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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2014/10المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2014/12/03في تمام الساعة 18:30
وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

وسام قاسم اغبارية -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

اياد قاسم زيد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

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

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

الغياب:
خالد ماجد محاميد -نائب

رياض توفيق محاميد -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5

المصادقه على محضر جلسه رقم - 2014/9مرفق طيه.-
المصادقه على امر البلديات (مخالفات غرامة) (تعديل) - 2014مرفق طيه.-
المصادقه على سهولة االتاحه للمدارس-مرفق طيه.-
لمصادقه على سهولة االتاحه للصفوف التعليميه الصحاب العسر السمعي -مرفق طيه .-
المصادقه على تغيير رقم  5لموازنة  756المكتبه العامه-مرفق طيه.-

 .6المصادقه على ترميمات في المدارس -مرفق طيه.-
 .7المصادقه على شراء معدات للمختبرات -مرفق طيه.-
 .8المصادقه على شراء حواسيب -مرفق طيه.-
 .9المصادقه على ترميمات منتزه عين ابراهيم -مرفق طيه.-
 .10المصادقه على تغيير رقم  1في الموازنه  320ترميمات منتزه اسكندر -مرفق طيه.-
 .11المصادقه على ترميمات مركز العلوم -مرفق طيه.-
 .12المصادقه على ترميمات قاعة الرياضه (قسم الهندسه) -مرفق طيه.-
 .13المصادقه على تغيير رقم  3للموازنه غير اعتياديه لبناء قاعة الرياضه وادي النسور -مرفق طيه.-
 .14المصادقه على ترميمات منتزه المدينة -مرفق طيه.-
 .15المصادقه على تغيير رقم  2للموازنة غير االعتياديه رقم  308شيكون عين ابراهيم -مرفق طيه.-
 .16المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  454116الخاص بمدرسة ابن خلدون على اسم البلدية وتوكيل حق التوقيع لكل من
 .1 :المديرة السيده سهام ابو شقره.2 .رئيس لجنة االباء السيد احمد مفيد اغباريه-مرفق طيه.-

مجرى الجلسة:
افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه ب قوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين.

اخواني حياكم هللا  ,هللا يعطيكم العافيه.
بين يدي الجلسه وقبل البدء فيفي بنود الجلسه االعتياديه للمجلس البلدي اريد ان اطرح موضوع في غاية االهميه وهو قصر المنار
 ,اوال وقبل كل شيئ بودنا ان نترحم على ابننا المرحوم مهند رسمي ابو حسونه رحمه هللا ورحم اموات المسلمين.
ال شك انه ال توجد تفاصيل دقيقه حاليا عن الحادث  ,نحن طرحنا الموضوع في المجلس البلدي في الدوره السابقه بشهر 12/7
وتوجهنا لكل اعضاء ادارة قصر المنار لنحمل المسؤوليه للجميع  ,ارسلنا لهم رسائل رسميه  ,ولالسف كنا نسمع اجوبه عموميه
وما زال الموضوع في دوامه واشكاليه (يذكر االخ رامز ذالك الذي كان عضوا للبلديه في حينه(.
عضو البلديه السيد مصطفى ابو ماجد  -نحن مطلوب منا موقف واضح.
عضو البلديه السيد اياد زيد  -موقف وتنفيذ.
رئيس البلديه الشيخ خالد حمدان اغباريه  -واضح موقف وتنفيذ,الموضوع مكلف جدا الغالق المكان.
عضو البلديه السيد اياد زيد  -ما هي الخطوات القادمه ؟
عضو البلديه السيد جمال جبارين  -هل تعرفون التكاليف الغالق المكان ؟
رئيس البلديه الشيخ خالد حمدان  -نعم قام مهندس البلديه بفحص االمر وبتقدير االمور والتكاليف المالية.
طرح الشيخ خالد حمدان الموضوع للنقاش.
عضو البلديه السيد مصطفى ابو ماجد  -هناك قضيتان مهمتان وهما:

