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 20األحهههد يدد    2019لسددد    األولههىللههدورة العاديهههة  التمهيديهههة دورتهه الزريبددد  بل يدد  ل البلددد   مجلدد العقدد  

رلدد    "مههرع بههراميب بهه إ"   بقصددب بل يدد  الزريبدد  ببل يدد  السدد ع  صههباحاالعاشههرة علددا السعدد ع   2019 جههانفي

نددد   مددد   ثلعددد و المجلددد  البلددد  أعضددد   وبحضددد ر البل يددد   جمع ددد   عددد  ال ب لزريبددد  المجتمدددل المددد ن مك ع

  ـتس ك دددددم مددددد  وعددددد    ـع   األحدددددزاط ال ع  ددددد  علدددددا المسدددددت   المحلدددددـوممثعلددددد والم ظعمددددد   المحلع ددددد 
 .الم طق  البل ي  مختلف عم  ا   ـ اع وم

دددس فددد  مسدددت لع   بك فعددد  الح  دددبي   الجلسددد  البل يددد  رلددد     ع لسدددا افتدددت      ددد  بأ مع إيعددد     امدددركعبوبكلمددد  رحع

  ـوالتعدددد البلدددد   للمجلدددد  األولددددا تسددددبع انعقدددد   الدددد ور  الع  يدددد  مدددد  ح دددد  أنع دددد  ددددرج الجلسدددد  التم   يدددد  
دددد    وعلبددددد   شدددد   يددددم   م اـإلدددد المحلع دددد مجلعدددد  الجم عدددد   مدددد   216 لـصههههـالفعبقدددد  ألحكدددد   تخصع

دددل  بس دددـب الالذا   لمسددد ل  ب المتعلعقددد وتسدددج   مقتبحددد ت    الم طقددد  البل يددد  تسددد ك  م ك وذلددد  البلددد   عمدددصع

ددد أنظددد ر الحقددد  علدددا  إح لت ددد قصددد    قدددبارا  تدددـب قموتقددد ي    قشدددت   موت اريددد   ل اللعجددد ل البل يددد  المختصع
 ص صددد  بخالقدددبار الم  يدددس  تخددد ذاول ف  ددد  واللتددد  البلددد   المجلددد أعضددد   أنظددد ر  علددداعب ددد   ل شدددأن  ب

 .المقبل  خالل أشغ ل ال ور  الع  ي 

يددد  يددد ا  بسددد ب بعدددا المشددد ريل البل  الح  دددبي جم دددل  البل يددد  رلددد    لسددد ع ا ذكدددب الجلسددد  ب ايددد   ـفددد
 2019ومشدددددد ريل ببندددددد مل يدددددد    2018، 2017الم رجدددددد   ددددددم  ببندددددد مل االيددددددتثم ر البلدددددد   لسدددددد  ا  

أل شدددب إل ددد ف  إلدددا مختلدددف المشددد ريل األخدددب  الم رجددد   دددم  ببنددد مل الت م ددد  الم  مجددد  والتددد  مددد  

 ددد   مختلدددف  دددرج المشددد ريل الت م يددد  أل تسددد    فددد  تحسددد   حدددبوو عددد   المددد اع    وتحق دددع جددد    الح
دددد    الا ـإلددددالكلمدددد  إح لدددد   ذلددددك إثددددب لف ل ت  ، وت لعا علا  ندددد   المجتمددددل مك ع مدددد اع    وح  ددددبي  مدددد  السع

الت  وذلددددك قصدددد  األحددددزاط و جمع دددد   والم ظعمدددد   ال ع  دددد وممثعلدددد  المدددد ن     مشدددد  ل و يددددم   تدددد خع

 :التع ل   م ا  ل والع  صبال  تبكعز  ب لخص ص علا ـقتبح ت   والتع ختلف موتسج   م

 
 

 

 ديـةـلـبـابـة الـإج دّخـلـتـمـون الـضـم دّخـلـتـالـم
 

 

 
 

 

