تاريخ29/01/2015 :


جلسة عاديه رقم ( )01/2015

عقد المجلس المحلي جلسته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الواقع في 29/01/2015
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أسم وعائلة
أحمد فتالي
جهاد خطيب
حسين مرهج
سليمان حسن
غسان عيسى
محمد شمالي
رافع مرهج
بالل خطيب

الوظيفة
رئيس المجلس المحلي
نائب رئيس المجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
ديوان رئيس المجلس

تغيب عن الجلسة  :السيد حسين خطيب – سكرتير ومحاسب المجلس  ،السيد نجيب خطيب – الناطق بأسم المجلس
السيد خالد عثمان – المستشار القانوني للمجلس

مواضيع للبحث :
 -1الحادثة األمنية األخيرة التي حدثت في تاريخ ، 28-01-2015
 -2 -2متفرقات .
بعد أن رحب رئيس المجلس المحلي بالحضور  ،قال  :لقد سمعتم جميعا ً عن الحدث األمني الخطير الذي حدث يوم
األربعاء  ، 28-01-2015 ،وأيضا ً البعض منكم حضر للمجلس المحلي فور وقوع الحادث  ،وقدم المساعدة
الممكنة.
وكما علمتم لقد أصيب أحد بيوت المواطنين(بيت السيد نبيه رجا سلمان ) بإصابة مباشرة أدت الى حرق قسم من
البيت  ،ولكن الحمد هلل الذي لطف ولم يتواجد أصحاب البيت به .واقتصرت األضرار على الماديات .
وأخبرهم كيف أرسل رئيس المجلس بعض عمال المجلس لتفقد البيت الذي أصيب  ،وإبالغه فوراً إذا كان أصحاب
البيت بداخله أو إذا ما أصابهم أي مكروه ال سمح هللا  .وفور وصول العمال للبيت كان البيت موصداً من الخارج
مما أضطرهم لكسر الشباك والدخول للبيت ،وبعدما تأكدوا أن البيت خالي من السكان باشروا بإخماد الحريق بما
توفر لديهم من معدات  ،ولوال ذلك لجأت النيران على البيت بالكامل .
كما تحدث رئيس المجلس عن إدخال طالب المدارس الى المالجئ فور سماع دوي القصف  ،وكيف قام رئيس
المجلس بالذهاب الى المدرسة تحت القصف ليطمئن على الطالب  ،وأخذ لهم المأكوالت والمسليات وجلس معهم
في الملجأ ليواسيهم وينسيهم خوفهم .
كما تحدث رئيس المجلس كيف قام المجلس بإعطاء العلم للمواطنين بعدم التجمع والخروج للشوارع  ،وطمأنهم أن
أوالدهم بألف خير بالمدارس وال يوجد ما يدعوهم للقلق عليهم .
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كما تحدث رئيس المجلس عن مساعدة الجيش لبعض سكان القرية الذين تواجدوا في منطقة الحدث وكيف تم إيوائهم
ومن ثم نقلهم لغرفة الطوارئ واإلسعاف في كريات شمونة  .وهنا توقف رئيس المجلس وقال أريد أن أوجّ ه بأسمكم
شكرنا وأمتنانا للجيش والقوى األمنية والمسئولون عنهم الذين قدموا كل مساعدة ممكنة ولم يتوانوا لمساعدة أبناء
القرية في داخل القرية وخارجها .
وقد وجّ ه رئيس المجلس شكره لكل من أتصل وسأل ليطمئن عنا  ،وباألخص السيد أوري أيالن (אורי אילן )
حاكم اللواء الشمالي  ،والسيد أيلي ريجيف ( אלי רגב ) رئيس قسم الطوارئ في مكتب الداخلية  ،والدكتورة
أورنة سمحون ( אורנה שמחון ) مديرة اللواء الشمالي في مكتب التربية  ،والسيد فواز عامر  ،مدير لجنة
الطوارئ اللوائية  ،والذي أخبرنا بقدوم المخمن السيد أيتسيك  ،لتفحص األضرار التي نجمت عن المعركة .
كما وشكر رئيس المجلس عدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية والشخصيات األخرى التي تربطنا بهم
عالقات صداقة .
وأضاف رئيس المجلس وقال الحمد هلل الذي تغمدنا بلطفه ورحمته دون أن تقع إصابات خطيرة في صفوف
المدنيين وطالب المدارس  ،وندعو هللا بأن ال تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة .
متفرقات :
 -1مياه نبع قرية الغجر .
تحدث رئيس المجلس وقال  :نحمد هللا الذي َمنَّ علينا بأمطار الخير  ،حيث أن أراضينا الزراعية أرتوت
ورأينا قنوات المياه تسير بها  ،والمياه في نبع الغجر قد ارتفع منسوبها وبدأنا نشرب من مياه نبع قرية الغجر
من  ، 15-1-2015حيث ان المياه به متوفرة وغزيرة .
 -2زيارة المسئول عن تقدير األضرار للحادث األمني األخير .
أبلغ رئيس المجلس األعضاء بأنه غداً الجمعة سيأتي مخمن األضرار التي حدثت يوم األريعاء ، 28-1-2015
لتقدير األضرار التي حصلت في بيت السيد نبيه رجا سلمان وغيرها .
هذا وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مسا ًء من اليوم المذكور أعاله .
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نسخه -1 :مكتب الداخلية  -الناصرة.
 -2مكتب مراقب الدولة – حيفا
 -3المشتركون في الجلسة.
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