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رلُ 6-04

جلسة المجلس المحلي الغير عادية رقم 6/04
ػمذ اٌّجٍس اٌّذٍي جٍسزٗ غيز اٌؼبديخ رلُ  6/04في رّبَ اٌسبػخ اٌسبدسخ ِسبء " في ثٕبيخ
اٌّجٍس اٌّذٍي .
الحضىر:
وً ِٓ اٌسبدح  :رئيس اٌّجٍس ٔٛاف دجٛج ٚوً ِٓ االػضبء جّبي اث ٛريب  ،دسيٓ خٍيً ،
رائذ اث ٛاٌٙيجبء  ،يٛسف خٍيً  ،لبسُ دجٛج  ،ئٛس صبٌخ ٚاٌّسزشبر اٌمضبئي ػّز اثٛ
اٌٙيجبء .
الغياب  :اٌسيذ ِذّذ دجٛج .
نقاط البحث :
 .1أزخبة ِّثً جّٛٙر ٌٍّجٍس اٌّذٍي .
ِ .2صبدلخ ػٍ ٝفزخ رٚضخ جذيذح .
 .3رمزيز ػٓ ػًّ اٌّجٍس اٌّذٍي .
رئيس المجلس ِ -سبء اٌخيز ٌٍجّيغ ٘ ،ذٖ اٌجٍسخ خصصذ ٌٍٕمبط اٌّذوٛرح ثبٌذػٛح أفخ اٌذوز.
رائد ابى الهيجاء  -يطٍت ادراج ٔمطخ اٌجذث اٌزمزيز ٌٍّزالت اٌذاخٍي في اٌجٍسخ اٌمبدِخ .
رئيس المجلس ٘ -ذا اٌّٛضٛع ِذرج في جٍسخ خبصخ ٚسزى ْٛفي اٌجٍسخ اٌمبدِخ .
النقطة االولى :
انتخاب ممثل جمهىر للمجلس المحلً
ػٍ ٝوً ِجٍس ِذٍي أزخبة ِّثً ٌٍجّٛٙر في اٌّجٍس اٌّذٍي ٚيّىٓ أزخبة اوثز ِٓ ِّثً ،
اٌّٛاصفبد  -:اْ يى ْٛاٌّّثً غيز دشثي ِ ،مجٛي ػٍ ٝاٌجّٛٙر ٚ ،ػٍيٗ الززح أزخبة
اٌّّثً اٌسبثك اٌسيذ ػٍي ادّذ شذبدح ديث يٛجذ ٌذيٗ االسزؼذاد ثؼذ االسزفسبر ِؼٗ .
رائد ابو الهيجاء  -الززح اْ يىِّ ْٛثال" اٌسيذ اثزا٘يُ دسيٓ اث ٛاٌٙيجبء .
يىسف خليل  -يمززح اٌسيذ ئٛس دسٓ اث ٛاٌٙيجبء .
رئيس المجلس المحلي  -الززح ادراج ٚأزخبة االسّبء اٌثالثخ  :اٌسيذ ػٍي ادّذ شذبدح ٚاٌسيذ
اثزا٘يُ دسيٓ اث ٛاٌٙيجبء ٚاٌسيذ ئٛس دسٓ اث ٛاٌٙيجبء وّّثً ٌٍجّٛٙر في ٌجٕخ االِزذبٔبد ،
ديث يّىٓ أزخبة اوثز ِٓ شخص ٚادذ .
تصىيت  -صٛدق ػٍ ٝااللززاح ثبالجّبع .

النقطة الثانٍة :
فتح روضة جدٌدة .
رئيس المجلس  -ثّب أٗ رسجً دٛاٌي ِئخ طبٌت ٌطالة اٌزٚضبد رذذ االٌشاِي يضطزٔب
فزخ رٚضخ ثبٌثخ .
قاسم حجىج ٔ -زدت ثفزخ رٚضخ جذيذح ثبٌمزيخ ديث ٔز ٜثفزخ اٌزٚضبد ؛ اٌخطٛح االٌٝٚ
في ِسيزح اٌززثيخ ٔ ٌُٚز فيٙب ٚرشخ رجبريخ ٌذٌه ػبرضٕب اغالق اٌزٚضبد ٚفضٍٕب اْ رىْٛ
اٌزٚضبد رذذ رػبيخ اٌّجٍس اٌّذٍي ٚ ،ػٍيٗ ٔذػ ٛجّيغ اػضبء اٌّجٍس الزار فزخ اٌزٚضخ
ِغ إٔب وٕب ٔٛد اْ يى٘ ْٛذا االلزار في اٌجذايخ ٌٚيس لجً افززبح اٌسٕخ اٌذراسيخ ثبسجٛع.
رئيس المجلس  -اشىز اٌسيذ لبسُ دجٛج ػٍ ٝاالطزاء ٚاٌززديت؛ ٌٚىٓ أ ٖٛاْ فزخ
اٌزٚضبد ٘ ٛدست ػذد اٌطالة اٌّسجٍيٓ في اٌّجٍس دزٙٔ ٝبيخ . 7/04
تصىيت  -صٛدق ػٍ ٝااللززح ثبالجّبع .
النقطة الثالثة :
تقرٌر جاري عن عمل المجلس .
 لسبئُ اٌجٕبء ٕ٘ ،-:بن اشىبٌيخ ثذػُ ٚسارح االسىبْ ثزّٛيً رطٛيز اٌمسبئُ  ،االِز فيطٛر اٌّؼبٌجخ ؛ ارسبٌٕب اػززاضبد ٌذائزح االراضي ٌٛٚسارح االسىبْ ٚسأطٍؼىُ ػٍٝ
اٌزطٛراد .
 لسُ اٌّؼبرف – ٕ٘بن رخطيظ ٌجٕبء رٚضبد رذذ االٌشاِي ٚلذ ٚػذ ٔب ثبٌّصبدلخ ػٍٝاٌجٕبء ٔٚذٓ ٔخطظ البِخ االثٕيخ في إٌّطمخ اٌشّبٌيخ ٚاخز ٜلزة ثيذ اٌّسٓ .
 اٌطزق اٌشراػيخ – االِز في ِؼبٌجخ ٌجٕخ االسزثّبراد في ٚسارح اٌشراػخ . المشارٌع التطىٌرٌة :ٔ م َٛاالْ ثبرّبَ أٙبء اػّبي اٌزطٛيز دٛي اٌمبػخ اٌزيبضيخ .
 صٛدق ٌٕب ِجٍغ  125اٌف شبلً الٔٙبء اٌذذيمخ اٌؼبِخ ٚػٍيٗ سأدبٚي رذٛيً
اٌّجٍغ الٔٙبء اػّبي اٌزطٛيز دٛي اٌمبػخ اٌزيبضيخ اٚال" .
 اٌزخطيظ – لذَ رئيس اٌّجٍس شزدب " ٚافيب" ػٍ ٝاٌزطٛراد في رمذيُ اٌخبرطخ
اٌٙيىٍيخ ٌٍمزيخ ِغ ٌجٕخ اٌزٕظيُ اٌٍٛائيخ في إٌّطمخ اٌغزثيخ اٌشّبٌيخ ٚإٌّطمخ
ايشّبٌيخ اٌشزليخ .
اغٍمذ اٌجٍسخ اٌسبػخ اٌسبثؼخ ٚػشز دلبئك ِسبء" .

ٔٛاف دجٛج
رئيس ِجٍس وٛوت اث ٛاٌٙيجبء اٌّذٍي
سجً ِ :ذّٛد لبسُ