 الطامر قويسب

- دددددد   الشعدددددد عب  ع لددددددس بمزيدددددد  الع  يدددددد  ب لحمع

والملعدددددس البلدددددد   المعشعدددددس وتطدددددد يب عمل دددددد  

 خ   المجل بددددد  مددددد  الب دددددب ت زيدددددل الم ددددد ج السعددددد
دد   والعمدد  علددا العم قدد   حسدد  ت زيددل  ددرج ب لحمع

دددد   الشعدددد عب  ب عتبدددد رج صدددد حس الم دددد ج بدددد   الحمع

-    دددددددد بخصددددددد ص مسدددددددأل  الع  يددددددد  ب لحمع

عب  يعتبدددب مددد  أول يددد   المجلددد  ح ددد  الشعددد

ب سددع حث دد  إقددبار بعددا االصدددالح   ويددت ع 
  التدددددد  اقتبحت دددددد  لج دددددد  الع  يدددددد  ب لمحطعدددددد

 ب إل دددد ف ،  دددرا االيتشدددف ل   بك مددد  أجزال دددد 
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 األول يدددددددد  والحمع مدددددددد   الفب يدددددددد  ب لزريبددددددددد 

 .المستلزم  م  عبو البل ي 

   إلددا حدددبص بل يددد  الزريبدد  خدددالل  دددرج السعددد

و فدد  ت زيددل  علددا تطدد يب  ددرج آل دد   التصددبع

دددددد    الم دددددد ج االيتشددددددف ل   السعدددددد خ   بدددددد   الحمع

     الشععب  والحمع م   الفب ي .
 

 

 

 
 
 

نورالدي  ب  

 عبد هللا

-   إعدددد    رفددددل ع لددددس مدددد  المصدددد ل  البل يدددد

ب اإليددفلت   دد   مدد  الطبيددع الع ع  ا التدد  تدد ع مدد خع
إنج ز ددد   دددم  ببنددد مل االيدددتثم ر البلددد   لسددد   

وم كعدددد ا علددددا وجدددد   ع يدددد  االخددددالال   2018

 ددددرج الف ع دددد  مدددد  عددددبو المقدددد ول الددددر  أنجددددز 

 األشغ ل.

-  تددد ع إنجددد ز  دددرا المشدددبو   دددم  ببنددد مل

ووقدددددل أخدددددر  2018االيدددددتثم ر البلددددد   لسددددد   
ج ددد  الف ع ددد  الع  ددد   المطل بددد  مددد  عدددبو اللع 

المكلعفددد  بمت بعددد  ومباقبددد  األشدددغ ل بحضددد ر 

لددبعا مدد  بعددا أعضدد   المجلدد  البلدد   وا

نددد   المجتمدددل المددد ن  ب لزريبددد  وتددد ع مددد ع مك ع 

ت قددد ع  االيدددفللاإل ار  البل يددد  بتقبيدددب اختبددد ر 

الددر  وقددل مع ي تددر مدد  عددبو مكتددس مباقبدد  

 مح يدد  ولدد  يتبدد ع  بت تدد  وجدد   إخددالال  تددركب،
ويدددد قل تكل ددددف لج دددد  األشددددغ ل بمت بعدددد    ددددرا

 دددرج المقتبحدددد   ب عتبددد ر ألع المشددددبو  وقددددل 

قب لدددر وقت ددد  فقددد  ولددد  يقدددل قب لدددر ن  ل ددد  مددد  

 عبو البل ي . 
 

 

 

 
 

 لطفي الحّشي

-  بإصددددال  ب ل عدددد   تصددددبيف م دددد ج ع لددددس

األمطددد ر بددد  ل الطددد لف بحددد  الشددد    ب لزريبددد ، 

 ب إل ددد ف  إلدددا إصدددال  بعدددا فددد ان   الت ددد يب

 ار  البل سدددد   لم ي دددد  العمدددد م  والحفددددب ب لشعدددد

ددددددد ددددددد  وصددددددد  ن  الحددددددد الع الزريبددددددد  حمع    وتع ع
بابدددددد  للم طقدددددد  العم م دددددد  بك مدددددد  المجدددددد ل التع 

 البل ي .

