
   

 

 محضر جلسة

وذلك  19:00في تمام الساعة  05/02/2019المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2/2019رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 عضو- وجدي حسن جبارين رئيس- سمير صبحي محاميد

 عضو- بالل ظاهر محاجنة عضو- محمد نجيب محاميد

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- توفيق سعيد جبارين

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو- اياد احمد حج فرح

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

 عضو- محمد يوسف اغبارية عضو- وافي فخري زيتاوي

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- علي عدنان جبارين

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- علي خليل جبارين

  عضو- اغباريه زكي محمد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مساعد المستشار القضائي- محمد فتحي محاجنة مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :الغياب

  عضو- كمال احمد اغبارية

 

 :جدول االعمال

  :تشكيل لجان المجلس البلدي مرفق بهذا اقتراح تشكيل اللجان, وانتخاب مندوبي البلدية لدى االجسام االعتبارية كما يلي 1.

زاء وتحديد اوقات استقبال المعزيين من بعد صالة اطالع المجلس البلدي على فحوى الجلسة بخصوص اقامة قاعة لبيت الع 2.

 .21:00العصر حتى الساعة 

 

 :مجرى الجلسة

 



أفتتح الجلسة رئيس البلدية د. سمير محاميد بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف    

 :المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بمالحظة عضو البلدية السيد وجدي حسن جبارين

صفين بساتين بسبب غياب مساعدات مما ادى اصراف الطالب وقسم من تم اغالق  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .االهالي في اعمالهم, اقتراح: متابعة غياب المساعدات, زيادة عدد اليديالت

 .االمر متابع -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

 .جميع االطرافشكرا على المالحظة, تمت المتابعة مع  -نائب رئيس البلدية  -د. علي خليل جبارين 

 .ليقدموا فقرة امام المجلس البلدي ثم قدموا شهادة لرئيس البلدية 360دخلت الى القاعة مجموعة تمييزضمن الثروة البشرية قسم 

 .شكر رئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد مجموعة تميز والمسؤولين على هذه الفقرة واللفته

 

قتراح تشكيل اللجان, وانتخاب مندوبي البلدية لدى االجسام تشكيل لجان المجلس البلدي مرفق بهذا ا 1.

  :االعتبارية كما يلي

 

   ةلجنة االدار  

 رئيس د.سمير صبحي 1

 عضو زكي محمد اغبارية 2

 عضو علي عدنان بركات 3

 عضو د.علي خليل 4

 عضو زياد ابراهيم أبو شقرة 5

 عضو حاياد احمد حج فر 6

 عضو محمد فوزي كرم 7

 عضو فاروق عوني 8

 عضو د.محمد أبو حفيظة 9

 عضو وافي فحري زتاوي 10

 عضو رامز محمود جبارين 11

 عضو محمد نجيب محاميد 12

 وعض دمصطفى محمد أبو ماج 13

 مركز احمد محمود جبارين  

      

   ةلجنة المراقب  

 رئيس بالل ظاهر  1

 عضو كمال احمد اغبارية 2

 عضو ةطارق زياد محاجن 3

 عضو وجدي حسن جبارين  4

 وعض توفيق سعيد جبارين 5

 مركز جمعة احمد اغبارية  

      



   ةلجنة المالي  

 رئيس زياد إبراهيم أبو شقرة 1

 عضو زكي محمد 2

 عضو علي بركات 3

 عضو اياد احمد حج فرح 4

 عضو بالل ظاهر محاجنة 5

 عضو د.علي خليل 6

 وعض نتوفيق سعيد جباري 7

 مركز جمعة احمد اغبارية  

      

   تلجنة المناقصا  

 سرئي رامز محمود جبارين 1

 عضو زياد أبو شقرة 2

 عضو محمد نجيب 3

 عضو د. محمد حفيظة 4

 عضو طارق زياد 5

 عضو مصطفى محمد أبو ماجد 6

 عضو ةبالل ظاهر محاجن 7

 مركز نجباريمحمد إبراهيم   

  

 :حملة المفاتيح

 نرامز محمود جباري

 نجباريمحمد إبراهيم 

  

   ةالثانويلجنة الدعم والمنح   

 رئيس مصطفى محمد أبو ماجد 1

 عضو رامز محمود جبارين 2

 عضو فاروق عوني 3

 عضو طارق زياد 4

 عضو كمال احمد 5

 مركز جمعة احمد اغبارية  

      