.1ان تقوم البلديه بتفويض مقاول الغالق المكان فورا (قصر المنار(.
.2اطلب من المستشار القانوني ان يرفع شكوى ضد الجيش االسرائيلي الذي تسبب بالحريق والدخان في مكب النفايات القريب
من حي عين النبي وهم الذين اضرموا النار فيه ونحن ال نعرف الغازات التي تخرج من المكب هناك.
المستشار القضائي  -انت المسؤول في قسم الصحه ومن المفروض ان تطلب من المراقبين جمع البيانات والمستندات وتقديمها الي
التمكن من اتخاذ االجراءات المناسبة ,وعليك ان ترسل المراقبين لتقديم تقرير.
عضو البلديه السيد علي محاجنه  -المسؤوليه االولى واالخيره تقع على البلديه  ,نحن مع ان يقوم المقاول بالعمل بعد التفويض من
قسم الهندسه ,وبعدها سنقوم بتغريم اصحاب قصر المنار بالتكاليف الناجمه عن اغالق المكان.
عضو البلديه السيد رامز جبارين  -نحن نقدر الوضع  ,ازهاق روح شيئ غير بسيط  ,والولد مات بتقصير من ادارة البلديه  ,النه
اتخذ قرار باالجماع في الدوره السابقه للمجلس البلدي نهاية جلسة رقم  ,7/2012ان تقوم البلديه باغالق المكان  .لماذا نقترح االن
ونحن اتخذنا القرار باالجماع منذ  , 2012اين التنفيذ ؟
ادعو الجميع قراءة الفاتحه على روح الفقيد.
اما بالنسبه لموضوع النفايات فما شجعني هو القانون المساعد فالروائح المنبعثه من المكب قويه جدا.
عضو البلديه السيد رائد محاميد  -اقترح تشكيل لجنه لمتابعة موضوع قصر المنار.
المستشار القضائي المحامي مصطفى قبالوي  -تحدثت مع مهندس البلديه في موضوع المخاطر في االبنية المهجوره  ,لالسف
الشديد ليس قصر المنار وحده يشكل خطرا  ,فهناك بنايات كثيره باطراف البلد ايضا تشكل خطرا  .ثقافتنا في ام الفحم ال تراعي
االمن واالمان ,وليس بوسع البلديه ان تقوم بكل هذه التكاليف  ,صحيح انه كان حادثا مؤسفا في قصر المنار ,ولكن هناك بنايات
اخرى فيها خطورة ومن االحتمال ان تكون احداث مؤسفه فيها عليه يجب اعداد تصور كلي وشامل لهذا االمر تراعى فيه كل
االبعاد والمركبات.
في قصر المنار تحديدا الكل يعلم ان اصحاب قصر المنار ال يستطيعون القيام بكل االلتزامات  .نحن نتحمل كل التكاليف الناجمه
عن اغالق المكان  ,الن اصحاب قصر المنار عاجزون ,نحن عمليون وابناء بلد ونعرف ما يمكن ان نتخذه ومن ثم تغريمهم
بالتكاليف.
عضو البلديه السيد اياد زيد  -مع كل االحترام لالخ مصطفى قبالوي  ,فهو يحاول ان يجد مبررات الصحاب قصر المنار ,نحن ال
يهمنا ذالك.
المستشار القضائي المحامي مصطفى قبالوي  -الشيئ العملي ان ناخذ قانون المساعد ونتوجه به لحاكم اللواء.
عضو البلديه السيد وسام اغباريه  -الموضوع هو موضوع الحادث الذي طرأ امس  ,فهناك مسؤوليه على اصحاب االرض  ,الكل
مجمع على تفادي الخطر ,ونغلق المكان باقل تكاليف ممكنه  ,مع كتابة الفتات بان المكان خطر.
المستشار القضائي المحامي مصطفى قبالوي  -هذا مبنى خاص.
نائب رئيس البلديه السيد بالل محاجنه  -اقترح ان نكلف حارس لمدة ثالثة شهور ليحرس المكان.
محاسب البلديه السيد جمعه اغباريه  -هناك جانب ثاني للقضيه  ,فيجب ان نجتمع مع ادارة قصر المنار.
عضو البلديه السيد السيد محمد توفيق محاميد  -التركيز على قصر المنار  ,ولكن هناك ابنية كذالك مثل قصر المنار ,بما ان ام