- مدددد     الف رعدددد  التددد خع وقدددل خددددالل األيعددد  

ددد   عدددبو فبيدددع الت ددد يب وذلدددك إلصدددال  وتع ع

مختلدددددف فددددد ان   اإل ددددد     اخددددد  الم طقددددد  

إلددددددا ألع البل يدددددد   ،  ددددددرا ب إل دددددد ف البل يدددددد 

دددا الم يع باك  مدددل بعدددوب لشعددد   ع   سددد   الصع
ددد   ع   ب لزريبددد  الم تصدددب   اخددد  الم طقددد  الصع

يددددددتق   بإعدددددد    ت   دددددد  بعددددددا المسدددددد ح   

 الخضبا  ببعا عم  ا  الم طق  البل ي .  
 

 

 

 

 
 

 رشاد ب  سعد

-   ل إلددددا  ددددبور  التكث دددف مدددد  عمل دددد تطدددبع

للم طقدددددد  التحسدددددد    اخدددددد  المجدددددد ل التعبابدددددد  

بخصددد ص العفددد  الجبددد ل  الدددر  صددد ر  البل يددد 

با  ددددم  قدددد ن ل الم ل دددد ، ب إل دددد ف  إلددددا  مدددد خع

علبدددددر مزيددددد  الع  يددددد  ب لب  ددددد  التحت ددددد  لم طقددددد  
قددددد ل  ب عشددددد ب التددددد  تعددددد ن  مددددد  ع يددددد  ال ع 

   الت م ي .

-  ت البل يددد  العفددد  الجبددد ل  ت لعددد ف مددد  يخددد ع

  مددددد اع    ددددد  لك فعدددددتعل دددددع إعالنددددد   م جع 

البل يدددد  قصدددد  إعالم دددد  بددددإجبا ا  الم طقدددد  

 اإلنخدددباع بددد لعف  الجبددد ل ، أمددد  ف مددد  يخددد ع 

ددددددل  الع  يدددددد  بم طقدددددد  ب عشدددددد ب ف ددددددرا التجمع
  ا  الف رعددد  مددد  ك   عددد ن  ع لددد  السعدددالسعددد

الت مددد   ويددد ك ل لدددر فددد  المسدددتقب  الع  يددد  

الك ف دد  مدد  عددبو المجلدد  البلدد   خص صدد  

دددد بو الصددددحع  ف مدددد  يتعلعددددع بمدددد  شددددبك  الصع

الطبقددددد    دددددم  تددددد خعال  وك لددددد  وتعب ددددد  

 التج ي  والت ريس العمبان .
 

 

 
 

 

 
 

-   ع لددس مدد  المجلدد  البلدد    ددبور  إحدد ا

مقبدددب  إيدددالم   بم طقددد  الزريبددد  قبيددد  ب عتبددد ر 

ه ل ددد  يدددكع ل  دددرج  المع نددد   الكب دددب  التددد  يتعدددبع

عددد   "الم طقددد  ع ددد   فددد  م تددد    يددد ا  بمقبدددب  

بم طقددددددددد  وا   الك دددددددددز أو بمقبدددددددددب   "يدددددددددف ي 

-   يتعلعدددددع بإحددددد ا  مقبدددددب  إيدددددالم   ف مددددد

بم طقددد  الزريبددد  قبيددد  فسددد قل التددد اول بشدددأل 

 ددددرا الع صددددب مدددد  عددددبو أعضدددد   المجلدددد  

البلددد   خدددالل أشدددغ ل الددد ور  الع  يددد  المقبلددد ، 

ددددد  ف مددددد  يخددددد ع ت   ددددد  بعدددددا األرا ددددد   أمع
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الصادق ب  