   تلجنة اإلعفاءا  

 رئيس مصطفى أبو ماجد 1

 عضو بمحمد نجي 2

 عضو كمال احمد 3

 عضو مصطفى قبالوي 4

 عضو جمعة احمد 5

 ةعضو فتحية سليم 6

 عضو يوسف أبو حفيظة 7



 مركز مصطفى حسين محاجنة  

      

   ח"מלلجنة   

 رئيس د.سمير صبحي 1

 عضو محمد فوزي 2

 عضو ةبالل ظاهر محاجن 3

 عضو دجمعة احم 4

 عضو سليمان حسين 5

 عضو احمد محمود جبارين 6

 عضو محمود زهدي 7

 عضو محمد رباح 8

  عضوة فتحية سليم اغبارية 9

 زعضو ومرك دعبد الفتاح محامي  

      

   لجنة األمان على الطرق  

 رئيس د.سمير محاميد 1

 عضو اياد احمد حج فرح 2

 عضو بالل ظاهر 3

 عضو كمال احمد 4

 عضو نسليمان حسي 5

 عضو د. محمود زهدي 6

 وعض ناحمد قرما 7

 عضو هند مناصرة 8

9 
ممثل سلطة االمان على  -خضر اغبارية

 الطرق
 عضو

 عضو شرطة 10

 عضو  ميس بويرات 11

 عضو تممثل وزارة المواصال 12

 وعض نجميل جباري 13

 زمرك ةنايف فؤاد محاجن  

      

   رلجنة المواصالت واشارات المرو  

 رئيس تعلي عدنان بركا 1

 عضو زكي اغبارية 2

 عضو توفيق سعيد جبارين 3

 عضو ناما -خضر اغبارية 4

 عضو شرطة 5

 عضو ةخالد أبو فرو 6

 عضو ياسين أبو رعد 7



 عضو إبراهيم كمال جبارين 8

 عضو وسيم حصري 9

 عضو يسعيد جمعه محمد صاف 10

 عضو  احمد باير جبارين 11

 وعض رماجد شقي 12

 ةعضو ةهند مناصر 13

 مركز  فرج ابو فرج  

      

   علجنة تسمية الشوار  

 رئيس دد.سمير محامي 1

 عضو اياد احمد حج فرح 2

 عضو لعلي خلي 3

 عضو نرامز جباري 4

 عضو نوجدي حس 5

 عضو ربالل ظاه 6

 عضو  احمد ابو خليفة 7

 عضو تشفيق نشأ 8

 عضو محمد رفعت 9

 عضوة عطاف جبارين 10

 عضو وائل ابو زينة  11

 عضو  ثائر محاجنة 12

 عضو ةابراهيم ابو حفيظ 13

 مركز دكارم محمو  

      

   فلجنة المعار  

 رئيس د.سمير صبحي 1

 عضو د. علي خليل 2

 عضو بمحمد نجي 3

 عضو د.محمد أبو حفيظة 4

 عضو كمال احمد 5

 عضو نوجدي حس 6

 عضو مدير-ايمن سليمان 7

 ةعضو مديرة -ماري خليفة 8

 عضو لجنة اباء -محمد لطفي محاجنة  9

 عضوة رئيس مجلس الطالب -رزان عجيب  10

 مركز د.محمود زهدي  

      

      

   ةلجنة الشباب والثقاف  

 رئيس وافي اغبارية 1



 عضو يفاروق عون 2

 عضو طارق زياد 3

 عضو   بالل ظاهر 4

 وعض دتوفيق سعي 5

 عضو بمحمود ذيا 6

 عضو محمد ظافر 7

 عضو احمد محمود غليون 8

 عضو فادي مصطفى محاجنة 9

 ةعضو اسراء محاميد 10

 عضو انس مهنا 11

 وعض محمود شريف  12

 عضو  فراس درويش 13

  عضو  مصطفى حسين 14

  عضو  سعيد خضر جبارين 15

  عضو  محمد حسين محاجنة 16

 وعض  محمد مازن درويش 17

 وعض نينال سعيد جباري 18

 وعض ننضال بسما 19

 زمرك ةمحمد صالح اغباري  

      

   ةلجنة البيئة وتحسين وجه المدين  

 سرئي علي بركات 1

 عضو اياد احمد حج فرح 2

 عضو د.علي خليل 3

 عضو  طارق زياد محاجنة 4

 ةعضو فناهد سي 5

 ةعضو ناديا ابوشقرة 6

 عضو طه عياش  7

 مركز محمد رباح  

  
على  تتابع السيدة ناهد سيف المصادقة

 ةاالعضاء في الجهات المختص
  

      

