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  762:توثيق

 

 محضر جلسة

 03:79في تمام الساعة  92/92/9902المنعقدة يوم االثنين الموافق  T5/2014 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 نائب- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 عضو- دمحم فوزي محاميد عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- وسام قاسم اغبارية

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- رياض توفيق محاميد

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 

 :الغياب

 نائب- خالد ماجد محاميد قائم باالعمال- طاهر علي جبارين

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- دمحم توفيق محاميد عضو- جميل احمد جبارين

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

 فعاليات ذكرى هبة القدس واالقصى 1.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف 

 



 . المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين 

 

 فعاليات ذكرى هبة القدس واالقصى 1.

 

لقد : والمحلية حيث قال   تحدث الشيخ خالد عن فعاليات ذكرى هبة القدس واالقصى وعن الفعاليات القطريه

واالقصى لهذا العام وبما يخص مدينتنا سيكون اللقاء الساعه   اقرت لجنة المتابعه فعاليات لذكرى هبة القدس

 الجبارين  نتوجه سيرا على االقدام الى مقبرةالوفد القطري ثم   صباحا في منطقة االقواس سيتم استقبال 00:99

. 

 . باالضافة الى زيارة القبور واضرحة الشهداء

 . مسيره من جت الى باقه                : 3:79الساعه 

 . االقواس -مدخل مدينة ام الفحم :  00:99 - 09:99الساعه 

 . قراءة الفاتحه -الشهيد دمحم ابو عيق  -لجبارين سيرا على االقدام الى مقبرة ا                                 

 دوار ,  دوار الشهيد احمد صيام, سيرا على االقدام الى دوار الشهيد جرادات                                  

 . ابو صيام  وقبر الشهيد احمد  دمحم العيق  الشهيد                                 

 . لماذا لم تنعقد لجنه تخليدا للشهداء, فاتحه قراءة ال: السيد رامز 

احببنا ان ندعو كامل المجلس البلدي وان نتحدث عن الموضوع واالمر معد اصال من لجنة : الشيخ خالد 

 .  المتابعه وال دخل لنا بالبرنامج

نحن اعضاء نستثمر الجلسه بطرح موضوع االكتظاظ في ليالي وايام العيد يا حبذا ان نقدم : السيد مصطفى 

 . البلديه بالتطوع لتنظيم السير في اماكن االكتظاظ

 . هناك لجنه خاصه من البلد االمن فال مانع ان يتم ترتيب االمر معها: الشيخ خالد 
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 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


