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سلى 5-08

خلسة الودلس الوحلي الغير عادية رقن 5/08
ػمذ انًجهس انًذهً جهسرّ انغٍش ػادٌح سلى  5/08انساػح انسادسح ٔانُصف يساء انثالثاء
 25/3/08فً تُاٌح انًجهس انًذهً .
الحضور :سئٍس انًجهس انًذهً انسٍذ َٕاف دجٕج ٔاػضاء انًجهس انسادج ٌَٕ :س صانخ ،
جًال اتٕ سٌا  ،ستاح دجٕج  ،يخ يذ داج  ،ػايش داج  ،لاسى دجٕج ٔانًشالة
انذاخهً دسٍٍ يذًذ .
الغياب :انسٍذ ػثذ انشؤٔف يُصٕس .
نقاط البحث :

 .1اعوال صيانة في القرية .
 .2برناهح يوم االرض .
سئٍس انًجهس انًذهً :يساء انخٍش نهذضٕس .
تًا ا ٌ ْزِ انسُح ًْ سُح اَرخاتاخ ٔ ،تُا ًء ػهى طهة ػضٕ انًجهس انسٍذ لاسى دجٕج اطهؼكى
ػهى اػًال انصٍاَح فً انشٕاسع االذٍح :
أ .اعوال صيانة :
.1
.2
.3
.4
.5

يمطغ انشاسع يٍ تٍد يذًذ انًٕسى درى يُطمح انشٍخ سؼٍذ .
يمطغ انشاسع شًال تٍد ػذَاٌ انشٍخ ػهً درى خًٍح انًضافح .
يمطغ انشاسع يٍ تٍد ػهً انُاٌف غشتا ً .
يمطغ انشاسع تجاَة تٍد طالع اتٕ غانة درى داس اتٕ ياصٌ ٔ ،كزنك يُطمح انشيايٍم
تجاَة تٍد ٌاسٍٍ ػثذ انؼٕض ٔصانخ ػهً انصانخ .
ذشذٍة ٔذضفٍد انشاسع تٍٍ تٍد اتشاٍْى ػثذهللا اتٕ فؤاد ٔتٍد رٌاب انغاَى ٔكزنك انًمطغ
تجاَة تٍد يذًذ يذًٕد انخاج اتٕ اسايح .

ب .سياج واقي מעקות בטיחות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سٍاج شًانً ػذَاٌ ػًش انشٍخ ػهً .
سٍاج جُٕتً انشٍخ سؼٍذ درى تٍد ادًذ انسؼٍذ اتٕ سايً .
تجاَة تٍد يصطفى يذًٕد انًصطفى .
سٍاج ػهى انرصٌُّٕ انجذٌذج دٕل كشو ساشذ تجاَة يششٔع صشف انًٍاِ .
سٍاج ششلً تٍد سائذ صكً اتٕ انٍٓجاء .
تجاَة تٍد جًٍم َاٌف انجٓح انششلٍح .
يٍ تٍد يذًٕد ادًذ انؼثذ ششلا ً .
سٍاج تجاَة تٍد ػاْذ َاٌف ػثذ انؼضٌض .

سُمٕو تاالػًال اَفح انزكش دسة االيكاٍَاخ ٔانًٍضاٍَاخ ٔٔضغ انسٍٕنح انًرٕفشج نذٌُا
ايكاٍَح اضافح اشٍاء لهٍهح غًس يرٕلؼح انٍٕو .

يغ

النقطة الثانية -برناهح يوم االرض  30اذار القادم .
دسة لشاساخ نجُح انًراتؼح انؼهٍا سٍماو تانًُطمح يٓشجاٌ يشكضي فً ػشاتّ ،سرُطهك
انًسٍشج يٍ سخٍٍُ انى ػشاتّ تؼذ صالج انؼصش ٔيظاْشج يٕاصٌح يٍ دٌش دُا ششلا ً انى ػشاتّ
ٔاالجرًاع انًشكضي سٍرى فً يُطمح انسٕق ،سُُطهك يٍ كٕكة نهًشاسكح تانًظاْشج يٍ سخٍٍُ
انى ػشاتّ .
يذًذ داج :
ػهى ششف ٌٕو االسض سٍكٌٕ فً لشٌرُا ثالثح اٌاو ػًم ذطٕػً ذذد اسى انًجهس انًذهً،
نجُح أنٍاء االيٕس ٔانًذسسح َٔذػٕ انجًٍغ نهًشاسكح فً ْزا انؼًم .
ٔسٍكٌٕ انؼًم فً اػًال َظ افح  ،ذشيٍى ٔصٍاَّ فً انًًرهكاخ انؼايح فً انمشٌحٔ ،سٍرشكض فً
ثالز يُاطك اساسٍح فً يُطمح انًذسسح ،سسٕياخ ٔدْاٌ دساتضٌُاخ  ،ذشذٍة ٔصٍاَح دذٌمح
انرًاثٍم ٔانًمثشج دٕل يماو اتٕ انٍٓجاء .

َٕاف دجٕج
سئٍس يجهس كٕكة اتٕ انٍٓجاء انًذهً
سجم :يذًٕد لاسى.

