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ػمذ انًجهش انًذه ٙجهضرّ انغٛش ػادٚح سلى
انًجهش انًذه.ٙ

 9-09ف ٙذًاو انضاػح انضاتؼح يضاء ٕٚو االدذ

 25/10/09ف ٙتُاٚح

الحضور:
انضٛذ َٕاف دجٕج سئٛش انًجهش انًذهٔ ٙانضادج االػضاء اتشاْٛى دجٕجَٕٚ ،ش طانخ ،يذًذ داج ،خانذ اتٕ انٓٛجاء،
يظطفٗ فاسس ،يٕفك اتٕ انٓٛجاء ،ػاٚذ يُظٕس ،جًال اتٕ سٚاَ ،اٚف ػهٔ ٙانًضرشاس انمضائ ٙػًش اتٕ انٓٛجاء.
الغٍاب_______ :
نقاط البحث:
 .1االنضوام الى جوعٍة الوٍاه والوجاري.
 .2هٍزانٍة الحطوٌر
النقطة االولى  :سئٛش انًجهش تؼذ ذذٛح انًضاء  ،تانُضثح نهُمطح االٔنٗ االَضًاو نجًؼٛح انًٛاِ ٔانًجاس٘ فمذ لذو
يُذٔب רשות המים ذمشٚشاً ٔافٛا ً ٔال ٕٚجذ نذ٘ اضافح نًا ششدّ انضٛذ لذح تانجهضح انضاتمح تخظٕص ْزا انًٕضٕع
ٔػه ّٛاطشح الشاس انُمطح.
يظطفٗ فاسس :تؼذ االذطالع ٔانفذض تانُضثح نالَضًاو نجًؼٛح انًٛاِ ا ذضخ اَّ يٍ انًفشٔع اٌ َمش االَضًاو نهجًؼٛح
نالصثاب انر ٙفظهد صاتما ً نظانخ انًٛزاَٛح انؼايح ٔارا اذضخ فًٛا تؼذ اَّ تااليكاٌ انرشاجغ ٔػذو االَضًاو نهجًؼٛح ًٚكٍ
اٌ َشاجغ االيش ٔاػادج انًٕضٕع نًؼانجح انضهطح انًذهٛح.
َاٚف ػه : ٙنمذ ذفًُٓا اَّ يٍ َادٛح لإََٛح ٘ذٕجة االخز تؼ ٍٛاالػرثاس ٔنكٍ االَضًاو نهجًؼٛح ْٕ جزء يٍ انخظخظح
نظانخ اطذاب سؤٔس االيٕال ٔخظٕطا ً آَى ٚدكهًٌٕ ػٍ سفغ اصؼاس انًٛاِ تشكم ن تٛش ْٔ ٙجزء يٍ ذجشٚذ انضهطح
انًذهٛح يٍ طالدٛاذٓا ْٔ ٙال ذؼٕد تانفائذج نهضهطح انًذهٛح ٔػه ّٛفاَ ٙاػاسع انخطٕج نالَضًاو.
يٕفك اتٕ انٓٛجاءْ :م ًٚكٍ اٌ ٚرخز انمشاس تذٌٔ االَضًاو ال٘ جًؼٛح يؼُٛح.
جًال اتٕ سٚا  :تًا اٌ انمإٌَ ٚجثشَا الشاس انخطٕج  ،ػهُٛا اذخارْا ٔخظٕطا ً اَُا خضشَا يثانغ ذؼٕٚضاخ كخطٕج ذشجٛؼٛح
نهضهطاخ انًذهٛح ٔكهًا ذأخشَا كهًا فمذَا جزء اضاف ٙيٍ انرؼٕٚضاخ.
اتشاْ ٙدجٕج ٚ :رٕجة اٌ ال َكٌٕ يٍ أٔائم انًُضً ، ٍٛف ٙدانح ذغٛٛش انمإٌَ ٔطاس االَضًاو غٛش انزايًٚ ،ٙكٍ
و
فذض ايكاَٛح انرشاجغ أ انثماء تانجًؼٛح فًٛا تؼذ دضة انٕضغ ف ٙد.ُّٛ
َٕٚش طانخٚ :ضأل ال٘ جًؼٛح ٚرٕجة االَضًاو؟
َٕاف دجٕج :انمشاس ْٕ فمظ نالَضًاو ٔنٛش ال٘ جًؼٛح صُُضى.
يذًذ داج  :أسٖ اٌ انمضٛح لضٛح خظخظح ٔاَضًايُا نهجًؼٛح ٔذضهًٓٛا اداسج انًٛاِ ٔانًجاس٘ تًا ف ّٛانذٔ ٌٕٚاصؼاس
انًٛاِ الخ٘ صرشذفغ ْزا ٚشكم ػةء ػهٗ انجًٕٓس خظٕطا ً اٌ انخظخظح نٛشخ ايشاً جٛذاً ٔيفٛذاً دٛث ال َذس٘ تًضرٕٖ
انخذياخ انر ٙصرمٕو تٓا انجًؼٛح ذجاِ صكاٌ انمشٚح.
خانذ اتٕ انٓٛجاءٚ :ضأل ارا كاٌ ُْان ذفأع نالَضًاو نهجًؼٛح ْٔم ُْان ايكاَٛح السجاء اػالو اداسج انًٛاِ ف ٙدانح لشاس
االَضًاو نهجًؼٛح؟

