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 122رمق  اجللسةحمرض 

 م(.9102 ماي 7هـ )1021 رمضان 02 ثالاثءال : التارخي

 .اجمللس لرئيسد القادر سالمة، اخلليفة الرابع املستشار الس يد عب: الرئاسة

بتداء من الساعة ال دقيقة ثالثون: التوقيت  بدد نيالثالث ثالثة وادلقيقة، ا 

 .الزوال

 .انتخاب عضو مبكتب اجمللس: جدول ال عامل

-------------------------------------------- 

 املستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة:

 ابمس هللا الرمحن الرحمي.

 أ علن عن افتتاح جلسة انتخابية لتدويض عضو يف مكتب اجمللس.

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني، 

س تور، والفقرة من ادل 36طبقا ل حاكم الفقرة ال خرية من الفصل 

من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، خيصص  62ال خرية من املادة 

اجمللس هذه اجللسة النتخاب عضو مبكتب جملس املستشارين مللء املقدد 

 الشاغر ل مني جملس املستشارين.

وندقد هذه اجللسة، تطبيقا لقرار املكتب يف اجامتعه املندقد يوم االثنني 

ناء عىل طلب الفريق ادلس توري ادلميقراطي ، ب 1029أ بريل  19

، اذلي يرحش من خالهل املستشار 1029أ بريل  11الاجامتعي، املؤرخ يف 

دريس الرايض لشغل املقدد الشاغر ل مني جملس املستشارين.   الس يد ا 

 وعليه وعىل بركة هللا أ علن الرشوع يف معلية التصويت.

يوو يسررو عىل متطوعني ابش ي  6ويف البداية غادي نطلب من 

، اياله، اليس أ محد ال سامء دايهلم هللا يريض 6معلية الانتخاب، يتفضلو 

 عليك.

 املستشار الس يد أ محد تويزي:

 شكرا.

 هاذ اليش ما فهيش..

 الس يد رئيس اجللسة:

 ال سامء دايهلم.

 املستشار الس يد أ محد تويزي:

 شكرا الس يد الرئيس.

ذن الس يد املستشار احملرتم أ بو بكر  اعبيد.. ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 6ييوو ال خت، شوف  6هللا يريض عليمك،  6باليت، باليت، باليت، 

واحد غادي ينتدبو املرحش اليل انتدب، أ نت اليل غتنويب عىل املرحش ابيق 

 هللا يريض عليمك. 1، 1

 اياله اليس أ محد.

 تويزي:املستشار الس يد أ محد 

ذن املستشار احملرتم أ بو بكر اعبي براهمي شكييل.ا   د، املستشار ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 اليس أ محد مييض يف ورقة احلضور، يوقع.

 تويزي:املستشار الس يد أ محد 

براهمي شكييل.  ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 خيل نديط أ ان، وأ نت تبع هذاك اليل عندك.

 املستشار الس يد أ محد تويزي:

، أ محد بولون، أ محد أ محد محمييد، أ محد اال درييس، امحد اباب معر حداد

دريس الرايض.  شد، ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 احلبيب بن الطالب واحلسن بلمقدم واحلسن سليغوة، تفضلو.

احلسني الدبادي، احلسني اخمللص، احلو املربوح، الصبحي اجلاليل، 

الطيب البقايل، الدريب الدرائيش، الدريب احملريش، الدريب هرايم، املبارك 

صواب، املصطفى اخللفيوي، املردي عمتون، الندم ميارة، الصادي، اخملتار 

أ مال الدمري، أ مال ميرصة، امبارك محية، امحمد امحيدي، ثراي احلرش، 

جامل ادلين الدكرود، جامل بن ربيدة، محة أ هل اباب، محيد القمزية، محيد 

يد كوسكوس، خدية الزويم، رجاء الكساب، رحال املاكوي، رش  

املنياري، سديد السددوين، سديد زهري، س يدي الطيب املوساوي، 

س يدي صلوح امجلاين، س يدي محمد ودل الرش يد، س يدي خمتار امجلاين، 

عادل الربااكت، عائشة ايتدال، عبد اال اله املراجري، عبد الااله احللوطي، 

عبد اال هل حفظي، عبد احلق حيسان، عبد امحليد الصويري، عبد امحليد 

حتي، عبد الرحامن ادلرييس، عبد الرحمي أ طمدي، عبد الرحمي المكييل، فا

عبد السالم اللبار، عبد السالم بلقشور، عبد السالم يس كوري، عبد 

الصمد قيوح، عبد الصمد مرميي، عبد الدزيز بندزوز، عبد الدزيز بوهدود، 

د عبد الديل حايم ادلين، عبد الكرمي اهلمس، عبد الكرمي لروايرشي، عب

الكرمي همدي، عبد اللطيف أ بدوح، عبد اللطيف أ معو، عبد الوهاب 

بلفقيه، عامثن عيةل، عدي جشري، عز ادلين زكري، عزيز مكنيف، عزيز 

همدب، عيل الدرسي، معر مورو، فاطمة احلبويس، فاطمة الزهراء 

اليحياوي، فاطمة أ يت موىس، فاطمة معريي، فؤاد قديري، كرمية أ فيالل، 

مبارك الس باعي، مبارك مجييل، محمد اابحنيين، محمد حلسن أ دعي، 

البكوري، محمد امحلايم، محمد الش يخ بيد هللا، محمد الدزري، محمد 

القندويس، محمد الرزمة، محمد حيتوم، محمد رحيان، محمد زروال، محمد سامل 

بمنسدود، محمد سديد كرام، محمد علمي، محمد عبو، محمد لشرب، محمد 

براهمي رشيف، مكنيف، محمذ الب  شري الدبدالوي، محمود عرشان، موالي ا 

دريس احلس ين علوي، موالي عبد الرحمي الاكمل، مولود السقوقع،  موالي ا 



 1029 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

2 

 (1029 ماي 7) 2110 مضانر  02

انئةل مية التازي، نبيل ال ندلويس، نبيل ش يخي، جناة مكري، وفاء القايض، 

أ محد خلريف، أ محد تويزي، حيفظه بمنبارك، يوسف بنجلون، يوسف حميي، 

 عبد القادر سالمة. واحد ما عيطت عليه؟ واش ابيق يش

ذن لقد أ هنينا معلية التصويت.  ا 

ىل معلية الفرز  .الآن منر ا 

 نتيجة التصويت.

 ؛21عدد املصوتني  -

 ؛3عدد ال وراق الفارغة   -

 .13عدد ال صوات اليت حصل علهيا الس يد املرحش هو   -

دريس الرايضهبذا، يكون اجمللس قد انتخب املستشار الس يد   اعضو  ا 

 .مبكتب اجمللس

 فرنيئا.

دريس الرايض:  املستشار الس يد ا 

 الس يد الرئيس،

وأ ان  ،أ شكر السادة املستشارين والس يدات املستشارات عىل تصويهتم

ىل جانب السادة أ عضاء مكتب اجمللس،  خفور هبذا املوقف، وخفور ابلدمل ا 

نين أ علن ا    قاليت من رئاسة الفريق.س توتطبيقا للقانون، فا 

الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي انتداب ال خت وقد قرر 

ن شاء هللا تقوم هبذه املرمة  عائشة ايتدال هبذه املرمة، أ ي س يدة يه اليل ا 

 دايل رئاسة الفريق.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .رفدت اجللسة


