--توثيق541:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T3/2020المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2020/06/10في تمام الساعة
 19:00وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -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:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

عوفر تودر -المدير العام

الغياب:
رائد كساب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

جدول االعمال:
 .1بحث طلب بعض اعضاء البلدية  -اقتراح اختيار اعضاء لجنة التنظيم المحلية وادي عارة  -مرفق طيه.
 .2بحث طلب بعض اعضاء البلدية لتعديل تشكيل اللجان  -مرفق اقتراح تشكيل اللجان.-

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.
السيد وجدي حسن جبارين  -طلب من المجلس البلدي تأجيل البحث ببند رقم  2التصويت على تشكيل اللجان.

 .1بحث طلب بعض اعضاء البلدية  -اقتراح اختيار اعضاء لجنة التنظيم المحلية وادي عارة  -مرفق طيه.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -نطلب ان يكون ممثل المعارضة في التنظيم هو من قائمة شباب
التغيير ,بشان البند الثاني اطلب تأجيل البحث بهذه النقطة ونكتفي ببحث النقطة االولى من بند رقم .1
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -انا معارض وحقي طرح نفسي حتى لو لم يتم طرح اسمي في
المعارضة وحقي طرح نفسي في المجلس البلدي.
المحامي علي عدنان جبارين  -عضو البلدية  -يحق لقائمة التغيير تمثيل عضوي في التنظيم.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو البلدية  -يقترح معرفة الصورة القانونية من المستشار القضائي.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -اقترح التصويت على اقتراح المحامي توفيق سعيد جبارين وشطب
البند الثاني.
د .محمد نجيب محاميد  -عضو البلدية  -اقترح توضيح الصورة القانونية لالمر حتى يتم دراسة االمر كما يجب.
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -طلب القاء كلمة (مرفق طيه).
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -اقتراح اختيار المحامي علي عدنان جبارين ممثال في لجنة التنظيم
المحلية وادي عارة من قبل كتلة شباب التغيير.
عرض رئيس البلدية االقتراح على التصويت.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -هذا امر غير قانوني.
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -عرض اقتراح اختيار اعضاء لجنة التنظيم المحلية وادي عارة من
قبل كتل المعارضة ,االقتراح:
 .1اختيار المحامي علي عدنان جبارين ممثال عن ام الفحم في لجنة التنظيم المحاية وادي عارة من قبل
كتلة شباب التغيير.
 .2اختيار المحامي توفيق سعيد جبارين ممثال عن ام الفحم في لجنة التنظيم المحلية وادي عارة من قبل
الكتلة الموحدة بين نور المستقبل وام الفحم للجميع (حسب االتفاق بين اعضاء الكتلة الموحدة سيتم
التناوب بين اعضائها في لجنة التنظيم كالتالي :المحامي توفيق سعيد او من ينوب عنه لمدة  14شهرا,
السيد بالل ظاهر او من ينوب عنه لمدة  14شهرا وبعده المحامي رائد كساب او من ينوب عنه لباقي
دورة المجلس البلدي الحالي).
عرض االقتراح على التصويت

صوت ضد االقتراح 14 :عضوا.
صوت مع االقتراح 4 :اعضاء (المحامي توفيق سعيد ,السيد وافي فخري ,د .محمد اغبارية ,المحامي علي
عدنان)
لم يتم المصادقة على االقتراح.

----------------------------------------------- .2بحث طلب بعض اعضاء البلدية لتعديل تشكيل اللجان  -مرفق اقتراح تشكيل اللجان.-
عرض رئيس البلدية اقتراح تأجيل بحث تعديل تشكيل اللجان حسب طلب السيد وجدي حسن جبارين
للتصويت.
تمت المصادقة باغلبية الحضور على تأجيل بحث تعديل تشكيل اللجان (المحامي توفيق سعيد جبارين
والمحامي علي عدنان جبارين ضد).
------------------------------------------------

عرض رئيس البلدية د .سمير صبحي محاميد تقرير مختصر عن الكورونا.
بإحترام
مساعد رئيس البلديه
ناصر خالد اغباريه

