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 2018يا٘  09انًؤضخ فٙ  2018نضُح  29ػًال تًقرضٛاخ انقإٌَ األصاصٙ ػسز       

ٔتُاء َرقانٛح ٔ انُظاو انساذهٙ نهثهسٚح ٔ االحكاو اال نٛحانًرؼهق تئصساض يجهح انجًاػاخ انًح

االصرسػاء انًٕجّ إنٗ كافح أػضاء انًجهش ٔ   722َص االػالٌ انًٕجّ نهؼًٕو ػسز  ػهٗ

: ْٔصا َصّ  2019 جٕاٌ 18تراضٚد   786  ػسز نهًطج االٔنٗ انثهس٘

اصرثُائٛح ػاجهح نهًجهش انثهس٘ ٚؼهى ضئٛش تهسٚح انغُازج تأَّ صٛرى ػقس جهضح ٔ تؼس            

تًقط انثهسٚح نهُظط فٙ انُقاط   صثاحا انؼاشطجػهٗ انضاػح  2019جٕاٌ  24ٕٚو االثٍُٛ  

ٔ انًهرص انًطافق نٓصا االصرسػاء  

. ٔ َظطا نألًْٛح انطجاء انحضٕض فٙ انًٕػس ٔ انًكاٌ انًشاض انًٛٓا اػالِ

كرًال انُصاب انقإََٙ ٔ ذى اػالو االػضاء ٔ تؼس انرثثد يٍ انُصاب انقإََٙ ذثٍٛ ػسو ا 

انحاضطٍٚ ٔ انؼًٕو اَّ صراجم نٕٛو غسا نضغظ انٕقد ٔ ضطٔضج جاْزٚح انررى  

ٔ انحضاتاخ انًانٛح ٔ اٚساػٓا نسٖ ٔالٚح انًُضرٛط قثم يٕفٗ جٕاٌ      

 نالػضاءٔ  االصرسػاءاخ انًٕجٓح  781ٔ تُاء ػهٗ َص االػالٌ انًٕجّ نهؼًٕو ػسز    

ٚؼهى ضئٛش تهسٚح انغُازج ٔ تؼس :    ٔ ْصا َصّ 2019جٕاٌ  24تراضٚد  780انًجهش ػسز 

جٕاٌ  25تأَّ صٛرى ػقس جهضح اصرثُائٛح ػاجهح نهًطج انثاَٛح نهًجهش انثهس٘ ٕٚو انثالثاء 

ػهٗ انضاػح انرايضح يضاءا تًقط انثهسٚح نهُظط فٙ انُقاط ٔ انًهرص انًطافق نٓصا  2019

االصرسػاء  

. َظطا نألًْٛح انطجاء انحضٕض فٙ انًٕػس ٔ انًكاٌ انًشاض انًٛٓا اػالِ ٔ

 2019جىاى  25جذول أعوبل وهلخص للجلست االستثٌبئيت العبجلت ليىم الثالثبء  
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َٕض  تًقّط انثهسٚح تطئاصح انضٛس اَغهقد انجهضح حٕانٙ انضاػح انرايضح ٔ انُصف يضاءا

: انسٍٚ انؼاشق ضئٛش تهسٚح انغُـازج  ٔ حضط يٍ أػضاء انًجهش انضازج 

ًىر الذيي العبشق -

وجذي بي عور -

 ًجىي ببلحبج سبلن-

 بىبكر بي خليفت-

سيريي بي حوىدة -

ركري الساهي -

 السيذ رؤوف الصىيذ والسيذ ًبدر الفقيه و السيذ ًبجح الشبيب و و تغيب عي الجلست

. و السيذة فىزيت الحبج هحوذ و السيذة سىسي ببلحبجهي الساا السيذة ثري

انًٕاعٍُٛ  يكَٕاخ انًجرًغ انًسَٙ ٔ يٍج كًا حضط انجهضح انضٛس كاذة ػاو انثهسٚح ٔ ثم 

. أتُاء انجٓح

يطحثا تانضازج أػضاء انًجهش انثهس٘ ٔ يًثهٙ انًجرًغ انًسَٙ   افررح انجهضح ضئٛش انًجهش

ٔ غٛاب أػضاء يٍ ٔ انًٕاعٍُٛ انحاضطٍٚ يؼطجا ػهٗ ضؼف حضٕض انًٕاعٍُٛ 

انًجهش انثهس٘ انًركطضج يًا ٚٓسز اصرًطاضٚح انؼًم انثهس٘ ٔ ضطٔضج اٚجاز انحهٕل انًًكُح 

ٔ اصرؼطض  جسٔل اػًال  نضًاٌ زًٕٚيح ػًم انًجهش انثهس٘ فٙ انجهضاخ انقازيح

يٍ يجهح انجًاػاخ  218ٔ زػٗ انٗ ضطٔضج اَرراب ضئٛش نهجهضح حضة انفصم . انجهضح

ٔ ذى تاجًاع االػضاء انًجهش اَرراب انضٛسج شكطٖ  تانحاج انزاْٙ نرطأس انجهضح  انًحهٛح 

تانرطحٛة تانحضٕض يضرؼطضح اعاض انجهضح ذرى  شكطٖ تانحاج انزاْٙ  ٔ قايد انضٛسج 

:  نحضاب انًانٙ كًا ٚهٙ ٔ قايد ترقسًّٚ كًا ٚهٙا
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