   ةلجنة الرياض  

 سرئي محمد فوزي 1

 عضو فاروق عوني 2

 عضو وافي اغبارية 3

 عضو كمال اغبارية 4

 عضو دطارق زيا 5

 عضو  جواد شربجي 6

 عضو موسى فندي  7



 عضو   هشام رفيق 8

 عضو  محمد خضر جبارين 9

  عضو  سميح اغبارية 10

 وعض  توفيق جودات 11

 وعض بمحمد ابراهيم ديا 12

 وعض םנכיفرق رياضية  13

 عضوة دلنا ابو رع 14

 عضو داحمد قاسم محامي 15

 عضو ناحمد محمود غليو 16

  عضو  احمد حسن جبارين 17

 وعض   خالد جمال صباح 18

 وعض ةعماد سليم محاجن 19

 ةعضو سناهد ادري 20

 وعض حعادل ابو فر 21

 وعض لعارف كما 22

 زمرك فحمد يوسا  

      

   لجنة تخليد الشهداء  

 مؤقت -رئيس محمد فوزي 1

 عضو كمال اغبارية 2

 عضو دمصطفى أبو ماج 3

 عضو إبراهيم صيام 4

 عضو عدنان العيق 5

 عضو مريد فريد 6

 عضو زكريا عويدات 7

 عضوة صالح أبو شقرة ةناهد 8

 ءاعضا اقرباء شهداء 9

 زمرك دمحمد أبو مسعو  

      

   يلجنة الرفاة االجتماع  

 رئيس محمد نجيب 1

 عضو فاروق عوني 2

 عضو دمصطفى ابو ماج 3

 عضو ربالل ظاه 4

 عضو كمال احمد 5

 عضو خالد فرح عجايب 6

 عضو احمد رفعت جبارين 7

 ةعضو الهام عودة اغبارية  8

 عضو  محمد توفيق عسلية 9



 وعض  امين محمد امين 10

 ةعضو  نادية جبارين 11

 وعض رعبد الباسط شقي 12

 وعض ةفتحي ابو خليف 13

 ةمركز مفتحية سلي  

      

   ةلجنة شؤون المرأ  

 سرئي يد.سمير صبح 1

 عضو محمد نجيب  2

 عضو دتوفيق سعي 3

 عضوة ليلى غليون 4

 عضوة ناهدة توفيق محاميد 5

 عضوة زهور زهدي 6

 ةعضو حنين اغبارية  7

 ةعضو نصوفيا جباري 8

 ةعضو دجفرا رياض محامي 9

 ةعضو  عائشة حجار 10

 ةعضو تميس بويرا 11

 ةعضو  ناديا شريدي جبارين 12

 ةعضو ةديما احمد اغباري 13

 ةعضو ةرحاب ابو شقر 14

 ةمركز بسعدة خطي  

      

   ملجنة مكافحة المخدرات والسمو  

 رئيس فاروق عوني  1

 عضو دمصطفى ابو ماج 2

 عضو دتوفيق سعي 3

 عضو فتحية سليم 4

 عضو سلطة مكافحة المخدراتممثل  5

 عضو محمود زهدي 6

 عضو  الهام عودة اغبارية 7

 عضو مصالح محمد ابراهي 8

 عضو داحمد رشي 9

 زمرك محمد احمد كيوان  

      

   لجنة الهندسة  

 رئيس دزكي محم 1

 وعض حاياد احمد حج فر 2

 عضو دمصطفى ابو ماج 3

 عضو محمد فوزي محاميد 4



 عضو بالل ظاهر 5

 عضو طارق زياد 6

 عضو توفيق سعيد 7

 عضو ماهر أبو زينة 8

 عضو نمصطفى احمد سليما 9

 عضو سمحمد حسن تل 10

 وعض دمحمود حسن عبد الجوا 11

 وعض دفؤاد محامي 12

 وعض  مالك مصطفى بويرات 13

 وعض قحسني نواف رز 14

 ةعضو ةهند مناصر 15

 وعض نجميل احمد جباري 16

 وعض نابراهيم كمال جباري 17

 زمرك نسليمان حسي  

      

   الثانوية لجنة تخصيص األراضي  

 رئيس د.سمير صحي 1

 عضو اياد فرح  2

 عضو ةزكي اغباري 3

 عضو علي بركات  4

 عضو بمحمد نجي 5

 عضو  طارق زياد  6

 عضو دكمال احم 7

 زمرك نسليمان حسي  

      

