----04/09/2013--توثيق602:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي رقم  3102/7المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  3102/10/01في تمام الساعة  01:11وذلك في قاعة
قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

مصطفى سهيل محاميد -قائم باالعمال

مصطفى احمد غليون -نائب أول

فاروق عوني محاجنة -عضو

فيصل ظاهر محاجنة -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

عدنان خالد طه محاميد -عضو

وائل خليل ابو زينة -عضو

رامز محمود جابر -عضو

جمال محمود محاميد -عضو

وبمشاركة كل من:
مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

الغياب:
محمد صبحي محاجنة -عضو

محمد صبحي جبارين -عضو

محمد جمال محاجنة -عضو

موسى نمر محاميد -عضو

عماد ملك محاميد -عضو

عمر احمد اغبارية -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المصادقة على محضر الجلسة رقم .3102/5
المصادقة على محضر الجلسة رقم .3102/0
تجديد تأمينات البلدية بمقدار  703,010ش.ج اي بتخفيض  07,111ش.ج عن العام السابق .
طلب السيد فيصل ظاهر محاجنه عضو البلدية عن كتلة الوفاق البلدي لبحث مدخل حي ابو صبري -مشيرفة -لشارع .05
طلب السيد فيصل ظاهر محاجنه عضو البلدية عن كتلة الوفاق البلدي لبحث عمل المراقبين في البلدية.
الغاء وظائف وانهاء عمل عمال وموظفي البلدية ضمن خطة التنجيع وهم كل من  :-السيد خالد محمد شقاره ,السيد محمود
ريان السيد مصطفى علي سكران ,السيد نصر سعيد جبارين ,السيد خضر احمد ريان.

 .7طلب عضو البلدية السيد محمد حسن تلس محاجنه بشأن جباية الرسوم من الالفتات الدعائيه والتجارية.
 .8طلب عضو البلدية السيد محمد حسن تلس محاجنه حول موضوع المحافظة على البيئة ونظافة حواشي البلد.
 .9طلب السيد علوان مصطفى اغباريه حول تحديد توقيت بيوت االجر في البلد.
 .10طلب اعضاء المعارضة حول موضوع عمل المقاول في حي السالم منطقة الظهر.
 .11موضوع البيار
 .12جريمة قتل االخت فاطمة حسونة

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسة الشيخ خالد حمدان رئيس البلدية  :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد للخ رب العالمين والصالة والسالم على سيد
المرسيلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ثم تقدم بالتعازي للمربية فاطمة حسن حسونة محاجنة مستنكرا بشدة جريمه القتل التي حصل لها

.1

.2

.3

.4

المصادقة على محضر الجلسة رقم .6002/5
تمت المصادقة على محضر الجلسة رقم 3102/5
-----------------------------------------------المصادقة على محضر الجلسة رقم .6002/2
تمت المصادقة على محضر الجلسة رقم 3102/0
-----------------------------------------------تجديد تأمينات البلدية بمقدار  126,200ش.ج اي بتخفيض  21,000ش.ج عن العام السابق .
تقرر المصادقة على تجديد تأمينات البلدية.
-----------------------------------------------طلب السيد فيصل ظاهر محاجنه عضو البلدية عن كتلة الوفاق البلدي لبحث مدخل حي ابو صبري -مشيرفة-
لشارع .25
رحب الشيخ خالد باهل حي ابو صبري وقدم احد اعضاء لجنة الحي ليطرح المشكلة امام المجلس البلدي
(زكريا محمد).
عرض السيد زكريا محمد مشكلة الحي بخصوص المدخل للحي والخروج منه تسوية المدخل والمخرج او
ايجاد بديل عن الوضع القائم.
يجدر اننا تقدمنا بطلب (מע"צ )للسيد نخلة شاكر وستكون الجلسة معه يوم الخميس القادم.
تحدث مهندس البلدية السيد سليمان محاميد  :قمنا باعداد خرائط مفصلة مرتين ولالسف اللجنة اللوائية رفضت
الخارطة مرتين  .والمجلس البلدي ال يريد ان يتنازل عن هذه المنطقة والمناطق النائية عين الدالية  ,وصلتنا
رسالة من מע"צ على ان يصادقوا على الوضع القائم للحي.
اما بالنسبة للمفرق حي ابو صبري فهو تابع لنفوذ ام الفحم  ,المنطقة في التخطيط الهيكلي .05
نحن كمهنين نقوم بدراسة االمر.
مدخل ابو صبري  :طلبنا اقامة شارة ضوئية على مدخل مشيرفه وردهم كان سلبي  ,ومفرق تي رغم اصدارنا

على ذلك  ,وهم في البداية لم يقبلوا اي حل ارادوا اغالق المدخلين.
الشيخ خالد حمدان  :يجب ان نركز على قضية واحدة ان يكون الخروج الى مشيرفه مباشرة دون ان يكون
يمين يمين كما يطلبون و علما ان شارع الخدمات من مصمص قائم اال انه بحاجة.
سليمان محاميد  :اذا تم رفض االمر من قبل ماعتس ان نتوجه لهم بتعبيد الشارع لمنطقة عقادة.
الشيخ خالد حمدان  :منطقة الخطر بحمدهللا تخطيناها واالن مطالبا لتحسين االمر.
شكر الحضور.
----------------------------------------------- .5طلب السيد فيصل ظاهر محاجنه عضو البلدية عن كتلة الوفاق البلدي لبحث عمل المراقبين في البلدية.
تأجل الموضوع للجلسة القادمة.
----------------------------------------------- .6الغاء وظائف وانهاء عمل عمال وموظفي البلدية ضمن خطة التنجيع وهم كل من  :-السيد خالد محمد
شقاره ,السيد محمود ريان السيد مصطفى علي سكران ,السيد نصر سعيد جبارين ,السيد خضر احمد ريان.
تمت المصادقة على انهاء عمل الموظفين وخروجهم للتقاعد ضمن خطة االشفاء.