 نصيب
مج ددد   عمددد  وز ددد ال، ب إل ددد ف  إلدددا شدددكبج ل

المجلددددد  البلددددد   م دددددر ت صددددد بر  اع ددددد  جم دددددل 

كددد تف لخ مددد  المصدددلح  التع مزيددد  األعضددد   إلدددا 

دددد   وخص صدددد  التفك ددددب فدددد  ت   دددد  بعددددا الع مع

األرا دددددد  ال ول دددددد  لتعزيددددددز الت م دددددد  بك مدددددد  
 باب  للم طق  البل ي .المج ل التع 

بابدددددد  ال ول دددددد  الك ل دددددد   اخدددددد  المجدددددد ل التع 

للم طقددد  البل يددد  فسددد قل خدددالل المددد   الق  مددد  

بم طقتدددددد  الزريبدددددد  حمدددددد   قطعتدددددد    ت   دددددد 

والزريبددد  قبيددد  مددد  عدددبو ال ك لددد  العق ريددد  

 ك ا لت زيع   كمق ي  يك   .للسع 

 

 

 

 
 

عبد العزيز 

 األسود

- لدددبعا المسددد لك الح لددد  الك رث ددد   أشددد ر إلدددا

الفالح دددددد  بم طقدددددد  الجدددددد و، ب إل دددددد ف  إلددددددا 

بك   ع تددددر للبل يدددد  التدددد خع  مددددل مصدددد ل  الشعدددد

وت زيدددددل الم ددددد ج بز ددددد ال ال ع  ددددد  اليدددددتغالل 

بشدددأل عمل ددد  ت ظ دددف الع ددد ل الم ل ددد  مدددل علبدددر 

ظ فددددددد  بم طقددددددد  "عددددددد   تعزيدددددددز ح ويددددددد   ال ع 

  األذي ط" ب لج و الغبب  .

-    ف مدد  يتعلعددع بطلددس تبك ددز ح ويدد   ج يدد

عددددد   السعددددد ك     اخددددد  المجددددد ل بدددددبعا التجمع

 التبابددد  البلددد   فسددد قل حددد ل الحصددد ل علدددا

 اإلع ريددددد الح ويددددد    دددددم  الصدددددفق    دددددرج

عدد  ت زيع دد  علددا بعددا الم دد عع علددا  المجمع

،  دددددددرا "عددددددد   االذيددددددد ط" دددددددبار م طقددددددد  

لإلعدددال  فقددد  ك تبدددت بل يددد  الزريبددد  مصددد ل  و
بك  ال ع  ددددد  لت زيدددددل وزار  الفالحددددد  والشعددددد

الم ددد ج بشدددأل ت ظ دددف الع ددد ل الم ل ددد  بم طقددد  

دددد  ف مدددد  يخدددد ع ت   دددد  المسدددد لك  الجدددد و، أمع

الج دددد    الفالح دددد  فسدددد قل  ددددم  الببندددد مل

للت م ددددد  اقتدددددبا  بعدددددا المسددددد لك كمشددددد ريل 

 لالنج ز  م   را الببن مل الت   .
 

 

 

 

 
 

 األبيض حمادي

- ل إلدددددا ال  دددددع   الك رث ددددد  للمحطعددددد   تطدددددبع

ددد   مددد  ح ددد  افتق ر ددد   االيتشدددف ل   بم طقددد  الحمع

جدد وزا  الح صدددل  لمبكددز أمددد  قدد ر للتصددد ع  للتع 
، ب إل ددد ف  إلدددا  ل ددد وخص صددد  خدددالل الفتدددب  اللع 

علبدددر  دددبور  تفك دددب أعضددد   المجلددد  البلددد   

فدددد  ايددددتلزا  خ مدددد  الب دددد   والخددددزال   اخدددد  

الحمدددد   الشددددعب  وإحدددد ا  وك لدددد  تع ددددا بقطدددد   

،  دددددرا مدددددل تأك ددددد ج علدددددا  دددددبور  "الط ع بددددد "

