محضر االجتماع الثامن لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال
الزراعـــــــــي بشقيه الحيواني والنباتي
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المكـــــــــــــــان :قاعة فتح الرحمن البشير  ،إتحاد الغرف الصناعية
األجندة
 -1إجازة وقائع االجتماع السابق
تنوير لما تم للتقديم لمشروعات في الطاقة النظيفة إلستثمارها في سوق الكربون
 -0أي مواضيع أخرى
الحضور من األعضاء المؤسسين و هــــــــــم :
 -1ب .السماني الجيلي
 -0ب .مني محجوب أحمد
 -3د .معاوية الحسن منصور
 -4د .حافظ عبد هللا محمد علي
 -5أ -إدريس سليمان حسين
 -6د .أحمد عبد القادر أحمد
 -7صفاء عبد القادر
 -8د .عبد الرحيم صالح
 -9كرام بابكر علي أحمد
محمد عبد هللا اإلمام
- 01
ب .يوسف رزق هللا سليمان- 00
د .نور الهدى عبد الجليل
- 01
 أ .محمد عبد هللا محمد علي- 01
نجالء فاروق بابكر
- 01
ب .فيصل عوض أحمد
- 05
معتصم مكي محمود
- 01
اآلتية أسماؤهم لم يتمكنوا من الحضور
-01أريج رياض عمر علي
-18نادية اوليفر واني
 -19ب .تاج السر بشير عبد هللا
 -02أ .سعادة نايل
 -01د .سالم جبريل أحمد
 -00د .عبد القادر عبد الرحمن األمين
 03د.أزهرية عبد الباقي البشري
 -04د .إبراهيم أبو عبد هللا البخاري
 -05ب .منى أحمد عجب أرباب
 -06ب .سيادات التجاني محمد يس
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 07أ .سارة رشيد أحمد
 -08أ -منير عثمان البيلي
 -09معاوية محمد مصطفى
 32أ .بابكر حمد أحمد
 -31أ .راوية عبد المنعم عيسى
 -30أ .كمال الدين جعفر
 -33د .يسن أحمد النعيم
 34د .الثائر حسن محمد صالح
 -35د .األمين عبد الماجد
-36د .مجدي المرضي
-37د .محمد تاج الدين
 -38أ .مصطفي خليفة أحمد
 -39د .ضياء الدين حسن خير هللا
 -42أ .دنيا حسن خلف هللا
 -41ب .حسين إبراهيم حامد أبو عيسى
 -40د .مزمل عطا علي
 -43أ .عفاف الجزولي
 -44د .اليمن فضل هللا محمد
 -43محمد فضل المولى إدريس
البند األول
ثم تم عرض وقائع االجتماع السابق بغرض إجازته
البند الثاني
تم تنوير لمما تمم فمي مجمال تقمديم لمشمروعات فمي الطاقمة النظيفمة بغمرض تسمويقها فمي سموق الكربمون
وهذه المشاريع تتمثل في إعادة الغطاء النباتي بغرض سحب ثماني اوكسميد الكربمون أو إسمتخدام طاقمة
نظيفة بدل اللجؤ إلي قطع األشجار وبالتالي التقليل من انبعاث ثاني اوكسيد الكربون ففمي الشمأن األول
تم التعرف على رجل أعمال (صالح عابدون) يعمل في مجمال إزالمة الفقمر وذلمك بزراعمة ثالثمة فمدان
لكل أسرة فقيرة وسيشمل همذا المشمروع معظمم الريمف السموداني .فمي الشمأن الثماني سميتم إدخمال تقنيمة
البيوجاز في أماكن تواجد الماشية وسيتم همذا باالتفماق ممع بعمض المحليمات ابتمدأ ممن سمنار (السموكي)
وأيضا ً في اسخدام المواقد التمي تعممل بالطاقمة الشمسمية وفمي همذا الصمدد تمم اإلتصمال برجمل األعممال
برفسيور صالح حمتو لتعميم هذه التقنية في أكثمر المنماطق تمأثراً بقطمع األشمجار وسميتم إطمالع السمادة
األعضاء بما سيتم عمله في هذه المشاريع.
البند الثالث
تناقش الحضور في موضوع تكوين مجلس األمناء وبرزت النقاط التالية
 ب ما أن مجلس األمناء له الصفة التشريعية في تعيين أعضاء المجلس التنفيمذي والمسمئولية
أمممام المفوضممية فيجممب حصممر األعضمماء بقممدر اإلمكممان مممن األعضمماء المؤسسممين ألنهممم
األكثر حرصا ً على تطوير الجمعية والبد من تحديد مهامهم.
 العدد المقترح لمجلس األمناء كبير وهو كبير كما اقترح في االجتمماع ( )05ولمذلك يجمب
تقليله إلي  7مع وضع معمايير للترشميح وهمى أن يكونموا ممن شخصميات نافمذة فمي مجمال
الزراعة أو قادرين على استقطاب الدعم ،رجال أعمال ،رجال يعملون في مجال اإلعالم
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 ،وقد تم اقتراح بعض األسماء :أسامة عبمد الوهماب المريس ،ممأمون ضمو البيمت ،صمالح
عابدون ،علي آدم الطاهر ،عبد الوهاب ؟؟؟؟
ً
بعض الجمعيات ألزمت أعضاء مجلس األمناء دفع مليون جنيه سنويا على أي وجه
البممد مممن المكتممب التنفيممذي مممن القيممام مممن واجباتممه علممى النحممو األمثممل فالبممد مممن كتابممة
المشاريع التي تقدم للمانحين ومتابعتهما وال يتمأتى ذلمك إال بتعيمين شمخص بمرتمب يتواجمد
بالمكتب بصفة مستمرة بجانب محاسب وهذا ما سيقنع المانحين بجدية عمل الجمعية.
البد من عممل نمدوات فمي قضمايا هاممة يمدعى المهتممين فمي مجمال الزراعمة أيضمأ توزيمع
المطبقات على الجمعيات الطوعية العاملة في نفس المجال
البد من تفعيل عمل اللجان التي أنيط بهم أنشطة معينة تمت في اجتماعات سابقة
تمت مناقشة مميزات أشجار المورينقا والجترو فا ومن ثمم ممن تعيمين أشمخاص للعممل فمي
همذا الجانممب وقممد وعممدت دكتممورة نممور الهمدى بكتابممة مشممروع فممي شممجرة المورينقمما حيممث
يوجدون لديها معلومات كثيرة خاصة في منتجات الشجرة التي تعالج سوء التغذية.
جامعممة السممودان (إفريقيممة الجامعيممة) تقمموم بابحمماث فممي هممذا المجممال ويمكممن للجمعيممة مممن
االستفادة منها.
على الجمعية أن تسعى لفتح فروع في الواليات ابتدأ من والية الجزيرة

إلي ذلك انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف
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