الفحم ليس فيها ترخيص في كل االماكن حسب قوانين السلطه المحليه  ,باالمكان اعالن عن مبنى خطر ,كذالك ارسال مهندس
البلديه مع مهندس امان ,وله الصالحيه ان يعلن ان المكان خطر ,ويجب ان يرسل رساله الصحاب المبنى  ,بابالغهم ان المبنى
خطر ,وما يجب ان يقوموا بتنفيذه من اجل ازالة الخطر.
نائب وقائم باعمال رئيس البلديه الشيخ طاهر جبارين  -ارى اوال ان ننظر الى االمر من الناحيه االنسانيه  ,ثانيا اقترح تشكيل
لجنة مهنيه فيها المهندس والمستشار القضائي ورئيس البلديه  ,ومن ثم دعوة ادارة قصر المنار  ,وابالغهم بان عليهم القيام
بمسؤولياتهم.
عضو البلديه السيد جمال جبارين  -غير قصر المنار الكبير ,هناك منار صغير ,وهي الالفته بجانب قصر المنار التي تشكل ايضا
خطر ,فيجب ازالتها.
قام رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بتلخيص الموضوع قائال  :اريد ان اوضح  ,نحن قمنا بالعمل وتابعناه  ,كذالك مهندس البلديه
قدم تقريرا عن الوضع  ,ثانيا توجهنا واتصلنا بشكل مباشر مع اعضاء قصر المنار ,وهم وعدوا باصالح الوضع ولكن لالسف
هذا عاد على نفسه اكثر من مره  ,انا مع التوجه باصدار بيان واضح  ,نطلب فيه من ادارة قصر المنار,اغالق المكان ,واذا لم
ينفذوا ذالك نحن سنقوم بهذه المسؤوليه ,وبعدها سنقوم بتغريمهم  ,نحن سنقوم باتخاذ االجراءات من الجانب القانوني  ,وكذالك
الجانب المهني  ,وتكليف مهندس البلديه بالقيام بفحص المخاطر وتقدير التكاليف  ,مع التاكيد ان ادارة قصر المنار عقدوا جلسه
طارئه اليوم ,ونحن نريد ان نسمع منهم تفاصيل.
عضو البلديه السيد موسى جبارين  -ال نريد ان ننساها يجب متابعة االمر.
عضو البلديه السيد مصطفى ابو ماجد  -بالنسبه للموضوع الثاني نريد ان نسمع  ,هل بامكاننا تقديم شكوى ضد الجيش ؟
رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه  -يجب ان يقدم تقرير مفصل ,واحضار الشهود والبيانات  ,من اجل ان نقوم بذالك  ,نحن قمنا
بالعمل ولم نقف مكتوفي االيدي بهذا الشان.
عضو البلديه السيد مصطفى ابو ماجد  -الوضع ال يحتمل ونريد خطوات عمليه.
رئيس البلديه الشيخ خالد حمدان اغباريه  -نتابع الموضوع بشقين بواسطة المستشار القضائي فيجب احضار الشهود وتقديم
البيانات والشق الثاني متابعة االخ مصطفى ابو ماجد والسيد سليم مع وحدة البيئه.
ثم تحدث رئيس البلديه عن االستجواب الذي قدمه بعض االخوه بواسطة االخ اياد زيد بالنسبه لموضوع الرياضه  ,حيث قال:
سنقوم بالرد عليه الحقا النه بحاجه الى تفاصيل ,ونشكر االخوة الذين توجهوا بهذا االمر.

