10.10.2020
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 12/12/2020
عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  12/12/2020يوم السبت الموافق  10.10.2020في تمام الساعة
الثانية ظهرا في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2خالد دحلة ,عضو المجلس
 .3عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .4عالء هياجنه ,عضو المجلس
 .5اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .6ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .7عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
 .2محمد دحلة ,عضو المجلس
 .3وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .4حميدي صباح ,عضو المجلس
 .5هاني عبيد ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
 .2محمد عدوي ,محاسب المجلس
 .3هشام مصاروة ,المستشار القضائي
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=ATybxuentTk
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  11/12/2020من تاريخ ( ,12.9.2020مرفق
طيه).
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  600الف شاقل بتمويل وزارة المعارف من اجل برنامج حوسبة
المدارس االبتدائية واإلعدادية( ,مرفق طيه).
 .3اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  167الف شاقل من وزارة االمن من اجل مشروع "من االمن للرفاة"
( ,مرفق طيه).
 .4المصادقة على تعيين قائم بأعمال رئيس لجنة االستئناف ועדת ערר في قضية אבן וסיד في
اعتراضات شركة אבן וסיד وذلك ألسباب تناقض المصالح مع رئيس اللجنة.
افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور كما ورحب بالمستشار القضائي الجديد السيد هشام
مصاروة وتمنى له النجاح والتوفيق في عمله.
واضاف ان طرعان شهدت عدة حاالت وفاة وهم
المرحومة ابنة الحاج فهد نصار رحمها هللا
المرحومة زوجة خالد عواد رحمها هللا
المرحومة فوزيه صباح رحمها هللا
المرحوم سليم نظمي شحاده رحمه هللا
المرحوم حنا حداد رحمه هللا
المرحوم ابراهيم عبده خوري رحمه هللا
المرحوم الحاجه ام يوسف عدوي زوجة الحاج عبد الحميد عدوي رحمها هللا
المرحوم سليم الياس خوري رحمه هللا
نترحم عليهم جميها ونسأل هللا ان يسكنهم فسيح جنانه ،كما ونبعث باسمي وباسم المجلس المحلي واألعضاء
تعازينا الحارة لكل هذه العائالت ونسأل هللا ان يعوضهم عوض خير ويلهمهم الصبر والسلوان.
كما وتمنى رئيس المجلس السالمة والعافية للسيد محمد حسن دحلة الذي يتماثل للشفاء وان يعود لمشاركتنا في
الجلسات القادمة ان شاء هللا  .واضاف ان عدد المصابين بالكورونا في طرعان قد تقلص الى  58إصابة ونحن
اليوم في اللون األصفر وفق مقياس الرامزور لكل بلد ،كما وذكر رئيس المجلس انه خالل األسبوع المقبل
سيتقلص عدد المصابين اكثر بإذن هللا.
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جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  11/12/2020من تاريخ ( ,12.9.2020مرفق طيه).
قرار :تقرر باإلجماع.
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  600الف شاقل بتمويل وزارة المعارف من اجل برنامج حوسبة المدارس
االبتدائية واإلعدادية( ,مرفق طيه).
تحدث رئيس المجلس عن الميزانية اعاله وايضا محاسب المجلس حيث ان مدير قسم المعارف قام بعمل
المطلوب من اجل الحصول على الميزانية.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على الميزانية اعاله.
قرار :تقرر باإلجماع
 .3اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  167الف شاقل من وزارة االمن من اجل مشروع "من االمن للرفاة" ( ,مرفق
طيه).
تحدث محاسب المجلس عن الميزانية التي تخص موضوع الكورونا للحد من الوباء ومساعدة السكان بناء على
توجيه قسم الرفاة.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على الميزانية اعاله.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .4المصادقة على تعيين قائم بأعمال رئيس لجنة االستئناف ועדת ערר في قضية אבן וסיד في اعتراضات شركة
אבן וסיד وذلك ألسباب تناقض المصالح مع رئيس اللجنة.
رئيس المجلس سبق وصادقنا على لجنة االستئناف ،رئيس اللجنة هو المحامي محمد صباح فقد قام مؤخرا بتقديم
شكوى ضد الكسارة بقضية أخرى وهذا يتناقض مع كونه رئيس لجنة االستئناف لقضية تخص المجلس المحلي
فهناك حاجه لتعيين نائب لرئيس اللجنة شرط ان يكون محامي وشرط ان يتم اختياره فقط لهذه القضية.
كما وتحدث المستشار القضائي عن النواحي القانونية بالموضوع لذلك حسب بند  5ד' من المنشور العام رقم
.1/12
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المصادقة على تعيين المحامي صديق نصار نائب لرئيس لجنة االستئناف
بموضوع אבן וסיד.
قرار :تقرر باإلجماع.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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