   لجنة الضواحي  

 رئيس ند. علي خليل جباري 1

 عضو احمد علي خليفة 2

 عضو بالل ظاهر  3

 عضو هعراق سالم –محمود زهير  4

 عضو محمد ماهر 5

 عضو وسيم فتحي 6

 عضو جميل بدويه 7

 عضو عبد المنعم بويرات 8

 عضو محمد فوزي محاميد 9

 عضو عوني فرح  10

 عضو تغانم بويرا 11

 وعض  جميل جبارين 12

 ةعضو تميساء بويرا 13

 وعض يابراهيم كيالن 14



 وعض ةاحمد عادل اغباري 15

 وعض دوميض حسين محامي 16

 وعض نمحمد صبحي جباري 17

 زمرك دكارم محمو  

      

   ةلجنة التجارة والصناع  

 رئيس ةد.محمد أبو حفيظ 1

 عضو فاروق عوني  2

 عضو مصطفى ابو ماجد 3

 عضو طارق زياد 4

 عضو دتوفيق سعي 5

 وعض ركمال يوسف طاه 6

 وعض يرشدي عارف رشد 7

 عضو عبد اللطيف علي حماد 8

 عضو مصطفى احمد شريم 9

 عضو نائل أبو حسين 10

 عضو خضر احمد غليون 11

 عضو رياض كامل جبارين 12

 عضو  سميح اغبارية 13

 عضو نائل تلس 14

 وعض دتوفيق عبد الجوا 15

 وعض ريوسف نم 16

 وعض تعبد الكريم بويرا 17

 وعض رمصطفى غسان ابو جارو 18

 وعض ناشرف حسن ياسي 19

 زمرك تشفيق نشأ  

      

   ملجنة التنظي  

 عضو اياد احمد حج فرح 1

 عضو محمد حسين كرم 2

 عضو سمحمد حسن تل 3

 عضو مصطفى محمد ابو ماجد 4

 عضو زياد ابراهيم 5

 عضو وجدي حسن 6

      

   لجنة التراث  

 رئيس وافي فخري 1

 عضو مصطفى أبو ماجد 2



 عضو نوجدي حسن جباري 3

 عضو نسليمان حسي 4

 وعض عبد الهادي بويرات 5

 وعض رفيصل ظاه 6

 مركز قسعيد فاي  

      

   تلجنة الممتلكا  

 رئيس حاياد فر 1

 عضو مصطفى ابو ماجد 2

 عضو دتوفيق سعي 3

 عضو قسعيد فاي 4

 مركز نأيوب جباري  

      

   لجنة الشؤون الدينية  

 رئيس فاروق عوني 1

 عضو رامز جبارين 2

 عضو وجدي حسن 3

 عضو محمود مصطفى محاميد 4

 عضو عمران مصطفى اسعد اغبارية 5

 عضو نتوفيق يوسف جباري 6

 عضو د. نور الدين عزات 7

 عضو مصطفى حبوب 8

 عضو عصام جميل اغبارية 9

 وعض ةاحمد خليف 10

 وعض نعفيف محمد عبد حس 11

 مركز زياد خيري  

      

   ةلجنة الصح  

 رئيس د. محمد أبو حفيظة 1

 عضو محمد نجيب 2

 عضو رمحمد ظاف 3

 عضو مصطفى ابو ماجد 4

 عضو ةكمال اغباري 5

 عضو د. عبد الكريم اغبارية 6

 عضو بد. رياض محمد نجي 7

 عضو اد. نضال بالل مهن 8

 عضو د. محمد وائل اغبارية  9

 عضو بالل سليمان محاميد 10

 عضو حمادة قرمان 11



 وعض ةخالد احمد جمع 12

 وعض ةد. جمال عيسى اغباري 13

 زمرك محمد رباح 9

      

   تلجنة ترخيص المحال  

 رئيس مصطفى ابو ماجد 1

 عضو  اياد فرح 2

 عضو طارق زياد  3

 عضو سمحمد حسن تل 4

 عضو تزكريا عويدا 5

 عضو ةشموع حسن عسلي 6

 عضو ةاسعد اغباري 7

 عضو ابراهيم عيسى بويرات 8

 عضو صالح محمد ابراهيم 9

 وعض  جميل جبارين 10

 وعض  عمار اغبارية 11

 ةمركز دوفاء خال 7

      

