
 

 جلسة عادیة 
 قاعة الجلسات  :مكان الجلسة

  22-1- 2018تاریخ الجلسة: 

  01-01-2018–38 :رقم الجلسة

  19:00 :ساعة االفتتاح

، طھ عادل، محمد ھیبي، صالح ریان رئیس المجلس واالعضاء عالء جملالسادة  :الحضور

 .محمد طھ ومرزوق ھیبي، میالد شراري، قاسم خطیب، فیصل ھیبي، سعید طھ

 السیّد محمد حمود  :الغیاب

 .السیّد احمد ابداح :الحضور من الموظفین

 

 :بنود البحث
المصادقة على اعفاء السیّد ابراھیم عبد الرحمن من ضریبة االرنونا المتراكمة عن  -1

 .المصالح التي كان یمتلكھا
 ش.ج  200,000المصادقة على استالم میزانیة الطوارئ من وزارة الداخلیة بقیمة  -2
من مباني عامة الى مبان  19605بلوك  64المصادقة على تغییر استعمال قسیمة  -3

 .عامة (الطابق االرضي) وسكن في الطبقات العلیا
القانوني مرحبًا بالحضور متطرقًا افتتح الجلسة رئیس المجلس المحلي بعد أن اكتمل النصاب 

الرئیس اضافة طلب ابو وائل الحاج إلعفائھ  ذلك طلبوبعد الثالثة  الدعوة للجلسةللبند االول من 

 بند).من ضریبة االرنونا (اضافة اسم او 

 قانوني؟ھل االمر  :عادل طھ

 .بشرط موافقة جمیع االعضاء :عماد الحاج

(اضافة بحث اعفاء عبد العزیز حاج او سأل االعضاء ووافق الحضور علیھ باإلجماع  :الرئیس
 لسنة واحدة .)2018محمود ابو وائل من االرنونا لسنة 

من للتخفیف قلیال  المجلس سیساھم بأن الرحمن قائالتطرق لمصیبة وأزمة ابراھیم عبد  :الرئیس

 .الطلبقانونیة شرح  وطلب من عماد الحاج ؟االضرار وطأة

1 
 



بأن نعفي مدان في حاالت  یسمحאותה מחריג في حاالت نادرة والقانون  :عماد الحاج

 .لذا االمر یتعلق بموافقة االعضاء، استثنائیة

 .2017اعفائھ عن عام  باإلجماعرفع البند للتصویت فوافق علیھ الحضور  :الرئیس

لي عقد جلسة من قبل الیوم كنت اتمنى لو أن المجلس المح :عقب السیّد قاسم خطیب قائالً ف

والیوم لیس متأخًرا  .لمساندة ابراھیم عبد الرحمن خصوًصا وأن ھذه المصیبة الثانیة التي تصیبھ

 الرحمن).أن یبحث المجلس المحلي كیفیة مساندة ھذا الشخص (ابراھیم عبد 

أجل  منلقد سمعت أن اللجنة الشعبیة توجھت للرئیس باسم ابراھیم عبد الرحمن  :عادل طھ

 مساعدتھ.

 .نحن نحاول بطرقنا القانونیة مساعدتھ :الرئیس

 وائل).طلب عبد العزیز الحاج (ابو المحامي عماد الحاج خرج من الجلسة وقت بحث 

أبو وائل وأوالده الثالثة خارج كابول اال ولًدا  ألنھموضوع أبو وائل بنفس السیاق  :الرئیس

بعد مقتل ابن نایف الحاج خرجوا من البیت لذا نطلب اعفائھم الن العائلة لن تتمكن من  .واحًدا

 .)2018(عن عام العودة الیھ 

 .باإلجماعنرفع البند للتصویت فصّوت علیھ الحضور  :الرئیس

 200,000ان نقره وقیمة المیزانیة  نأملمیزانیة الطوارئ  الثاني استالمالبند الرئیس شرح 
ھا على حاالت الطوارئ ونخزنھا في مخزن الطوارئ بجانب المدرسة الثانویة ونصرف ش.ج

 الطوارئ.أثاث ومعدات لحاالت 

وأضاف من الذي قّرر مھنیًا ماذا  .المحاسب علیھ الحضور لمثل ھذه الجلسة :قاسم خطیب

أعلم أن  الكھربائي. واناالمولد حدثت ھزة أرضیة یمكن نحتاج لتراكتور بدالً من  سنشتري؟ إذا

 كھربائي.مولد المجلس اقتنى قبل ھذه المرة 

كان لدینا فیما سبق واستعملناه وقت انقطاع التیار الكھربائي خاصة وھناك مرضى  :الرئیس

