13.6.2020
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 6/12/2020
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  6/12/2020يوم السبت الموافق  2020.13.6في تمام الساعة
الثانية ظهرا 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
 .5وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .6فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .8هاني عبيد ,عضو المجلس
 .9حميدي صباح ,عضو المجلس
 .10اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .11ذياب عدوي ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1عاطف عدوي ,عضو المجلس
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.4
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كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحلة ,المستشار القضائي
عرسان صباح ,مراقب المجلس
حنان صباح ,مستشارة رئيس المجلس لشؤون المرأة
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=mWgstfhfWSw&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  5/12/2020من تاريخ ( ,2/5/2020مرفق طيه).
 .2المصادقة على تحويل مدخول بمبلغ  3,963,382شاقل من اتحاد المياه(قرض مالكين) لصندوق اعمال التطوير.
 .3بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم ( ,4/2019مرفق طيه).

وقف اعضاء المجلس دق يقة حداد وقراءة الفاتحة لروح الشهيد محمود مؤيد عدوي رحمه هللا والذي طالته
رصاصات الغدر في ساحة بيته صبيحة  10.5.2020حيث سقط شهيداً.
افتتح رئيس المجلس المحلي الجلسة حيث رحب بالحضور.
ورحب بعضو المجلس الجديد عالء ابو الهيجا.
قال رئيس المجلس هناك كلمة اود البدء بها وهي ان بالفترة األخيرة قريتنا تمر بأحداث مؤسفة حيث راح ضحيتها
ابن اخي المرحوم محمود مؤيد عدوي رحمه هللا ,طرعان اليوم في اعلى سلم درجات العنف بناء على احصائيات
من سنة  2019أي فيما بعد االنتخابات فكل االحداث من قطع اشجار الزيتون وحرق السيارات واطالق رصاص
على البيوت اآلمنة ,لألسف هناك قلة قليلة ما زالت تريد الخراب لهذا البلد.
حادث القتل المؤسف جاء بعد ان تم اطالق رصاص على بيوت في الحي الجنوبي (حي العدوي) وايضا اطالق
رصاص على محطة الوقود التابعة لي حيث اصابت عامل الوقود علي عدوي وكادت ان تصيب ابني وبلطف من
هللا لم تحدث خسائر باألرواح ,وفي نفس الليلة ايضا تم اطالق نار على بيت اخي وعلى بيتي الهدف هو اصابة
رئيس المجلس واي احد من افراد بيته حتى نجحوا بإصابة وقتل ابن اخي الشهيد محمود رحمه هللا.
انا ال ادعو الى الثأر بأي شكل من االشكال الذي حدث ال يمكن ارجاعه وفي النهاية يحق لهذه البلدة ان تعيش بأمان
وبشكل طبيعي والحياة يجب ان تنتظم  ,هناك افراح ومناسبات طيبة ألهالينا في طرعان.
ايضا نطالب الشرطة بالوصول الى الجناة والى المخططين والمنظمين لهذه الجريمة النكراء.
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هناك األكثرية من طرعان تريد العيش بسالم وامان ,قُتل االبرياء في قريتنا ولم يحرك احدا ساكنا من المجلس
المحلي ومن الجمعيات المختلفة والحركات النسائية كان على المجلس المحلي ان يكون له موقف ولو بعقد جلسة
طارئة الستنكار الجريمة وكنت اود رؤية اعضاء المجلس كهيئة واحدة وليس كأفراد للوقوف بجانب رئيس المجلس
في مصابه ومع شكري للجميع حيث قاموا بواجب العزاء.
علينا خلق مناخ طيب من اجل الوصول بأبنائنا الى بر االمان  ...نسأل هللا ان يغير الحال الى افضل حال ,اكرر ال
اريد ان يُقتل أي بريء من اهلنا في طرعان موقفنا واضح وهو عدم االنتقام وال بأي شكل من االشكال.
حنان صباح غبن :بصفتي مستشارة رئيس المجلس لشؤون المرأة فان المجلس النسائي له موقف واضح من هذه
القضية حيث نستنكر الحدث المؤسف واتوجه الى اعضاء المجلس لتوفير االمن واالمان وتشكيل لجنة من قبل كل
الفئات في طرعان من اجل العمل على توفير االمن واالمان في القرية.
رئيس المجلس :قبل االنتخابات حدثت احداث عنف مختلفة ،كان هنالك استنكار على تكسير زجاج منزل او سيارة
ولكن في الفترة االخيرة ارى ال مباالة من قبل الهيئات التي ابدت استعدادها في السابق.
عبد الحميد خيرهللا :نستنكر كل اعمال القتل في طرعان وكان لنا موقف واضح بالموضوع ونحن بصدد اختيار
لجنة شعبية للمساعدة بالحفاظ على االمن واالمان.
اياد زرعيني :موقف رئيس المجلس هو موقف عظيم حيث منع نزيف الدم من االستمرار .كان علينا كأعضاء
مجلس ان يكون لنا موقف اخر ,االمر الذي لم يحصل  ...اتمنى السالمة للجميع.
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  5/12/2020من تاريخ ( ,2/5/2020مرفق طيه).
نوه العضو اياد زرعيني بان هناك فقرة معينة على الية العمل لم يتم مناقشتها بالبروتوكول (البند الرابع).
عالء هياجنة لم يكن عضوا ً في الجلسة السابقة.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .2المصادقة على تحويل مدخول بمبلغ  3,963,382شاقل من اتحاد المياه(قرض مالكين) لصندوق اعمال
التطوير.
شرح محاسب المجلس عن الميزانية اعاله وشرح عن قضية تأسيس اتحاد مياهكم ,وعن التزامه بتسديد ثمن خطوط
المياه والمجاري للمجالس المشاركة.
عبد الحميد خيرهللا :صندوق التطوير يضم كل اعمال التطوير واطلب من رئيس المجلس اخذ كرم عرسان في الحي
الشمالي بالموضوع ليتسنى للمواطنين استصدار رخص للبناء.
رئيس المجلس :القضية معروفه لدينا وسنقوم بإيجاد الحلول بأقرب وقت ممكن وهذه الميزانية معده لمنطقة قبر العبد في
الحي الغربي.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .3بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم ( ,4/2019مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن التقرير المرفق شرحا ً وافيا ً وقال بانه ال يوجد عجز بالميزانية حيث انها صرفت بنا ًء على
التخطيط.
قام اعضاء المجلس بطرح أسئلة للتوضيح وقام محاسب المجلس باإلجابة عن جميع تساؤالتهم.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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