 ر  ب لم طقددد  اإليدددبا  فددد  تسددد ي  ال  دددل العقعددد

البل يدددددد  لت سدددددد ب حصدددددد ل متسدددددد ك   الم طقدددددد  
  رات  .  ملك   لعقع البل ي  علا ش  ل

- ف مدددددددددد  يخدددددددددد  و ددددددددددع   المحطعدددددددددد  

االيتشدددف ل   ب لزريبددد  فددد لمجل  البلددد   علدددا 

 رايددد  كب دددب  ب دددرج المسدددأل  لدددرلك شدددب  م دددر 
دد   ت صدد بر فدد  تبك ددز لج دد    ددب قدد ر  مختصع

  االيتشدددف ل   نددد   المحطعدددبمع لجددد  ك مددد  مك ع 

ج ددد  فددد  أشدددغ ل   ب لزريبددد  وشدددبعت  دددرج اللع 

مدددددد  يدددددد قل بحدددددد   الق ع وقدددددد مت ع يدددددد  المقت

 اول بشدددددددأن   وصددددددد   ت   فددددددد  شدددددددك  التعددددددد

ددد  ف مددد  يخددد ع قدددبارا  بل يددد  للتع  فدددت    ف دددر، أمع

دد   ف ددرا المطلددس  دد   نقطدد  أم  دد  بم طقدد  الحمع
مطلدددددس مشدددددبو  ومطلدددددس كددددد  المتسددددد ك    

ار المحطعددد  االيتشدددف ل  و ح ددد  تددد ع إح عددد   زوع

يددددلط  اإلشددددباو والم طقدددد  الج  يدددد  ل مدددد  

بل يدددد  فدددد  انتظدددد ر م افقدددد  لددددس والب ددددرا الطع 

المصددد ل  األم  ددد  عل دددر، وف مددد  يخددد  تسددد ي  

  ر  فسدددتب  ر البل يدد  بإعددد    فدددت ال  ددل العقعددد

 دددرا الملدددف الدددر  يعتبدددب مددد  أول يددد   عمددد  

  المجل  البل  .
 

 

 

 

 

 
 

 
 

-   ع لددددس بضددددبور  تدددد خع  المصدددد ل  البل يدددد
ل السددددك  قصدددد  رفددددل الفضددددال  بدددد عدددد   "  لتجمع

بم طقدددد  الجدددد و الغبب دددد ، ب إل دددد ف   "األذيدددد ط

إلددددا  ددددبور  التدددد خع  لفددددت  بعددددا المسددددد لك 

 وإيجددد   حددد ع    ددد الفالح ددد  قصددد  فدددكع العزلددد  عل

عدددد   "و "بعدددد   زك ددددب"لمشددددك  ع دددد ل الم دددد ج 

مددد  التلددد ع  الب  ددد  بقطددد   أفدددبال  والحددد ع  "يحددد 

-  ظ فدددد  بم طقدددد  يدددد قل ت زيددددل ح ويدددد   ال ع
وذلدددك حددد ل الحصددد ل عل  ددد   "عددد   األذيددد ط"

مدددد  عددددبو صدددد  ول القددددبوه فدددد  إعدددد ر 

دددد عدددد ،  ددددرا ب إل دددد ف   اإلع ريدددد فق  الصع المجمع

 لتعب دد  بعددامقتبحدد   إلددا أنعددر يدد قل عددب  

المسدددد لك الفالح دددد   ددددم  مشدددد ريل ببندددد مل 

الت م ددددد  الج  يدددددد  خددددددالل أشددددددغ ل المجلدددددد  
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 محمد صقر
الج ددددددب مددددددل تأك دددددد ج علددددددا المجلدددددد  البلدددددد   