 .1المصادقه على محضر جلسه رقم - 2014/9مرفق طيه.-
عرض رئيس البلديه المصادقه على محضر الجلسه.
عضو البلديه السيد رامز جبارين  -ذكر ان الجلسه هي جلسه اعتياديه ولكن حسب قانون بلديات "14ב "
الملحق الثاني دعوة لجلسة البلديه التي تتعلق بالميزانيه او دفع ضرائب او قوانين مساعده يجب تسليمها
 10ايام قبل موعد الجلسه وبالتحديد قضايا ميزانيه وقوانين مساعده  ,بالنسبه للميزانيات لماذا ال يوجد شرح
مفصل وواضح حسب القانون "13א"" "4" +13ב" .
المستشار القضائي  -سؤالي هل تريد ان نؤجل ام نستمر في الجلسه ؟
عضو البلديه السيد اياد زيد  -نحن نسالك كمستشار قضائي وواجبك ان تجاوبه.

المستشار القضائي  -كان سؤالي له جوابا  .اذ اراد اعضاء البلديه تاجيل موضوع القانون المساعد فبامكانهم
ذالك.
عضو البلديه السيد اياد زيد  -لدينا صالحيه ان نصادق على طرح الموضوع.
المستشار القضائي  -نعم لدى المجلس البلدي الصالحيه وبما اننا على وشك البدء في مشروع الشرطه البلديه
والوقت ضيق فننصح المصادقه عليه.
عرض رئيس البلديه بند نقاش الموضوع في هذه الجلسه (المصادقه على امر البلديات) للتصويت.
صوت جميع اعضاء المجلس البلدي لصالح نقاش الموضوع في هذه الجلسه فتمت الموافقه باالجماع.
----------------------------------------------- .2المصادقه على امر البلديات (مخالفات غرامة) (تعديل) - 2014مرفق طيه.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .3المصادقه على سهولة االتاحه للمدارس-مرفق طيه.-

المصدر
المعارف
المجموع
اعمال مقاوله
المجموع

المدخوالت
 1,210,000ش.ج
 1,210,000ش.ج
المصروفات
 1,210,000ش.ج
 1,210,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .4لمصادقه على سهولة االتاحه للصفوف التعليميه الصحاب العسر السمعي -مرفق طيه .-
المصدر
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاوله
المجموع

المدخوالت
 330,000ش.ج
330,000ش.ج
المصروفات
330,000ش.ج
330,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .5المصادقه على تغيير رقم  5لموازنة  756المكتبه العامه-مرفق طيه.-
المصدر
وزارة
الداخليه

المدخوالت

االضافه

المدخوالت الجديده

 600,000ش.ج

--

600,000ش.ج

1,145,016
ش.ج
-1,145,016
ش.ج
االضافه

9,484,808ش.ج

مفعال هبايس 8,339,792ش.ج

المجموع

2,000,000ش.ج
10,939,792
ش.ج
المصروفات

قرض

اعمال مقاوله

10,939,792
ش.ج

1,145,016
ش.ج

2,000,000ش.ج
12,084,808
ش.ج
المصروفات الجديده
12,084,808
ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقه على ترميمات في المدارس -مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاوله
المجموع

المدخوالت
 2,350,000ش.ج
 2,350,000ش.ج
المصروفات
 2,350,000ش.ج
 2,350,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .7المصادقه على شراء معدات للمختبرات -مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس

المدخوالت
330,000ش.ج

المجموع
شراء معدات
المجموع

330,000ش.ج
المصروفات
330,000ش.ج
330,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .8المصادقه على شراء حواسيب -مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
المجموع
شراء حواسيب
المجموع

المدخوالت
255,024ش.ج
255,024ش.ج
المصروفات
255,024ش.ج
255,024ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .9المصادقه على ترميمات منتزه عين ابراهيم -مرفق طيه.-

المصدر
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاوله
المجموع

المدخوالت
350,000ش.ج
350,000ش.ج
المصروفات
350,000ش.ج
350,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقه على تغيير رقم  1في الموازنه  320ترميمات منتزه اسكندر -مرفق طيه.-

المصدر
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاوله

المدخوالت
410,000ش.ج
410,000ش.ج
المصروفات
410,000ش.ج

االضافه
450,784ش.ج
450,784ش.ج
االضافه
450,784ش.ج

المدخوالت الجديده
860,784ش.ج
860,784ش.ج
المصروفات الجديده
860,784ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.