----------------------------------------------- .7طلب عضو البلدية السيد محمد حسن تلس محاجنه بشأن جباية الرسوم من الالفتات الدعائيه والتجارية.
تأجل الموضوع.
----------------------------------------------- .8طلب عضو البلدية السيد محمد حسن تلس محاجنه حول موضوع المحافظة على البيئة ونظافة حواشي
البلد.
تأجل الموضوع.
----------------------------------------------- .9طلب السيد علوان مصطفى اغباريه حول تحديد توقيت بيوت االجر في البلد.
تأجل الموضوع.
----------------------------------------------- .10طلب اعضاء المعارضة حول موضوع عمل المقاول في حي السالم منطقة الظهر.
قدم السيد رامز محمود اعتراضه على عدم بحث الموضوع في جلسة طارئه كوننا تقدمنا بطلب من خمسة
اعضاء معارضة .ولم يستجب لنا في حينه.
الشيخ خالد  :قمنا بزيارة ميدانية للموقع ونقلنا لكم في حينه نتيجة الزيارة.
المهندس سليمان  :تحدث المهندس سليمان محاميد وقدم شرحا موجزا ثم قال:
العمل على قدم وساق وحتى بداية شهر  7يكون جاهزا.
----------------------------------------------- .11موضوع البيار
ايجاد حل بديل للشارع.

تحدث الشيخ خالد حمدان عن موضوع الشارع البديل وقال  :اتفقنا على ايجاد الحل البديل  ,الشارع البديل
.شكلنا لجنة ثالثية  ,السيد فيصل  ,السيد محمد حسن تلس  ,السيد محمد صبحي  ,نريد معرفة الحل.
محمد حسن :قمنا بزيارة ميدانية  ,وتوجهنا للسيد حجار من اجل مرور الشارع من ارضه  ,االمر بحاجة
الخرى جلسات وتوجد صعوبه بحل المشكلة.
----------------------------------------------- .12جريمة قتل االخت فاطمة حسونة
موضوع جريمة القتل للمرحومة فاطمة حسن حسونه محاجنة:
رحب الشيخ خالد باهل الفقيدة واعرب مجددا عن استنكار المجلس البلدي عن جريمة القتل.
تحدث السيد محمود مصطفى ابو حسونه ابن عم الفقيدة لماذ لم يتم ترحيل القتلة  ,نحن امام مشكلة كبيرة اهل
القاتل ليسوا من العائلة هم من عائلة اخرى.
السيد فاروق عوني  :نحن تابعنا الموضوع ولم تترك الساحة هكذا هناك كانت لجنة تحكيم ز اما بعد جريمه
القتل فنحن توجهنا لعائلة القاتل وطلبنا منهم عدم االقتراب من المنطقة (السيد فاروق  ,الشيخ هاشم  ,مصطفى
غليون  ,توفيق ابو محفوظ).
السيد مصطفى غليون  :قمنا برعاية االنسة فاطمة رحمها هللا وسكنت عندنا  ,وقمنا برعايتها ارشدنا فاطمة
التوجه للشرطة  ,وكذلك للمحامي بتقديم طلب رسمي باخالء البيت  .عند سماعنا بحادثة القتل قمنا بجميع
الترتيبات.
ابو نسيم  :كانت المرحومة تحضر الينا الى البيت وكان تواصل بيننا سالتها عن اختها حسنية واوالدها  ,قالت
اختي وابنها مصطفى هم المشكلة اما اوالدها االخرين لم تذكرهم بسوء.
فاروق عوني  :نحن تحدثنا مع عائلة القاتل باسم حارة كاملة وطلبنا منهم عدم االقتراب للمنطقة بتاتا.
بعد النقاش والحوار بين الحضور بخصوص ترحيل عائلة القاتل حاليا او االنتظار للتحقيقات الجارية وبعدها
اتخذ القرار المناسب وسيتم ترحيل من له ضلع في جريمه القتل .
لخص الشيخ خالد الموضوع  :واضح ما هي الرسالة  ,هناك فرق بين العرف والعادات والحكم الشرعي
واضح من يرتكب جريمه هو المسؤول وهو الذي يجب معاقبته.القضية واضحة ولكنها معقدة النها داخلية
وخاصة المجرم معروف وهو ارتكبها واعترف بالجريمه  ,الطلب واضح للجميع على اهل الفقيدة الجلوس مع
اللجنة هناك لجنة قائمة وهم موجودون بيننا وعلينا ان نتوجه للجنة.

-----------------------------------------------بإحترام
احمد محمود صادق جبارين