 شدددب بم اصدددل  اعتمددد   عبيقددد  االيدددتخالص المب

 ل االيدددددب ع   بددددد لج و والتددددد  لمعددددد ل   السعددددد

 ح  . ر والفالع ع ي  التجع  ص   ع عب  ل   القت

  للت م دددد  الخدددد ص بم طقدددد  الزريبدددد ، المحلعدددد

ددددد  ف مددددد  يخددددد  مشدددددك  الع ددددد ل الم ل ددددد   أمع

ل ل ددرا المشددك   لبم طقدد  الجدد و فسدد ق التطددبع

  العم م دددد ، حع صددددمددددل المصدددد ل  الج  يدددد  لل

تخالص  دددددرا ب إل ددددد ف  إلدددددا ألع عمل ددددد  ايددددد
المعددددد ل   الم جبددددد   اخددددد  األيددددد ال فسددددد قل 

مبددد ل   م اصدددل  نفددد  التمشعددد  المعتمددد  ح ل ددد  

و ددددد  االيدددددتخالص المب شدددددب عددددد  عبيدددددع 

وك ددد  مقددد ب ا البل يددد  وذلدددك إلدددا حددد   أخدددر 

فكددددب  شدددد مل  علددددا مب و يدددد   ددددرج السدددد ل 

 قص  تط يب  .

 
 

 إبراميب بروكة

-  إلدددددددا ال  دددددددع   الك رث ددددددد  ل ددددددد    أشدددددد ر

ع لبددددد  مددددد  البل يددددد   قبيددددد األعفددددد ل ب لزريبددددد  
دددد   قصدددد  إعدددد    التدددد خع  مددددل المصدددد ل  المختصع

ت   تددددر وفتحدددد  مدددد  ج يدددد  لف لدددد   أب دددد   م ي دددد  

 الزريب  قبي  والم  عع المج ور .

-     وقدددل ببمجددد  مشدددبو  إلعددد    ب ددد   نددد

األعفددددد ل ب لزريبددددد  قبيددددد   دددددم  مشددددد ريل 
  واأليددددب  خددددالل م زان دددد  يدددد   وزار  المددددبأ

ددددد  أل ت طلدددددع ال رايددددد    2019 ومددددد  الم مع

الف ع ددد  الخددد ص بإنجددد ز  دددرا المشدددبو  خدددالل 

 األيع   القبيب  الق  م .
 

 

 
 
 

 

حوسي  خديب 

 هللا

-   ل إلددددددا و ددددددع   الم طقدددددد  السعددددددق ي تطددددددبع

بم طقدددددد  ب عشدددددد ب التدددددد  تعدددددد ن  مدددددد  ع يدددددد  

االشدددك ل    الت م يددد  التددد  يددد  مت فددد  تددد   ر 

الظعددددبوو المع شدددد   لمتسدددد ك    ددددرج الم طقدددد ، 

 ددددرا ب إل دددد ف  إلددددا مط لبتددددر البل يدددد  بضددددبور  
التدددد خع  اليددددتبج   المقبددددب  االيددددالم   بم طقدددد  

ا ب عشددددددد ب والتددددددد  ايدددددددت لا عل  ددددددد  الم سدددددددمع

"الم صددددف ب لشددددبيف " مددددل  ع تددددر إلددددا إعددددال  

المددد اع    بشدددأل المشدددبو  الدددر  يددد ت  إنجددد زج 

بم طقدددد  ب عشدددد ب مدددد  عددددبو وك لدددد  الت ددددريس 

 والتج ي  العمبان .  

 

-   بخصددددد ص و دددددع   الم طقددددد  السعدددددق ي

يددددد قل مك تبددددد  مصددددد ل  الم  وب ددددد  الج  يددددد  

للفالحددددددددد  والمددددددددد ار  الم ل ددددددددد  بز ددددددددد ال 

المشددددبف  علدددددا الم ددددد عع ب عتب ر دددد  الج ددددد  

السعددددق ي  ب لج دددد ،  ددددرا ب إل دددد ف  إلددددا أنعدددددر 
يدددد قل خددددالل المدددد ع  القبيبدددد  الق  مدددد  إنجدددد ز 

ددددد  عبقددددد    ال رايددددد   الف ع ددددد  الخ صددددد  بتع ع

وأن دددل بم طقددد  ب عشددد ب مددد  عدددبو مصددد ل  

وك لدددددد  الت ددددددريس والتج يدددددد  العمباندددددد  مددددددل 

حددددددبص المجلدددددد  البلدددددد   المتأكعدددددد  علددددددا 

ع  دددد  للدددد ي ال  ددددبور   عدددد   المصدددد ل  ال 

الددد ع   للتط  دددب قصددد  ببمجددد  أشدددغ ل لمددد  
 ق  ا  الصبو الصحع  بم طق  ب عش ب.

