
   

 

 محضر جلسة

في تمام الساعة  27/12/2018المنعقدة يوم الخميس الموافق  T6/2018 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة  15:30

 :الحضور

 عضو- وجدي حسن جبارين رئيس- سمير صبحي محاميد

 عضو- اياد احمد حج فرح عضو- توفيق سعيد جبارين

 عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- اد ابو جارورطارق زي

 عضو- محمد يوسف اغبارية عضو- وافي فخري زيتاوي

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- علي عدنان جبارين

 عضو- كمال احمد اغبارية عضو- علي خليل جبارين

  عضو- اغباريه زكي محمد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

  مدير قسم الشؤون الدينيه- زياد خيري شوربجي

 

 :الغياب

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية عضو- بالل ظاهر محاجنة

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

 

 :جدول االعمال

 .بحث جريمة القتل االخيرة )راح ضحيتها المرحوم سليم محمد سليم جبارين( وسبل تهدئة الخواطر وافة العنف المستشري 1.

 

 :مجرى الجلسة

 



وقد شارك في الجلسة حسب دعوة رئيس البلدية ائمة المساجد, اعضاء اللجنة الشعبية وعدد من رجال االصالح واالهالي 

 .وشخصيات

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

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا هللا لعلكم " المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ثم قرأ االية الكريمة

 ."ترحمون

  

 

خيرة )راح ضحيتها المرحوم سليم محمد سليم جبارين( وسبل تهدئة الخواطر وافة بحث جريمة القتل اال 1.

 .العنف المستشري

 

 :قدم رئيس البلدية توطئة عن الموضوع وعرض عدة اقتراحات منها 

 .حل المشاكل الصغيرة بين االهالي *

 .اقامة مجلس سلم اهلي محلي وللبلدية الدور االساسي فيه *

 .تمثل جميع االطراف من المجلس البلدي ومن الحضور لحل االشكالية الحاليةتشكيل لجنة صلح  *

 .اقامة لجنة مهنية مستعجلة لمعالجة ظاهرة العنف تشكل من المجتمع العربي قاطبة *

 .بحث دور كل من الشرطة البلدية والبلد االمن *

ئهم منها على المدى القريب ومنها على وبعد هذه المقدمة توجه رئيس البلدية للحضور بابداء اقتراحاتهم ونصاح

 .المدى البعيد

 :تلخصت جميع االقتراحات من الحضور على ما يلي

تحميل الشرطة المسؤولية عما وصلت اليه امورنا واستفحال ظاهرة العنف والجريمة في مدينة ام الفحم  *

 .خاصة والداخل الفلسطيني بشكل عام

 .اقامة مجلس سلم اهلي في ام الفحم يشكل من كل الطيف الفحماوي *

 .تشكيل وفد بعد صالة العشاء ينطلق من مسجد ابن تيمية لبيت العزاء وللعائلتين *

 :تلخيص رئيس البلدية د. سمير محاميد

 .تينتشكيل وفد كامل ينطلق من مسجد ابن تيمية بعد العشاء لبيت العزاء وللعائلتين المتخاصم 1.

تشكيل لجنة مصغرة لمواكبة االزمة الحالية في اعقاب جريمة القتل من االعضاء: الشيخ مشهور فواز, السيد  2.

زياد مصطفى ابو شقرة, السيد فاروق عوني, د. سليمان احمد, د. رائد فتحي, د. محمد يوسف اغبارية, الشيخ 

, السيد زكي محمد اغبارية, ممثل عن اللجنة هاشم عبد الرحمن, السيد طارق زياد, السيد مصطفى ابو ماجد

 .الشعبية, السيد محمد تلس. كذلك هناك امكانية بضم شخصيات اخرى



يتكفل كل من د. سمير محاميد رئيس البلدية ود.  -التواصل مع الجهات الشرطية ووزير االمن الداخلي 3. 

لشرطية المذكورة وعقد جلسات يوسف جبارين عضو الكنيست, بمتابعة الموضوع واالتصال مع الجهات ا

 .طارئة معهم لوضعهم امام مسؤولياتهم

 .اقامة مجلس سلم اهلي محلي وللبلدية الدور االساسي فيه 4.

 .عقد جلسة للمجلس البلدي لمناقشة موضوع العنف 5.

 .في نهاية الجلسة شكر د. سمير محاميد جميع الحضور
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


