جلسه مجلس عاديه رقم 3/61

تارٌخ انعقاد الجلسه :
ساعة أنعقاد الجلسه :
مكان أنعقاد الجلسه :
الحضور

;7;/:/6
السابعه مسا ًء
بناٌة المجلس المحلً

 .6 :السٌد الٌاس الٌاس ,رئٌس المجلس
 .7السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .8السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .9السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .:السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.
; .السٌد علم علم  ,عضو المجلس.
< .السٌد جبرئٌل جبران  ,عضو المجلس.

الغٌاب

:

 .6السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .7السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .8السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس .

المشتركٌن

:

 .6السٌد شربل خرٌش  ,المدقق الداخلً .

على جدول األعمال  .6 :תב"ר שיפוץ בית קברות נוצרי ₪ 668865
 .7תב"ר שיפוץ בית עלמין מוסלמי ₪ 578483
 .8תב"ר שיפוץ בית קברות נוצרי (ברעם) ₪ 668865
ההרשאות עד . 31/12/18

 .4المصادقه على الخارطه المقدمه من السٌد عمر زٌدان .

1

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء وعلما ً أنه لم ٌتم تقدٌم أي إعتراض على محضر
الجلسه السابقه فٌعتبر محضر الجلسه السابقه مصادقا ً علٌه .
الرئٌس ٌ :رحب بالعضو الجدٌد السٌد جابً جبران ممثل " الحركه" وٌتمنى له التوفٌق فً
عمله  .األعضاء ٌنضمون للترحٌب بالعضو الجدٌد وكما ونشكر السٌد شارلً حداد العضو
المستقٌل عن " الحركه" لما قدمه أثناء فترة وجوده فً المجلس .

البنود  : 6,7,8תב"רים
وافق جمٌع األعضاء على المٌزانٌات الغٌر عادٌه لتطوٌر المقابر.

البند الرابع  :المصادقه على الخارطه المقدمه من السٌد عمر زٌدان
الرئٌس ٌشرح لألعضاء عن سبب وجود بند  9على محضر الجلسه .
الرئٌس :تقدم السٌد عمر زٌدان بطلب للجنة التنظٌم والبناء بحسب خارطه مفصله ألقامة
مزرعة دجاج فً قسٌمه رقم  8حوض  69669والتً تعود ملكٌتها للسٌد عمر زٌدان وزوجته
.ضمن الخط األزرق للخارطه المقترحه ٌشمل قسم من الشارع  :5حوض  69669والذي
ٌمتلكه المجلس المحلً لهذا السبب ظهر اسم المجلس وكأنه اٌضا ً مبادر للخارطه .

وافق جمٌع األعضاء على طلب المصادقه على الخارطه اعاله

انتهت الجلسه الساعه 75:55
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