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تارٌخ إنعقاد الجلسه

:

3/4/14

ساعة إنعقاد الجلسه

:

السابعة مسا ًء

مكان إنعقاد الجلسه

:

بناٌة المجلس المحلً

الحضور

 .1:السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .2السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .3السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .4السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .5السٌد علم علم  ,عضو المجلس.
 .6السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .7السٌد شاكر غزال ,عضو المجلس .
 .8السٌد شارلً حداد  ,عضو المجلس .

الغٌاب

:

 .1السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .2السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.

وجمهور غفٌر من أهالً القرٌه

على جدول األبحاث
 .1استنكار العمل التخرٌبً واألعتداء الجبان على مواطنٌن من القرٌه وأمالكهم صباح الٌوم ٌ .وم
الخمٌس الموافق .3/4/14/

1

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه األستنكارٌه على إثر األعتداء صباح الٌوم الخمٌس على مركبات لمواطنٌن من القرٌه وكتابة
شعارات عنصرٌه على جدران فً القرٌه من قبل أشخاص مجهولٌن .
الٌوم نعقد الجلسه ونستنكر كلٌا ً هذا العمل الجبان وبدورنا سنقوم بالتوجه لرئٌس الحكومه ووزٌر األمن الداخلً ألتخاذ
جمٌع األجراءات الالزمه لتوفٌر األمن ألهالً القرٌه .
منذ الصباح ونحن نطالب بأن تقوم الشرطه بوضع ٌدها على الجناه كما وقمنا بالتوجه إلى الجهات ذات الشأن لدفع
تعوٌض للضرر الذي لحق بالمواطنٌن .
نحن باقون فً هذه الدٌار وسنستمر بالعٌش المشترك مع جمٌع جٌراننا وأشكر كذلك كل من قام باألتصال بنا من أعضاء
كنٌست ,رؤساء مجالس وغٌرهم لتقدٌم شجبهم وإستنكارهم لهذا العمل .
علم  :أقترح أن نعمل جدٌا ً ألستغالل هذ الفرصه ونتوجه إلى جمٌع الجهات بالحصول على مٌزانٌات خاصه ألقامة
بوابات وكامٌرات لتوفٌر األمن للمواطنٌن .
شارلً  :أقترح أن نحاول أقامة بوابات وغٌرها على مراحل فً حالة عدم توفر مٌزانٌات كافٌه .
ٌوسف صادر ٌ :طلب من الرئٌس السماح له بالتعبٌر عن رأٌه كمواطن وٌقترح إقامة مظاهرة إستنكار بإشتراك مع
جٌراننا الٌهود لشجب هذا العمل .
شاكر ٌ :جب أن نحاول منع حدوث هذا العمل مجدداً ووضع برنامج للحٌلوله من ذلك.
شارلً  :كمجلس ٌجب أن ندعم الفكره التً طرحت الٌوم من بعض المواطنٌن ألقامة حركه إحتجاجٌه ٌوم السبت .
الرئٌس  :قمنا بكل ما ٌجب عمله الٌوم وتوجهنا إلى جمٌع الفئات والدوائر ذات الشأن .
شارلً ٌ :جب أن ٌصل صوتنا بأستنكار هذا العمل ضد التطرف بجمٌع أنواعه .
الرئٌس  :فً حال تم أتخاذ قرار بأجراء مظاهره ٌجب أن نحصل على التراخٌص الالزمه لذلك ٌوم غد .
الرئٌس ٌ :قترح التوجه بكتاب إلى رئٌس الحكومه  ,وزٌر الداخلٌه  ,وزٌر المالٌه ووزٌر األمن الداخلً به نستنكر هذا
األعتداء الجبان ونطلب بألقاء القبض على المجرمٌن ونطالب بدفع تعوٌض على األضرار فً األمالك .كما ونطالب
وزارة األمن الداخلً بأعطاء ورصد مٌزانٌات ألقامة بوابات فً مدخل القرٌه وكامٌرات لتوفٌر األمن فً القرٌه  .كما
ونشكر مجدداً كل من قام بالتوجه إلٌنا لشجب هذا العمل من أعضاء كنٌست  ,رؤساء مجالس وغٌرهم .
هذا وندعو ألقامة مظاهره ألدانة األعتداء الغاشم والجبان على قرٌتنا بمشاركة كافة أهالً القرٌه ألٌها ندعو الفعالٌات
والقوى من البلدان المجاوره والمتضامنٌن مع أهالً القرٌه وذلك ٌوم السبت الساعة الثانٌة عشره ظهراً كما وٌقترح
الرئٌس لجنه مكونه من األعضاء جونً  ,شارلً وعلم لتنسٌق العمل ألنجاح المظاهره .

وافق جمٌع األعضاء على األقتراح
أغلقت الجلسه الساعة 21:15
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