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 561توثيق:
 

 

 محضر جلسة

في تمام الساعة   09/12/2020المنعقدة يوم االربعاء الموافق  T6/2020 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة  19:00

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو- دمصطفى محمد ابو ماج نائب - علي خليل جبارين

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو - محمد فوزي محاميد عضو - توفيق سعيد جبارين

 عضو- رائد كساب محاميد عضو - اياد احمد حج فرح

 عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- طارق زياد ابو جارور

 عضو- محمد يوسف اغبارية عضو - رامز محمود جبارين

  عضو- فاروق عوني محاجنة

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :الغياب

 عضو - وجدي حسن جبارين عضو - وافي فخري زيتاوي

  عضو- محمد نجيب محاميد

 

 :جدول االعمال

 -.مرفق طيه- 24.11.2020بحث طلب اعضاء المعارضة من يوم  1.

 

 :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

 .تعزية باسم الجميع لالخ وجدي حسن عضو البلدية بسبب وفاة عمه االستائ محمد جميل رحمه هللا

 .البلدية السيد مصطفى ابو ماجد اضافة بند على جدول االعمال )الجمعيات(طلب عضو 

 .تمت الموافقة على اضافة البند للبحث

 

 -.مرفق طيه- 24.11.2020بحث طلب اعضاء المعارضة من يوم  1.

 

  :الموضوع االول 

 - بهاالمحافظة على النصب التذكارية لشهداء ام الفحم في الشارع الرئيسي وعدم المساس 

 مع االقتراح: السيد علي عدنان, السيد توفيق سعيد, السيد بالل ظاهر, د.محمد يوسف 

 ضد االقتراح: اعضاء االئتالف

 ممتنع: السيد رائد كساب 

 :الموضوع الثاني

 - اقامة محطة شرطة في حي الظهر ام الفحم

ى معطيات جديدة منها مواقف سيارات تقرر باالجماع التوجه الى لجنة التنظيم اعادة النظر في القرار بناء عل

 .وانظمة السير

 :الموضوع الثالث 

 - شبهات احد المعلمين بالتحرش

 .تم طرح االمر والبلدية متابعة االمر بشكل مباشر

 :الموضوع الرابع

 - اتفاقية عمل مدير عام البلدية

 .اقترح د.سمير محاميد ان تقوم لجنة المقابلة بتقديم تقرير وتقييم لرئيس البلدية

 .تمت الموافقة

 :الموضوع الخامس

  الجمعيات



 

 .تم االطالع على الموضوع وقراءة المرفق من قبل عضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد
 ------------------------------------------------ 

 

 
 رام بإحت

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