 
 
 

عبد الفتّاح 

 التومي

-   ع لدددس بضدددبور  إعددد    ت   ددد  مسدددلك "أوال

 الت م " بم طق  الم  بي .

-  يدددددد قل تقدددددد ي  مقتددددددب   ددددددم  أشددددددغ ل

المجلدددد  المحلعدددد  للت م دددد  بمعتم يدددد  الزريبدددد  

وت   ددددد   دددددرا المسدددددلك قصددددد  ببمجددددد  تعب ددددد  

الفالحددددد   دددددم  مشددددد ريل الت م ددددد  الج  يددددد  

 ل الي  ز  ال
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 نبيل ب  علي

-  ع لدددس بإجددد ا  رخددد  لل عقددد  بددد   الم ددد عع
وخص صدددد  م طقدددد  ب عشدددد ب وم طقدددد  ب ف شدددد  

مددد  واليددد  ي يددد ،  دددرا ب إل ددد ف  إلدددا التفك دددب 

دددد   الشعددددعب  والم طقدددد   فدددد  إحدددد ا  مجسدددد ع للحمع

العل دددد   ددددم  أشددددغ ل إعدددد    األثبيدددد  الزريبدددد  

 ت     المفتبل ال الب  ب لزريب  حمع  .

-    بخصدددد ص عمل دددد  إيدددد    رخدددد  ج يدددد
لل عقدددد  بدددد   الم دددد عع ف دددد  مدددد  إختصدددد ص 

ددد  ف مدددد  يتعلعددددع  يدددلط  اإلشددددباو الج  يدددد ، أمع

بتبك ددز مجسعدد  بدد لمفتبل الدد عالب  الددر  ت جددز 

ح ل دددد  أشددددغ ل ت   تددددر قب لدددد  الحدددد  السعدددد  ح  

جلسدد  عمدد  بدد   المجلدد  البلدد   فسدد قل عقدد  

نددد   المجتمددددل المددد ن  ب لزريبدددد   وبعدددا مك ع

نددد   ذا   وذلدددك القتدددبا  مجسعددد  يتضدددم  مك ع

مزي  لم طق  الزريب .  ال الال  البع
 

 

 

 
 

 

زياد 

 الّشهالوي

-   ع لدددددددددس المصددددددددد ل  البل يددددددددد  المختصددددددددد
بضدددبور  إعددد    التع سددد ع مدددل مصددد ل  الددد عي ال 

م زلددددر الكدددد ل  الدددد ع   للتط  ددددب بشددددأل ربدددد  

بددد لح  السعددد  ح  ب لزريبددد  بشدددبك  التط  دددب مدددل 

 عدددد   البل يدددد  إلدددددا  ددددبور  تعمدددد   ح ويددددد   

ال عظ فدددد  بدددد لح  المددددرك ر الددددر  يفتقددددب ألبسدددد  

مدددد   العدددد   الكددددبي ،  ددددرا ب إل دددد ف  إلددددا  مق ع

تأك ددددد  المع ددددد  بددددد ألمب علدددددا  دددددبور  عمددددد  
مختلددددف المصدددد ل  البل يدددد  ب لشعددددف ف   وال عزا دددد  

صددددلح  الع مدددد  التدددد  انتخب دددد  مدددد  والعمدددد  للم

 أجل   الم اع  ل.

