاركة السادة أعضا

  .مؤسسة شريكة ومبادرة منفتحة وذات مصداقية
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بعد ذلك واصل املكتب مناقشته ملختلف اإلجراءات والترتيبات املتخذة الحتضان جملس املستشارين 

 نونرب 13 و 12والعامل العريب يومي ألشغال املؤمتر الرابع الس الشيوخ والشورى واالس املماثلة بإفريقيا 

  .رعايته السامية جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا ، والذي أسبغ عليه2009

ويف هذا السياق حدد املكتب تركيبة الشعبة املغربية اليت ستمثل الس يف هذا املؤمتر واليت يرأسها 

  .مجيع السادة رؤساء الفرقاخلليفة الثاين للرئيس السيد حممد فضيلي وعضوية 

كما مت تكليف السادة أعضاء املكتب مبهمة استقبال ضيوف الس باملطار خاصة رؤساء االس 

  . نونرب10الذين سيبدأون يف الوصول ابتداء من يوم الثالثاء 

كما قرر باملناسبة وضع خمتلف مكاتب السادة أعضاء املكتب رهن إشارة رؤساء االس املشاركة 

  .ع ختصيص مكاتب أخرى لألمانة العامة للمؤمترم

 10على مستوى األسئلة، صادق املكتب على جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

 اليت سريأسها اخلليفة الرابع للرئيس السيد أمحدو دابدا والسيد عبد اللطيف أبدوح كأمني 2009نونرب 

  .للجلسة

ق املكتب على إطالق عروض من أجل اقتناء سيارات املصلحة وآليات يف جمال الشؤون اإلدارية واف

  .معلوماتية ومعدات مكتبية

  

        


