28.10.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 16/12/2019
عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  16/12/2019يوم االربعاء الموافق  28.10.2019في تمام
الساعة السادسة مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
 .3محمد دحلة ,عضو المجلس
 .4خالد دحلة ,عضو المجلس
 .5عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .6اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .9وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .10ذياب عدوي ,عضو المجلس (دخل متأخراً)
لم يحضر الجلسة:
 .1حميدي صباح ,عضو المجلس
 .2هاني عبيد ,عضو المجلس
كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
 .2محمد عدوي ,محاسب المجلس
 .3عرسان صباح ,مراقب المجلس

1

مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=-9kdIiBxra0&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقة على ميزانية المجلس المحلي لسنة ( ,2019ارسلت لحضرتكم بتاريخ .)10.10.2019
 .2بحث موضوع احداث مسجد ابو بكر الصديق بنا ًء على طلب كتلة الجبهة( ,مرفق طيه).

افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور.
رئيس المجلس :الجلسة السابقة لم تتم بسبب عدم حضور قسم من اعضاء المجلس المحلي لذلك قمنا بالدعوة لجلسة
اليوم.
وطلب من محاسب المجلس السيد محمد عدوي شرح التغييرات المقترحة في الميزانية.
قام محاسب المجلس بالشرح عن التغييرات المطروحة.
التغييرات المقترحة بالميزانية غير كثيره ولكن التغييرات هي تغييرات مستحقة بنا ًء على الصرف لغاية اليوم ,حيث قمنا
بتقليص في المعاشات وزيادة الفعاليات وهذا أمر مستحب.
التفصيل في الميزانية مرفق في الميزانية التي بعثت ألعضاء المجلس وقام محاسب المجلس بشرحها شرحا ً وافياً.
شكر رئيس المجلس محاسب المجلس وطلب من اعضاء المجلس مناقشة الميزانية المطروحة.
العضو اياد زرعيني :صرح بأنه سيقوم بالتوجه لقسم الحسابات لالستفسار عن الميزانية المقترحة.
العضو عبد الحميد خيرهللا :تساءل عن بعض البنود في الميزانية وبالذات عن بند (התקשרויות) زيادة مصروفات  25الف
شاقل.
(دخل عضو المجلس ذياب عدوي)
واضاف العضو عبد الحميد خيرهللا وتساءل عن بنود معينة وقام رئيس المجلس ومحاسب المجلس باإلجابة عن هذه
التساؤالت وتساءل عن ميزانية المركز الجماهيري حيث انها زادت وطلب بزيادة الميزانية اكثر من ذلك.
رئيس المجلس :نحن مع دعم المركز الجماهيري الن الموضوع يعود علينا وعلى اوالدنا بالفائدة وان امكن ذلك سندرس
زيادة ميزانية المركز الجماهيري.
العضو وسيم سالمة نحن مع دعم المركز الجماهيري وتقليص المبلغ الذي يتوجب على االهل دفعه وبالذات في الروضات
التابعة للمركز الجماهيري.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على الميزانية أعاله (كما ارفقت) لتصبح  75318400شاقل مدخوالت
و75318400مصروفات.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .2بحث موضوع احداث مسجد ابو بكر الصديق بنا ًء على طلب كتلة الجبهة( ,مرفق طيه).
العضو عبد الحميد خيرهللا :نطلب تهدئة الخواطر وبالذات بعد االحداث المؤسفة من يوم السبت االخير حيث كان استعمال
للرصاص الحي باإلضافة الي قنابل الصوت .علينا ايجاد الحلول إلنهاء المشكلة الن القضية خطرة جدا ً علينا المساعدة
بتوقيف مسلسل العنف في القرية واحب ان اسمع من رئيس المجلس اخر التطورات بالموضوع.
علي صباح القائم بأعمال رئيس المجلس :اوافق العضو عبد الحميد خيرهللا ولكن هل المشكلة هي فقط من اليوم او انها
كانت قبل ذلك منذ سنه ونحن بهذا المسلسل.
ً
العضو محمد دحلة :انا ضد اعمال العنف أيا كانت ولكن كان علينا التحرك قبل ذلك.
العضو فتحي زرعيني :انا ضد اعمال العنف أيا ً من كان من طرعان ,ولكن المشكلة اليوم محصورة بقضية امام مسجد ابو
بكر الصديق واطلب من رئيس المجلس التحرك إلنهاء القضية وفض المشكلة ,كما وتطرق الى مواضيع اخرى من االحداث
االخيرة).
العضو اياد زرعيني :ارى بكالم العضو فتحي زرعيني كالم عنيف.
العضو عاطف عدوي :نستنكر كل اعمال العنف من االنتخابات لغاية اليوم ,نحن بحاجة الى أمن وأمان ويدنا ممدودة للسالم
ونحن مع كل حل يضمن السالم لكل اهالي طرعان وأناشد الطرف الثاني تقديم يد المساعدة لذلك.
كانت محاوله لقتل انسان من طرعان ولقطع اشجار زيتون وحرق سيارات وبيوت ونحن مع السالم للجميع وال يوجد لنا أي
خالف مع أي طرف كان.
رئيس المجلس :علينا ان نقوم بعقد اجتماع موسع يضم ممثلين لغالبية اهالي طرعان للحديث عن ظواهر العنف ,القضية
ليست بالصدفة ما يحصل اليوم امر ال يطاق القضية ليست فقط قضية مسجد ابو بكر الصديق انما سبقها مسلسالت حرق
السيارات وقطع اشجار الزيتون وقضية محاولة قتل الشاب راسم عدوي ,علينا مناقشة كل هذه االمور.
المجلس المحلي غير مسؤول عن تعيين امام للمسجد ,قضية المسجد واضحه وهناك لجنة مسؤولة عن المسجد وهم من
يقومون بتعيين او فصل االمام وليس المجلس المحلي.
هناك افكار معينه لبناء مسجد ثالث في القرية لكي نساعد بحل المشكلة ومرة اخرى المجلس المحلي غير مسؤول عن
موضوع تعيين او فصل الشيخ.
ونحن نتبنى كل موقف يضمن لحمة طرعانيه وانهاء اعمال العنف.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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