اخرٛاس٘ ٔ يشكز انضهطاخ
ج
َٕاف دجٕج  :كم انرضاؤالخ دٕل االَضًاو ْ ٙايش ششػٔ ٙنكٍ انمضٛح ْ ٙاجثاس ٚح ٔنٛش
انًذهٛح ٚذأل اٌ ٚغٛش انمإٌَ نٛكٌٕ اخرٛاسٚا ً ٔنٛش اجثاسٚا ً.
تانُضثح الَضًاو لشٚرُا أ ػذيّ فاٌ االيكاَٛح غٛش ٔاسدِ دانٛا َا ٔانز ٍٚأُأػفٕا يٍ االَضًاو فمظ انضهطاخ االلهًٛٛح ٔانًجانش
انًذهٛح تانضفح.
تانُضثح نشفغ االصؼاس فٓزا ال ٚإثش الَّ ف ٙدانح سفغ االصؼاس صرشذفغ تانًجهش انًذه ٙأ تانجًؼٛح ،االيش صٕاء.
تانُضثح نهخظخظح ُْان تالد أ لشٖ يؼُٛح طانثد تانخطٕج الَّ افضم نٓا ٔلذ طهثُا اٌ َأخز ذمشٚشاً ػٍ اداسج انجًؼٛاخ
يجهضُا انًذم٘ أػطَٕا انفشطح
ف ٙصخُ ٍٛأ شفاػًشٔ ٔصُُضى الدما ً نهجًؼٛح االفضم دضة اخرٛاسَا ٔتضثة ٔضغ
نهرشذٛة ٔاسجاء االَضًاو ال٘ جًؼٛح درٗ ذُظٛى انجًؼٛاخ ٔتُائٓا تشكم كايم ٔدضة تذثُا فًٛا تؼذ صُمشس ال٘ جًؼٛح
صُُضى.
تًا اٌ االيش نٛش اخرٛاسٚاً الرشح االَضًاو نجًؼٛح انًٛاِ.
جصوٌث :طٕخ انٗ جاَة االلرشاح كم يٍ انضادج َٕ :اف دجٕج ،خانذ اتٕ انٓٙجاءَٕٚ ،ش طانخ ،اتشاْٛى دجٕج ،جًال
اتٕ سٚا ،يظطفٗ فاسس.
صوت ضد االقحراح :انضادِ يذًذ داجَ ،اٚف ػه ،ٙػاٚذ يُظٕس ،يٕفك اتٕ انٓٛجاء.
صودق على االقحراح باالغلبٍة.

النقطة الثانٍة :هٍزانٍة الحطوٌر
َٕاف دجٕج  :ف ٙتذاٚح انضُح الشخ يٛزاَٛح انرطٕٚش تًثهغ  510أنف شالم ٔنكٍ ٔطهُا يؼهٕياخ اٌ انًثهغ لذ اخرزل ل
 202انف شالم.
ٔطهُا ف ٙانفرشج االخٛشج اَّ ُْان يثهغ  400انف شالم تهجُح انرُظٛى.
ألرشح ذخظٛض  200انف شالم نهشاسع االنرفاف ٙتانًذسصح ٔيثهغ  200انف شالم نهرخطٛظ ٔاػًال ُْذصٛح.
الرشح انًظادلح ػهٗ االلرشاح.
َاٚف ػه : ٙالرشح لثم االلشاس ٔانثد ترخظٛض يثهغ نهشاسع فذض دٛثٛاخ انًششٔع ،ذكانٛفّ ٔيٛزاَٛرّ انر ٙالشخ درٗ
االٌ.
يظطفٗ فاسس :يغ الرشاح سئٛش انًجهش يغ ايكاَٛح اجشاء ذؼذٚالخ.
جصوٌث :طٕخ انٗ جاَة الرشاح سئٛش انًجهش انًذه ٙانضادج َٕاف دجٕج ،يظطفٗ فاسس ،جًال اتٕ سٚا٘ ،
طانخ ،اتشاْٛى دجٕج ٔخانذ اتٕ انٓٛجاء.

َٔش

طٕخ ضذ االلرشاح :يٕفك اتٕ انٓٛجاء ،ػاٚذ يُظٕس الَٓى يغ ذخظٛض كم انًثهغ الذًاو انشاسع.
يًرُؼ :ٍٛيذًذ داجَ ،اٚف ػه( ٙدرٗ اخز جٕاب ػهٗ اصرفضاساخ٘) .
طٕدق ػهٗ االلرشاح تاالغهثٛح.
اغهمد انجهضح انضاػح انثايُح ٔػشش دلائق يضاء.
َٕاف دجٕج
سئٛش يجهش كٕكة اتٕ انٓٛجاء انًذهٙ
صجم :يذًٕد لاصى