   للجنة رعاية الطف  

 رئيس د.سمير صبحي 1

 عضو عائشه حجار 2

 عضو  بالل ظاهر 3

 عضو دتوفيق سعي 4

 عضو محمود زهدي 5

 ةعضو مفتحية سلي 6

 عضوة ةسهام أبو شقر 7

 عضو ممثل عن نقابة المعلمين 8

 ةعضو رزان عجيب 9

 عضو ةمحمد لطفي محاجن 10

 عضو مفتش شرطة ام الفحم 11

 ةعضو احمد سليط  12

 ةعضو ناديا جبارين 13

 ةعضو ةنرجس عصام محاجن 14

 ةعضو دناديا محامي 15

 ةعضو امها خباي 16

 ةعضو قاميمة رفي 17

 وعض ةزكريا اغباري 18

 ةمركز ةفلة محاجن  



      

   ةالشركة االقتصادي  

 رئيس د.سمير صبحي 1

 عضو مصطفى ابو ماجد 2

 عضو توفيق سعيد 3

 عضو دجمعة احم 4

 عضو سليمان حسين 5

 عضو احمد قاسم 6

 ةعضو مدققة حسابات –سهير اغبارية  7

 عضوة ةهند مناصر 8

 ةعضو سارة حسين حمزة 9

  
على  يتابع السيد محمود تيسير المصادقة

 االعضاء في الجهات المختصة
  

      

   الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه  

 رئيس يد.سمير صبح 1

 عضو  د. علي خليل 2

 عضو ةبالل ظاهر محاجن 3

 وعض دجمعة احم 4

 وعض مفتحية سلي 5

 عضو يمحمود زهد 6

 ةعضو ةامرأ 7

 ةعضو امرأة 8

 وعض د. محمد يوسف اغبارية 9

 مركز احمد مشهور  

  
على  يتابع السيد احمد مشهور المصادقة

 االعضاء في الجهات المختصة
  

لجان 
 مهنية

    

      

   تلجنة المشتريا  

 رئيس ناصر اغبارية 1

 عضو احمد قاسم 2

 عضو يمحمد فتح 3

 عضو نايف رياض جبارين 4

 عضو أيوب جبارين 5

 مركز محمد ماجد 6

      

   ועדת תמיכות  لجنة المنح  



 رئيس ومركز جمعة احمد 1

 عضو مصطفى قبالوي 2

 عضو احمد محمود 3

      

   للجنة تصليح الخل  

 رئيس مصطفى قبالوي 1

 عضو نسليمان حسي 2

 عضو محمود زهدي 3

 مركز جمعة احمد 4

      

  
منوط  –على االرنونا  لجنة االعتراضات

 بفحص التعليمات حسب القانون
  

 رئيس احمد يوسف اسعد  1

 عضو وائل ابو زينة  2

 عضو المحامي محمد طالل جبارين 3

 مركز ةمحاجنمصطفى حسين  4

عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور, ثم قال : انتظرنا االخوة من المعارضة ان يسلمونا قائمة اسماء  

 .اعضاء اللجان اال انهم سلموها اليوم متأخر

 .قدم مالحظته بخصوص المصادقة على محضر الجلسة السابق -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

انا طلبت ان يرفق المحضر للدعوة وكل من لديه اي  -المستشار القضائي  -لمحامي مصطفى قبالوي ا

 .ايام من موعد االستالم يعتبر المحضر مصادق عليه 7مالحظات يجب ارسالها, وبعد 

 انا ارفقت في الجلسة ورقة باالقوال التي ذكرتها ولم ترفق مع -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 .المحضر

 .سيكتب ويدون في المحضر فقط اساسيات االمور -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

 .يوجد ادعاء مسبق -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

 .االدعاء المسبق يجب ان يقدم قبل وارسلنا لك جوابا -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

انا قمت بالرد على رسالتك, ثم اكمل بحث الموضوع االول, حيث  -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

عرض على جميع الحضور اسماء واعضاء اللجان المقترحين مع التعديالت التي طرأت على بعض اللجان 

 :واالجسام االعتبارية

هنا, السيدة هند مناصرة بدال من تم اختيار السيدة سارة حسين محاميد بدال من السيد انس م -الشركة االقتصادية 

 .السيدة عائشة حجار

 :تم تعيين القائم باعمال لالعضاء الممثلين في لجنة التنظيم -لجنة التنظيم 



 . نائبه السيد فاروق عوني -السيد اياد احمد حج فرح  1.

 .نائبه السيد محمد فوزي -السيد محمد حسين كرم  2.

 .نائبه السيد احمد علي ابو خليفة -السيد مصطفى ابو ماجد  3.

 .نائبه السيد زكي محمد اغبارية -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة  4.