-  بخصددد ص مشدددبو  مددد ع ق ددد ا  التط  دددب
بدد لح  السعددد  ح  ب لزريبددد  ف دد  مددد  المشددد ريل 

التدددددد  أنجز دددددد  الدددددد ي ال الدددددد ع   للتط  ددددددب 

والدددر  يدددتت لا البل يددد  مك تبتدددر بشدددأل عمل عددد  

ربددد  م دددزل المع ددد  بددد ألمب وبددد ق  الم ددد زل 

 ددددددم  األخددددددب  التدددددد  لدددددد  يقددددددل ربط دددددد  

المشدددبو  المدددرك ر،  دددرا ويحدددبص المجلددد  

البلدددد   م ددددر انتخ بددددر علددددا تغل ددددس المصددددلح  
الع مددد  بمختلددددف ت خالتدددر يدددد ا  الم  ان دددد  أو 

مع مالتددر اإل اريدد  والم ل دد  وخ ددب  ل دد  علددا 

ذلدددك تتدددد يل بل يدددد  الزريبددد  بجدددد لز  الشعددددف ف   

 علا المست   ال ع   
 
 

 

محمد الحاج 

 عمر

-   ل إلددددددا مشددددددك الطعبيددددددع المحدددددد ذ  تطددددددبع

للجددد مل بم طقددد  "جدددالص" مددد  عمددد    الجددد و 

الغبب ددد  ب إل ددد ف  إلدددا نقددد  ح ويددد   ال عظ فددد  

 ب لم طق  المرك ر .

-  يدددددد قل تقدددددد ي  مقتددددددب   ددددددم  أشددددددغ ل

المجلدددد  المحلعدددد  للت م دددد  بمعتم يدددد  الزريبدددد  

قصدددد  ببمجدددد  تعب دددد  وت   دددد   ددددرا الطبيددددع 

 دددددم  مشدددددد ريل الت م ددددد  الج  يدددددد  ل اليدددددد  

ويددددد قل تعمددددد   تددددد خال  ال عظ فددددد  ز ددددد ال 
ل السعدددددك   المدددددرك ر حددددد ل حصددددد ل  بددددد لتجمع

 بل ي  الزريب  علا ح وي   ج ي   لل عظ ف .
 

 

 

 

 جالل ب  علي

- أقددد   عل دددر جددد رج الكب دددب  تجددد وزأشددد ر إلدددا ال

ا "بلق يددد  الحددد ا حسددد  " والمتمثعددد  فددد   المسدددمع

جددددد نف   14ايدددددتح اذج علدددددا البصددددد ف بحددددد  

ب لزريبددد  الدددر  عمددد  إلدددا ببمجددد  إنجددد ز مددد را 

 خ را مقسمر لب    ع بع عل  .

-  يددد قل إح لددد  شدددك اج ل رايدددت   مددد  عدددبو

مبكددددز الشعددددبع  البل يدددد  ب لزريبدددد  ب عتبدددد رج 

دددد  لمع لجدددد   ددددرج ال  ددددع     الج دددد  المختصع

ح دددددد  يددددددتقل مع ي دددددد   ددددددرج التعجدددددد وزا  إل 

 وج   واتخ ذ القبار الم  يس بشأن  .
 
 

ددد  الددد ور  التم   يددد   وقبددد  اختتددد    دددرج  إلدددا  جشدددكب بل يددد  الزريبددد لددد   ر "رـ  عمهههـب بهههـإبراميههه" :جددد ع  السع

نددد   المجتمدددل المددد ن  مددد اع    الك فعددد   إلدددا  لجم دددلا   اع دددالت    خع تدددت ددد ع  حم يددد   وعلدددا ومختلدددف مك ع
 جم دددللددد   تحق دددع جددد    الح ددد   لف الدددر  نبنددد  إلدددا تطددد يبج قصددد  العمددد  البلددد   مدددل  التعف عددد  بإيج ب ددد 

 متس ك   الم طق  البل ي .
 ./.بعد الزوال والّنصفالواحدة  ورفعت أشغال مذه الجلسة في حدود السّاعة  

 

ئيـس بلديـة ر                                                                                       

 الزريـبة
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 عمـر


