توثيق514:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T8/2019المنعقدة يوم الخميس الموافق  2019/09/26في تمام الساعة
 20:00وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

الغياب:
زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي عدنان جبارين -نائب

محمد فوزي محاميد -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

جدول االعمال:
--- .1

مجرى الجلسة:

كما وشارك الجلسة كل من:
عضو الكنيست د .يوسف جبارين ,د .جمال زحالقة  -ممثل لجنة المتابعة ,رئيس واعضاء اللجنة الشعبية ,المحامي محمد سليمان
اغبارية ,رئيس لجنة التنظيم عارة ,ممثلون من مجلس الطالب ,شخصيات اعتبارية وبعض االهالي.
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 .ثم طلب من جميع الحاضرين قراءة الفاتحة على ارواح موتى المسلمين جميعا
وفي الوسط العربي وفي ام الفحم.

--- .1
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -نحن بصدد عقد هذه الجلسة الطارئة جراء االوضاع الصعبة
وحاالت القتل وحاالت العنف في الوسط العربي وفي بلدنا بشكل خاص ,نحن نؤكد ان على الشرطة تقع
مسؤوليات كبيرة جدا ,اجرينا اتصاالت مع كبار المسؤولين في الشرطة وطالبنا وجود مكثف ومانع من الشرطة
ولكن على ما يبدو ان الوجود المانع لم يكن بالشكل المطلوب ,فمطلبنا كما هو مطلب كل الجماهير العربية ان
تكون خطة شمولية طاملة ,ارسلنا المواد العضاء المجلس البلدي ,هناك دور كبير للشرطة ولكن لنا نحن
كمجتمع دور في المساجد ,في المدارس ,في البيوت وفي كل مكان.
هناك  34حالة نزاع مفتوحة وهي حاالت ساخنة فاقتراحي:
 .1يجب تغيير البيئة للجان الصلح.
 .2مسح وتحديد المشاكل.
 .3لجان الصلح تقوم بتحديد اليات وشروط الصلح.
ثم تحدث كل من السادة:
•
•
•

•
•
•

د .يوسف جبارين  -عضو الكنيست.
د .جمال زحالقة  -ممثل لجنة المتابعة.
اعضاء البلدية :السيد بالل ظاهر محاجنة ,وافي فخري زيتاوي ,السيد زياد ابو شقرة,
المحامي توفيق سعيد جبارين ,د.علي خليل جبارين ,السيد زكي محمد اغبارية ,السيد وجدي
حسن جبارين ,السيد فاروق عوني محاجنة ,السيد رامز محمود جبارين والمحامي رائد
كساب محاميد.
المحامي احمد امين  -رئيس اللجنة الشعبية.
السيد محمود جابر جبارين  -ممثل لجان الصلح.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

