
 

1 

 

  

 

 

 

.3.202014 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2020/12/4رقم 

 

في تمام الساعة  14.3.2020 الموافقالسبت  يوم 2020/12/4 رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 في قاعة جلسات المجلس المحلي. الثانية ظهرا  

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 رئيس المجلسمازن عدوي,  .1

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي .2

 محمد دحلة, عضو المجلس .3

 المجلس عضو, وسيم سالمة .4

  المجلس عضو, عاطف عدوي .5

 فتحي زرعيني, عضو المجلس .6

  اياد زرعيني, عضو المجلس .7

 المجلسذياب عدوي, عضو  .8

  عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .9

 

 لم يحضر الجلسة:

 حميدي صباح, عضو المجلس .1

 هاني عبيد, عضو المجلس .2

 خالد دحلة, عضو المجلس .3

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحلة, المستشار القضائي .3

 سامي عدوي, مدير قسم المعارف .4

 خوري, ضابط االمنالبير  .5

 عدي عدوي, مدير مشروع مدينة صحية .6

  فريال سالمة, مديرة قسم الرفاة االجتماعي .7
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الطبيب محمد عايد عدوي, الطبيب اسعد خوري, الطبيب  –في الجلسة نخبة من اطباء البلده  وشارك كما 

 عدنان غبن, الطبيب خالد عدوي والطبيب رمزي خوري.

 

 

 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe1EIo1__oI&feature=youtu.be  
 
 

 جدول البحث:

انتشار هذه الظاهرة, )مرفق طيه  واستعدادات المجلس المحلي للحد منالكورونا   استمرارا لبحث موضوع .1

 توجه كتلة الجبهة(.

 

وشكرهم لتلبية المتواجدون بأطباء البلدة  كما ورحب  حيث رحب بالحضور الجلسةافتتح رئيس المجلس 

 دعوة المجلس لمشاركتهم بالجلسة.

  

بمبادرات لجنة لمتابعة كل االمور الصحية والخروج إقامة  ان يتم  قبل كل شيء طلب رئيس المجلس

على ان يتناول في كل مره  الصحةعلى اهالينا وعلينا بناء برنامج متكامل بموضوع  بالفائدةتعود  هبيط

  .بالصحةموضوع اخر يتعلق 

 اجراء استبيان عن طريق المدرسة, علينا ان نقيم مؤتمر توعية بموضوع القلب الدكتور محمد عدوي

بحالة اصابة بنوبة قلبية  لضربة كهربائية المحلي شراء اجهزةعلى المجلس (, كما وفرع الطب) الثانوية

   , )فيبراتور(.فجائية

 

  بكل انواع االعراض. مؤتمر طلب عقد العضو فتحي زرعيني

 مدير مشروع بلده صحيه وطلب من عدي عدوي يتبنى اقتراحات الدكتور محمد عدويرئيس المجلس 

متابعة الموضوع من االطباء  باإلضافة الى اقامة مؤتمر بموضوع مرض القلب تركيز الموضوع ومتابعة

متابعة الموضوع ل التواصل عدي عدويوالطبيب سليم عدوي وايضا طلب من خالد عدوي  اسعد خوري

  .القريةمع العيادات في 

  

وجود , ر رئيس المجلس الستجابته لمطلبناجلسة بموضوع الكورونا واشك طلبنا عقد  عبد الحميد خيرهللا

  . لسماع النصائح قد يساعدنا اكثر وبالذات الجلسةبهذه  االطباء

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe1EIo1__oI&feature=youtu.be
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  .النظافةوامور  الالزمةبالمواد الصحية علينا التزود  رمزي خوري الطبيب

  .صحيه ليست   ولكن وظيفته  الضروريةالمواد  وظيفة المجلس المحلي توفير دكتور محمد عدوي

وعلى  القريةلتوزيعه على اهالي  تحضير كتيب بموضوع الكورونا طلب من االطباء عاطف عدوي عضوال

   للعمل او عدم الخروج للعمل. بالنسبةان يكون مرفق رسمي للمجلس المحلي 

  . علينا تحضير اماكن للمصابين رعانطفي  ةاذا حصل اي حال ةالعضو وسيم سالم

 ألوقاتموجود بها غرفة للعزل ولكن  وكل وزارة الصحةهذه وظيفة وزارة  الطبيب رمزي خوري

  من وصول نجمة داود الحمراء. معينه

 

بالحديث عن فيروس الكورونا ولكن علينا الحديث عن  المختصةهي  الصحةوزارة  العضو فتحي زرعيني

لحديث عن الخطوات )مرفق با رئيس المجلسقام  - م بها المجلس المحلي لغاية اليومالتي قا الخطوات

 اضاف انه يجب الحد و االعراس وبيوت العزاءظاهرة تجمهر الناس في عن  تطرق بحديثه وايضا طيه(

  . غالبية الفعاليات بإلغاء يالمجلس المحلالتجمهرات وقام من 

 

  ن بالموضوع واستشارتهم.يعلينا مشاركة اطباء مختص العضو عبد الحميد خيرهللا

  علينا اتخاذ قرار بموضوع رياض االطفال. عدويالعضو عاطف 

لدراسة  ولكن علينا التروي لغاية يوم االثنين كان حضور لعدد قليل من الطالب اليوم رئيس المجلس

  الموضوع من جديد.

 

نتخاب لجنة ااالمور اكثر من ذلك علينا  لى استعداد فيما اذا اشتدتععلينا ان نكون  العضو اياد زرعيني

  االمور. لمتابعة

  لعودة الى البالد.با ومساعدتهم علينا مساعدة طالبنا الذين يدرسون بالخارج وايضا

ودورنا  ال نستطيع اخذ دور الحكومة، هي المستشفيات والعيادات الصحية خدماتيقدم ال من رئيس المجلس

من  نظيفةن طرعان أايضا مهم جدا ان نطمئن اهالينا بو هو توجيهي وتطبيق تعليمات وزارة الصحة

  .والعالم اجمع ألهالينا والعافية بالصحةوسنبقى على متابعه للموضوع مع تمنياتنا  نااللغاية  الوباء

 نشكر األطباء على حضورهم وارشادهم.

  

  

 

    _______________                        ________________ 

 ةدحلربحي                              مازن عدوي

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس


