
   

 

 محضر جلسة

 19:00في تمام الساعة  31/03/2019المنعقدة يوم االحد الموافق  T3/2019 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 عضو- وجدي حسن جبارين رئيس- سمير صبحي محاميد

 عضو- بالل ظاهر محاجنة عضو- محمد نجيب محاميد

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو- د جبارينتوفيق سعي

 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

 

 :الغياب

 عضو- اياد احمد حج فرح عضو- محمد فوزي محاميد

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه عضو- كمال احمد اغبارية

 

 :جدول االعمال

 .المصادقة على تعديل ممثلي البلدية في لجنة التنظيم 1.

 .3والمصادقة على بند  19.3.2019االطالع على محضر جلسة لجنة المواصالت من يوم  2.

 -.مرفق الرأي القانوني للمحامي محمد فتحي -المصادقة على فصل لجنة اشارات المرور عن لجنة المواصالت  3.

 .المصادقة على عضوية السيدات نادية مصطفى ابو شقرة ومها محمد غزالة في الجمعية البلدية لدعم التعليم والرفاه 4.

 

 



 :مجرى الجلسة

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

 .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 .المصادقة على تعديل ممثلي البلدية في لجنة التنظيم 1.

 

 .السيد زكي محمد اغبارية أ. المحامي محمد سليمان اغبارية بدال من السيد اياد احمد حج فرح, وينوب عنه 

 .ب. السيد فاروق عوني بدال من السيد زياد ابراهيم ابو شقرة, وينوب عنه السيد مصطفى رسمي محاجنة

 .وفي حال عدم المصادقة على السيد محمد فوزي من قبل التنظيم تنوب عنه السيدة حنين رجا اغبارية

 :لذلك اعضاء اللجنة

 بالنائ   ملجنة التنظي  

 ةزكي محمد اغباري وعض ةالمحامي محمد سليمان اغباري 1

 يمحمد فوز وعض دمحمد حسين كرم محامي 2

 وعض ةمحمد حسن تلس محاجن 3
رامز محمود 

 نجباري

 ةاحمد علي أبو خليف وعض دمصطفى محمد ابو ماج 4

 وعض ةفاروق عوني محاجن 5
مصطفى رسمي 

 ةمحاجن

 نجميل احمد جباري وعض نوجدي حسن جباري 6

 :عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

انا ارجع واقول ان المعارضة يحق لها عضوان وليس عضو  -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .واحد

 .لدينا قرار محكمة للمعارضة عضو واحد فقط -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

انا ابارك للسيد محمد سليمان ان يكون عضو تنظيم واالخ زكي  -عضو البلدية  -جبارين  المحامي توفيق سعيد

 .نائب, اما ما تبقى انا اعترض واتحفظ بسبب انه يجب ان يكون للمعارضة عضوان

 .لو عرضت االسماء علينا من قبل ربما اخترنا مهندسين -نائب رئيس البلدية  -المحامي علي عدنان جبارين 

 .هذا التعيين سياسي وليس مهني -عضو البلدية  -صطفى محمد ابو ماجد السيد م

 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 .عضوا 13صوت مع االقتراح: 



 صوت ضد االقتراح: عضوان )السيد بالل ظاهر والمحامي توفيق سعيد(

  :مالحظة

 .اعتراضي على انه يحق للمعارضة عضوان وليس عضو واحد -عضو البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .تمت المصادقة باغلبية اعضاء المجلس البلدي الحاضرين على ممثلي البلدية في لجنة التنظيم ونوابهم

  
 ------------------------------------------------ 

 .3والمصادقة على بند  19.3.2019جلسة لجنة المواصالت من يوم االطالع على محضر  2.

 

 .لجنة المواصالت هل هي لجنة بلدية -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

لدينا لجان ولها صالحيات تقديم توصيات, كان عدد جلسات  -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 للجان؟للجان لماذا ال نرى محاضر لهذه ا

توصيات اللجان واتخاذ القرارات هو من صالحيات رئيس  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .البلدية, المجلس البلدي له فقط الصالحيات المحددة بالقانون, معظم قرارات اللجان هي توصيات لرئيس البلدية

 مجلس البلدي ماذا جرى في اللجان؟كيف يعرف اعضاء ال -عضو البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .القانون على العكس تمام, اللجان كلها توصيات للمجلس البلدي -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

كل المحاضر تصلنا وكثير من التوصيات من اللجان نطبقها بالمقابل  -رئيس البلدية  -د.سمير صبحي محاميد 

 .في الجلسات القادمةسنقوم بارفاق المحاضر للجان 

 .توصيات اللجان تقدم للمجلس البلدي -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 
 ------------------------------------------------ 

مرفق الرأي القانوني للمحامي محمد  -المصادقة على فصل لجنة اشارات المرور عن لجنة المواصالت  3.

 -.فتحي

 

 :عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

ب, انظمة 18لماذا لم يتم التنبه لذلك سابقا والعمل حسب البند  -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .مكان سلطة اشارات المرور ممارسة صالحياتها حسب تحديد وزارة المواصالتالسير؟ اذ با

تم تعيين رئيس البلدية رئيسا لسلطة اشارات المرور المحلية,  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .واالمور القانونية واضحة تماما ومن لديه سؤاال فليسأل ونجيبه بعد فحص االمور

حسب رأيي ال مانع من النقاش المهني والقانوني ولكن في هذه الجلسات  -عضو البلدية  -رين د.علي خليل جبا

 .ال يمكن تضييع الوقت على هذه القضايا رغم انها مهمة, ولكن االهم التركيز على القضايا االساسية

 .عرض االقتراح على التصويت -رئيس البلدية  -د. سمير صبحي محاميد 

 .اع الحاضرينتمت المصادقة باجم



  ------------------------------------------------ 

المصادقة على عضوية السيدات نادية مصطفى ابو شقرة ومها محمد غزالة في الجمعية البلدية لدعم التعليم  4.

 .والرفاه

 
 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 .تمت المصادقة باجماع الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

 

 :تحدث د. سمير صبحي محاميد عن موضوعين وهما 

نحن مقبلون على مناسبتين فضيلتين شهر رمضان وعيد الفطر, وهما  -جلسات المجلس البلدي االعتيادية وقت المناسبات  1.

يحالن في مواعيد الجلسات االعتيادية, عليه سنقوم بازاحة المواعيد في مثل هذه المناسبات وستعقد الجلسات القادمة الساعة 

18:00. 

 .لى هذا االقتراحتمت مصادقة المجلس البلدي ع

 - يوما 100تقرير  2.

 .يوما في جلسة المجلس البلدي االعتيادية القادمة 100انا ملتزم بتقديم التقارير 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


