
 

 جلسة مجلس غیر عادیة 
 قاعة الجلسات  :مكان الجلسة
  17/ 04/  2019 :تاریخ الجلسة

  05- 04 – 2019 – 05 :رقم الجلسة
   19:00 :ساعة البدء

 ،محمد ابراھیم جمل،السیّد صالح ریان رئیس المجلس والسادة االعضاء سلطان  :الحضور
سیف  ،جواد شحادة ،محمد بدران ،جالل ریان ،فرید حمود ،سمیر عكري ،احمد كامل صالح

 .عامر عبد الرحمن وادیب بدران ،خطیب
 ال یوجد  :الغیاب

المحامي عماد الحاج المستشار القضائي والسیّد نادر طھ مساعد  :الحضور من الموظفین
 .الرئیس

 
 :بنود البحث

 حاد المیاه والصرف الصحي شفاعمروعلى تعیین عضو ادارة في ات المصادقة -1
 .) סובב שפרעםון(חבר דירקטורי المحامي زیاد عبد الرحمن ریان

שרד תהליך חיוב בעלי עסקים באגרת פינוי האשפה לפי הוראות מ -2
آلیة معالجة موضوع نفایات المصالح التجاریة في كابول بناًء على توصیة .הפנים

 .ووفقًا للقوانین المساعدة المحلیة،وزارة الداخلیة 
 :رئیس المجلس المحلي مرحبًا بالحضور متطرقًا لشرح البند االولافتتح الجلسة 

 
المحامي زیاد على تعیین عضو ادارة في اتحاد المیاه والصرف الصحي شفاعمرو  المصادقة

 .) סובב שפרעםון(חבר דירקטורי عبد الرحمن ریان
ھذه النقطة أدرجت لكوننا تأخرنا في ارسال مندوب في مجلس االمناء في رابطة الصرف 

لكابول عضو لالطالع مفروض أن یكون  ،ملیون شاقل 350التي میزانیتھا حوالي  ،الصحي
على ھذه المیزانیات وكیفیة صرفھا نحن طرحنا االخ زیاد عبد الرحمن ریان والفترة ھي لثالث 

أعضاء مجلس االمناء ھم الذین سیختارون المدیر זמני מ"מ מנכ"ל الیوم ایاد نعمة  .سنوات
یین الشواقل لھا مشاریع بمال 4العام ھناك ومن المفروض أن یكون العین الساھرة لكابول ھنالك 

عالقة في الرابطة وقد جمدت ھذه المشاریع ومثال صارخ على ذلك توقیف مشروع الوادي 
 .للبنى التحتیةشاقل  500,000بسبب موقف الرابطة المعارض لالشتراك ب 

أیام ونحن  5أو 4ساعة نرجو أن تكون الدعوة قبل  48الدعوة للجلسة متأخرة  :سیف خطیب
 .نبحث مع الحزب بعض النقاط المصیریة لكابول نمثل حزب ونحتاج أن

 االفضل .أسماء تطرح ال أن االفضل من ،مندوب النتخاب والتصور الطرح في المشكلة ثانیًا
 البند تأجیل نطلب التجمع وباسم انا ،المجال ونعطیھا نفسھا ستطرح التي للناس دعوة وضع

 .انفسھ تطرح أن االشخاص لبعض المجال إلفساح
وھذا یتناقض مع موقفكم  .لقد طرح المجلس المحلي في أحد جلساتھ الخروج من الرابطة ثالثًا

 الیوم!.
بالنسبة لالنسحاب من رابطة الصرف الصحي ال یوجد امكانیة قانونیة للخروج  :عماد الحاج

 .واالنسحاب من الرابطة وال تفسح وزارة الداخلیة للقرى والبلدیات االنسحاب من الرابطة
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 في ھذه االیام طمرة تبحث ھذا الموضوع  :سیف خطیب
بناًء على  2008والرابطة تأسست عام  .الحاج: نعم ولكن ال تسمح وزارة الداخلیة بذلكعماد 

 .باسم الرابطةצנרת اتفاقیة مع الرابطة وھنالك أمالك كل ال 
الى  الرئیس: رئیس الحكم المحلي یخوض نضاالً وكفاًحا مع الحكومة من أجل اعادة المیاه