----------------------------------------------- .11المصادقه على ترميمات مركز العلوم -مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاولة
المجموع

المدخوالت
350,000ش.ج
350,000ش.ج
المصروفات
350,000ش.ج
350,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .12المصادقه على ترميمات قاعة الرياضه (قسم الهندسه) -مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاوله
المجموع

المدخوالت
400,000ش.ج
400,000ش.ج
المصروفات
400,000ش.ج
400,000ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .13المصادقه على تغيير رقم  3للموازنه غير اعتياديه لبناء قاعة الرياضه وادي النسور -مرفق طيه.-

المصدر
وزارة االسكان
مفعال هبايس
لجنة التنظيم
صندوق ضريبة
االمالك
المجموع

المدخوالت
1,454,134
ش.ج
1,643,871
ش.ج
873,150ش.ج

3,971,155
ش.ج
المصروفات

اعمال مقاوله
المجموع

3,971,155
ش.ج
3,971,155
ش.ج

االضافه
-22,756ش.ج
-159,851
ش.ج
137,095
ش.ج
االضافه
137,095
ش.ج
137,095
ش.ج

المدخوالت الجديده
1,454,134
ش.ج
1,621,115
ش.ج
873,150ش.ج
159,851ش.ج
4,108,250
ش.ج
المصروفات
الجديده
4,108,250
ش.ج
4,108,250
ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .14المصادقه على ترميمات منتزه المدينة -مرفق طيه.-
المدخوالت
350,000ش.ج
350,000ش.ج
المصروفات
350,000ش.ج
350,000ش.ج

المصدر
مفعال هبايس
المجموع
اعمال مقاوله
المجموع

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .15المصادقه على تغيير رقم  2للموازنة غير االعتياديه رقم  308شيكون عين ابراهيم -مرفق طيه.-
المصدر

المدخوالت

اشتراك المواطنين  7,000,000ش.ج
صندوق بيع
االراضي

--

االضافه
876,781ش.ج
236,972
ش.ج

المدخوالت الجديده
6,123,219ش.ج
236,972ش.ج

صندوق ضريبة
االمالك

--

المجموع

 7,000,000ش.ج

911,983
ش.ج
272,174
ش.ج

المصروفات

االضافه

اعمال مقاوله

 7,000,000ش.ج

المجموع

 7,000,000ش.ج

272,174
ش.ج
272,174
ش.ج

911,983ش.ج
7,272,174
ش.ج
المصروفات
الجديده
7,272,174
ش.ج
7,272,174
ش.ج

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .16المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  454116الخاص بمدرسة ابن خلدون على اسم البلدية وتوكيل حق
التوقيع لكل من  .1 :المديرة السيده سهام ابو شقره.2 .رئيس لجنة االباء السيد احمد مفيد اغباريه-مرفق
طيه.-
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
------------------------------------------------

الوفاق البلدي يقترح تعزيز جهاز المراقبه في البلد والوقوف الى جانب هذا الجهاز بعد ان فقدت الثقه من قبل شرائح الجمهور
المختلفه ومع ان ا لجلسه هي جلسه غير قانونيه لوجود خلل واضح في تسليم الدعوة لالعضاء اال اننا ال نريد ان نكون عقبة امام
تقدم ام الفحم بالرغم من سوء االدارة الموجوده مع االسف الشديد.
نحن اعضاء الوفاق البلدي مع تشغيل القانون المساعد على ارض الواقع وليس حبرا على ورق.
ونقترح ان ينشر مناقصه علنيه بالنسبه الختيار المصدر او الشركه التي ستكون بمثابة" المحتسب "والمراقب والمتابع لكل من
ستسول له نفسه ويخالف القانون البلدي حتى ننطلق في ام الفحم بمشروع نظام واضح.
*نطلب من رئيس البلديه التسريع في ادخال خطوط الباصات" كافيم "الى احياء اسكندر الجبارين المحاميد عين جرار.
* ايقاف الحرائق اليوميه التي ونتيجه لها تنبعث كل الوان المخاطر الصحيه والبيئيه وذالك من مجمع النفايات عين النبي مما يهدد
سالمة المواطنين في االحياء المجاوره.
بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