 .نائبه السيد جميل احمد جبارين -السيد وجدي حسن جبارين  5.

 .السيد رامز محمود جباريننائبه  -السيد محمد حسن تلس  6.

خالل قراءة اسماء اعضاء اللجان تقدم بعض االعضاء باالستفسارات واالقتراحات من اجل ادخال تعديالت 

على االسماء في بعض اللجان وبعد التعديل المذكور, قدم عضو البلدية السيد توفيق سعيد جبارين تحفظه 

 :واعتراضه على عضوية كل من

عضوا في لجنة المعارف, حيث قال : ارسلت كتاب وطلبت مستندات تخص  -ان جبارين السيد ايمن سليم 1.

السيد ايمن سليمان في قضية عمله في بلدية ام الفحم, وصلتني معلومات انه تقاضى معاش من البلدية ولم يعمل, 

 .وطلبت هذه المعلومات كمنتخب جمهور, على االقل نحافظ على المال العام

عندي مالحظة: هل يحق لنا طرح اسم في موضوع الخصوصيات  -عضو البلدية  -جبارين السيد وجدي حسن 

 الفردية في جلسة عامة مثل هذه؟

الذي يطرح االسم هو مسؤول عن الطرح بشكل مباشر وليس  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .هناك مسؤولية للمجلس البلدي

انا مصر على ان يكون السيد ايمن سليمان جبارين عضوا في لجنة  -ية رئيس البلد -د. سمير صبحي محاميد 

 .المعارف, حسب رايي انسان مستقيم وال شك لدي بذلك

انا اعترض على طرح هذا االسم, ثم قدم اعتراضه على تركيبة  -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

س عضو واحد ثم اكمل لدي اعتراض على عضوية ممثلي لجنة التنظيم حيث قال: يحق للمعارضة عضوان ولي

السيد اياد احمد حج فرح الن هناك تعارض مصالح حيث ان اخيه السيد عماد احمد يعمل موظف في لجنة 

 .التنظيم بوظيفة مهندس ثاني لمهندس اللجنة

ت القانونية نحن نقدس القانون ونعمل بموجبه, انا قمت باالجراءا -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

الالزمة بهذا الشأن وراسلت جميع المؤسسات ذات الصلة واللجنة المختصة بهذا الشأن, تضارب المصالح 

التابعة لوزارة المعينة اعلمتنا ان المستشار القضائي للجنة التنظيم هو صاحب الصالحية, انا مصر ان االخ اياد 

 .النه ال يوجد تعارض

 .ساتوجه للقضاء بهذا الخصوص ايضا -دية عضو البل -توفيق سعيد جبارين 

 :عرض رئيس البلدية اقتراحه مع التعديالت التي ذكرت للتصويت

 .عضوا 16صوت مع االقتراح: 



 .عضوا 1صوت ضد االقتراح:  

 .نال اقتراح رئيس البلدية اغلبية االصوات وتم المصادقة عليه باغلبية االعضاء الحاضرين

خلية في حيفا ان يتم مصادقة المجلس البلدي على توصية ممثلي لجنة ثم عرض د.سمير طلب مكتب الدا

 :السلطات المحلية وادي عارة في لجنة التنظيم اللوائية حيفا وهم

 مرشح ام الفحم -السيد زكي محمد اغبارية  1.

 مرشح طلعة عارة -السيد محمود جبارين  2.

 مرشح عارة وعرعرة -السيد مضر يونس  3.

 مرشح كفر قرع -دحي السيد فراس ب 4.

 مرشح بسمة عارة -السيد احمد اغبارية  5.

صوت الحاضرون باالجماع على ان يتم التوصية بان يكون السيد زكي محمد اغبارية هو المرشح في االفضلية 

 .االولى
 ------------------------------------------------ 

اطالع المجلس البلدي على فحوى الجلسة بخصوص اقامة قاعة لبيت العزاء وتحديد اوقات استقبال المعزيين  2.

 .21:00من بعد صالة العصر حتى الساعة 

 

مع ممثلي من حارة  عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور, ثم قدم شرحا عن الجلسة التي كانت 

المحاجنة بخصوص توفير بدائل القامة قاعة لبيت العزاء, والسوق البلدي هو احد البدائل, وتم تكليف قسم 

حتى الساعة  14:00الهندسة بمتابعة الموضوع, ثم قدم اقتراحا معدال بان يتم تحديد استقبال المعزين من الساعة 

 . , وعلى ان يعمم على اهالي ام الفحم21:00

 .صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