ملیون شاقل مشاریع وبنى تحتیة ناھیك عن الربح من  40فھنالك ما یقارب  .المجالس المحلیة
 .في كابول فقطأثمان المیاه 
ניגוד بالنسبة للنقطة التالیة  ،ھنالك أیًضا قروض تسددھا الرابطة عن المجالس :عماد الحاج

וועדות למינוי صلة قرابة مع الرئیس لكن ھنالك  ھصحیح أن زیاد ریان تربط ،עניינים
 –في رابطة الصرف الصحي חבר דירקטוריון سبق وصادقت على  םדירקטוריוני

وقد صادقوا على החברה לתועלת הציבור شفاعمرو على الرغم من وجود مانع قانوني في 
 .أعضاء مجلس أمناء علیھم اشكالیة قانونیة وعارضوا على أسماء اخرى

 االشكالیة القانونیة موجودة  :یانجالل ر
 .لو أن الشركة عادیة ممكن یكون اشكالیة :عماد الحاج

 نرفع البند للتصویت  :الرئیس
سمیر  ،احمد صالح ،فرید حمود ،سلطان جمل ،كل من الرئیس صالح ریانفصوت الى جانبھ 

 .عكري ومحمد ابراھیم
 وعارضھ السیّد محمد بدران فقط 

سیف خطیب  ،عامر عبد الرحمن ،جواد شحادة ،كل من أدیب بدرانوامتنع عن التصویت 
 .وجالل ریان

 .وعلیھ فاز اقتراح الرئیس باألكثریة
 

תהליך חיוב בעלי עסקים באגרת פינוי האשפה לפי הוראות  :الثاني البند
آلیة معالجة موضوع نفایات المصالح التجاریة في كابول بناًء على توصیة .משרד הפנים

 .ووفقًا للقوانین المساعدة المحلیة ،الداخلیةوزارة 
لقد نشرنا قوانین مساعدة كثیرة وھذا القانون موجود في كثیر من البلدان العربیة بناًء  :الرئیس

 اونحن سنحدد معً  ،على توجیھات الداخلیة ونحن بناًء على ھذه التوجھات نبحث ھذا البند الیوم
 .بعض الرسوم مستقبالً 

تشكل مصدر ازعاج وتلویث بیئة ال ال یخفى على أحد أن ھنالك مصالح وورشات  :عماد الحاج
 .ومخلفات نفایاتھاستكون نسبیة بناًء على كبر ھذه المصالح التجاریة אגרת 

 .من طبیعة االمور االرنونا للورشات أكثر من السكن: أدیب بدران
ازعاج یجب اخالئھا كل  صدریسبب عدم اخالئھا امراًضا وم عماد الحاج: ھنالك ورشات التي

 .یوم أو یومین
لكن الواجب التصویت على  ،نعم أنا اؤید أن یزید المجلس المحلي من مدخوالتھ :جواد شحادة

 .االلیة اوالً وبعد ذلك الرسوم
یجب التصویت على  ،ال ینبغي االثقال على كاھل أصحاب المصالح في كابول :سمیر عكري

 .االلیة قبل الرسوم
 .תהליךأنتم تتحدثون عن  :سیف خطیب
 ؟ھل ھذا القانون ال مفر منھ وملزم لنا :محمد بدران
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الورشات علیھا أن تتكلف  .حسب المنطق والقانون ،بالطبع اجباري لكل الورشات :الرئیس
 .بإخالء نفایاتھا
 ھنالك ورشات مشمولة وورشات غیر مشمولة ھل الكل سیدفع عن ورشاتھ؟ :سیف خطیب
الموضوع ھنا بحث لموافقة اولیة على  ،كل الورشات بنفس الدفع إلزامال ینبغي  :عماد الحاج

سوف یتم بناء اآللیة وطرحھا مرة اخرى  ،بناء آلیة لمعالجة نفایات المصالح التجاریة في كابول
 .على المجلس المحلي إلقراره

 .الرئیس رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع
 
 
 

 صالح ریان        د مصطفى حمو    
 رئیس المجلس المحلي         سكرتیر المجلس المحلي 
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