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26.11.2018 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 1/12/2018رقم 

في تمام  26.11.2018 الموافق ثنينالا يوم 1/12/2018 رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 المجلس المحلي.مساًء في قاعة جلسات  السادسةالساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 مازن عدوي, رئيس المجلس .1

 محمد دحلة, عضو المجلس .2

 علي صباح, عضو المجلس .3

 خالد دحلة, عضو المجلس .4

 عاطف عدوي, عضو المجلس .5

 ذياب عدوي, عضو المجلس .6

 اياد زرعيني, عضو المجلس .7

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .8

 حميدي صباح, عضو المجلس .9

 زرعيني, عضو المجلسفتحي  .10

 المجلس عضو, وسيم سالمة .11

 المجلس عضو, هاني عبيد .12

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحله, المستشار القضائي .3

 مدير قسم المعارف, سامي عدوي .4

 زياد حداد, مهندس المجلس .5

 عرسان صباح, مراقب المجلس .6

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 البحث:دول ج

 تعارف بين رئيس المجلس واعضاء المجلس .1
 على موعد جلسات المجلس المصادقة .2
 انتخاب ممثلي المجلس المحلي في جمعية المركز الجماهيري .3
 المحلية اللجنةانتخاب رئيس المجلس المحلي السيد مازن عدوي ممثال لمجلس محلي طرعان في  .4

 للتنظيم والبناء.
 

 بالحضور.رئيس المجلس المحلي رحب 

تقديم الخدمة للبلد هو االول واالخير  ان هدفنا االخر،االخذ بالرأي وراكيه تشراكه واشبهنئ رئيس المجلس العمل 

 بالمعارضةاتوقع ائتالف شامل يشمل جميع اعضاء المجلس بالرغم من انني ارى  ,والتنافس على خدمة اهل البلد

 العامة. المصلحةشيء يخدم 

 , تعلمنا الكثير سأحاول اشراك جميع اعضاء المجلس بكل المواضيع التي تخص المجلس المحليمن تجربة الماضي 

امامنا عدة و الشارع سوف يتصرف بموجب نقاشنا وحسب احترامنا لبعضنا البعض, وما احوجنا الن نكون موحدين 

 نى تحتيه.امور مهمه علينا مناقشتها والبث بها منها قضايا تخطيطيه ومنها قضايا هندسيه وب

 القطرية اللجنةونحن نلتزم بقرارات  الدولةهناك قضايا تخصنا كعرب بهذه و الوطنيةكانت سباقه في القضايا  طرعان

 .المتابعةولجنة 

 لخدمة االهالي لمدة خمس سنوات سابقه. عملهماشكر رئيس المجلس المحلي السابق واعضاء المجلس السابقين على 

 ل ناخب وناخبه.كاركوا في االنتخابات بغض النظر عن االنتماءات لاشكر اهالي طرعان اللذين ش

المجلس كما واشكر جميع الناخبين الطرعانيين والتزم ابارك لرئيس المجلس المحلي واعضاء  العضو فتحي زرعيني:

 وأتأمل مشاركة االعضاء في جلسات المجلس المحلي. المختلفة اآلراءباحترام االخر بغض النظر على 

كما واتمنى النجاح لجميع اعضاء المجلس  مثمرةك لرئيس المجلس وأتأمل ان تكون دورة رابا العضو وسيم سالمه:

 المحلي.المجلس تبناه يشعار الذي ال الشفافيةالمنتخبين ونادى على ان تكون 

 مليئةبفترة  ابارك لرئيس المجلس المحلي كما وابارك للزمالء اعضاء المجلس مع تمنياتي العضو هاني عبيد:

 .باإلنجازات

للجميع  باإلنجازات مليئةابارك لرئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس المنتخبين واتمنى فترة  العضو اياد زرعيني:

كثيره تخصنا وتهمنا في  ألمورعلينا ان نعمل على موضوع المدخل الشرقي لطرعان وان نعمل على ايجاد حلول 

 بعض االلعاب على االنترنت. كما وتحدث عن بعض مساوئ طرعان.

مجلس سنصل  كأعضاء: ابارك لرئيس المجلس والزمالء اعضاء المجلس واقول ان كنا موحدين العضو محمد دحله

 مع رئيس المجلس الى أي موضوع نصبو اليه.
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 اثني على كالم العضو فتحي زرعيني وابارك لرئيس المجلس واعضاؤه. العضو عبد الحميد خيرهللا:

 هناك مشاريع كثيره علينا التعاون من اجل الوصول اليها .

 ابارك لرئيس المجلس واعضاء المجلس وان شاء هللا ستكون اداره موفقه. :العضو حميدي صباح

 .ناجحةواتمنى ان تكون دورة ابارك لرئيس المجلس واعضاء المجلس  العضو خالد دحلة:

المجلس واعضاء المجلس المنتخبين حسب ما سمعت من زمالئي  ابارك للسيد ابو محمود رئيس العضو علي صباح:

 ارى اننا متفقون على جميع النقاط.الذين تحدثوا 

 ابارك لرئيس المجلس واالعضاء ونتأمل من االعضاء السابقين دعمنا في هذه الدورة. العضو ذياب عدوي:

ارك لرئيس المجلس واعضاء المجلس المحلي واتمنى النجاح والتوفيق لرئيس المجلس اب عاطف عدوي:العضو 

 التي تهم اهالي طرعان. الملحةواالعضاء في جميع القضايا 

والتعليم وتمنى ان  التربيةوقضايا  العمرانيةوالقضايا  التوسعةتحدث عن عدة قضايا تخص اهالي طرعان منها كما و

 للجميع. ناجحةتمنى دورة ائتالف شامل , كما و موحدين وفييكون االعضاء 

 
 المصادقة على موعد جلسات المجلس .2

كل  بدأيهيوم االربعاء االول او الثاني من  العاديةاقترح العضو هاني عبيد موعد جلسات المجلس المحلي  اقتراح:

 شهر في تمام الساعه السادسه مساًء..

 .باألجماعتقرر  قرار:

 المحلي في جمعية المركز الجماهيري.انتخاب ممثلي المجلس  .3

 للمركز الجماهيري وهم كالتالي:  اإلدارية اللجنة: اقترح رئيس المجلس انتخاب ممثلي المجلس المحلي في اقتراح

 رئيس المجلس. عدوي،مازن  .1

 عضو المجلس.  ,اياد زرعيني  .2

 ربحي دحلة,  سكرتير المجلس. .3

 فريال سالمة,  مديرة قسم الرفاه االجتماعي. .4

 ممثل الجمهور الذي سينتخب الحقاً  حيث ال يوجد حاجه النتخابه مرة اخرى.  .5

 

 

 

     _______________                 ________________ 

 ةربحي دحل                               مازن عدوي         

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس        

 


