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 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  20/12/2020المنعقدة يوم االحد الموافق  T7/2020 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 نائب - علي خليل جبارين رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو - وجدي حسن جبارين عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- جيب محاميدمحمد ن

 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

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 المدير العام - تودر عوفر مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه

 

 :الغياب

 عضو- بالل ظاهر محاجنة قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة عضو- رائد كساب محاميد

 

 :جدول االعمال

 .2021-2020المصادقة على تحسين خطة االشفاء لعام  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. ثم شكر كل من السيد فايز حنا من وزارة الداخلية, مدير عام وزارة الداخلية,  

 .الوزير ونائب الوزير وجميع الطاقم على مساعدتهم ودعمهم

شكر ايضا اعضاء البلدية السيد وافي فخري زيتاوي ود. محمد يوسف اغبارية على عملهم الدؤوب في العمل البلدي وتقديم  

 .استقالتهم التاحة الفرصة لعمل اخوة اخرين

مركز  قدم د. سمير محاميد رئيس البلدية تقرير مختصر عن وضع الكورونا في ام الفحم وكذلك عن محطة التطعيم في المدينة في

 .العلوم

 

 .2021-2020المصادقة على تحسين خطة االشفاء لعام  1.

 

قدم السيد جمعة احمد اغبارية محاسب البلدية شرح مفصل حول بنود تحسين خطة االشفاء, وتطرق الى اهمية  

 .المصادقة عليها لما فيها من فائدة كبرى لمدينة ام الفحم

 .لتصويتعرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على ا

 .باجماع االعضاء الحاضرين 2021-2020تمت المصادقة على تحسين خطة االشفاء لعام 
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