 .یحتاجوا لتنفس اصطناعي

خرج وأعلن موافقتھ على البندین التالیین بینما سعید طھ رفض المصادقة على البند  :عادل طھ

 .بالثاني فقط وانسح

 الثالث؟موجًھا كالمھ لسعید طھ وھل توافق على البند  :عماد الحاج
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 .من الجلسةأنا منسحب  :سعید طھ

 .باألكثریةرفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور  :الرئیس
، عالء جمل، محمد ھیبي، مرزوق ھیبي، قاسم خطیب، وافق الى جانب الرئیس عادل طھ

 .وسعید طھ محمد طھ وعارضھ السیّدان فیصل ھیبي

من مباني عامة الى  19605بلوك  64المصادقة على تغییر استعمال قسیمة  :البند الثالث
 .وسكن في الطبقات العلیا االرضي)مبان عامة (الطابق 

 الرئیس طلب من مھندس المجلس شرح البند 

مجلس كان تاریخیًا ال بنیة)في المخطط الھیكلي ھنالك أراضي للبناء العام (نقطة  :احمد ابداح

 متر. ھذه 1779بمساحة  المیاه الشرقيالقسیمة قریبة لخزان  الدولة. ھذهیستعمل أراضي 

لم یصادر المجلس مصادرة أراضي خاصة  الھیكلي. تاریخیًااالرض للبناء العام وفق المخطط 

ممكن ان ، وعندنا سابقة عند احمد ذیاب طھ، واالرض ھي ألناس من طمرة ألغراض عامة

وھم یبنوا فوق المبنى ویتكفلوا أصحاب االرض بالتخطیط מעון יום نبني نادي مسن أو 

 التفصیلي وھنالك سابقة اخرى عند االستاذ حسن بشیر واالرض تقع شرق اوالد عوض فاعور 

 .أصحاب االرض ھم یتكلفوا بالتخطیط التفصیليواالستعمال  نقر تغیرنحن الیوم 

 دراج ھذا البند وما ھي مساحة االرض ؟؟من طلب ا :قاسم خطیب

 دونم  10,5أصحاب االراضي ومساحة االرض حوالي  :الرئیس

متر من االرض وھي نسبة  1779مجلس كابول المحلي خصص نقطة بنیة  :قاسم خطیب

لماذا نتنازل عن ھذه االرض مع أن المجلس لم ، معقولة من تخصیص أراضي للصالح العام

 .رضصاحب االمن  %20یأخذ 

 .קהואיחוד וחלدونم وتعود لملكیة عدة أطراف وال یوجد  10,5االرض  :احمد ابداح

النقطة البنیة یجب استغاللھا للبلد وال ینبغي اعادة االرض ألصحابھا والتنازل  خطیب: ھذهقاسم 

 .عنھا

 איחוד וחלקה.الرئیس: االرض تم بیعھا وال یوجد 
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 الدونم. للصالحمتر أخرى دونم ونصف  1779االرض خسروا غیر ال أصحاب  :محمد ھیبي

یجب أن نتعاطى بحساسیة شدیدة مع مصادرة االراضي سواًء كان المواطن  متر)1600العام (

 .كابولي أم طمراوي

 .أصحاب االرض سیبنوا شقق سكنیة على المبنى العام :الرئیس

سھیالً اضافیًا أن یستلم مبنى جاھز قاسم خطیب: أنت كمجلس تتنازل عن االرض وتعطیھ ت

 .للبناء علیھ

االراضي المخصصة للصالح العام  ألصحابعدة سوابق في كابول تنازلنا  الرئیس: ھنالك

 .بشرط أن نبني الطابق االول مبنى عام نحن ال نصادر اال شوارع من اراضي لمواطنین

 طھ؟المرحوم الحاج جمیل  االعدادیة لورثةذا صادرنا أرض خاصة بجانب لما :قاسم خطیب

 .الناس كان مننحن ضد مصادرة االراضي ألي  :محمد ھیبي

 ؟ونعفي ھذا المواطن %35لماذا نصادر من المواطنین  :قاسم خطیب

وشارع عام  418عام  شارعר מ" 134דרך משולם ھذه االرض أخذنا منھا  :احمد ابداح

 .دونم 3,5حوالي كون قد أخذنا نمتر  1779الى ذلك  أضفمتر  1004آخر 

 %34المصادرة في ھذه االرض تبلغ حوالي  تبین أن بعد حساب مھندس المجلس :قاسم خطیب

بالخرائط الھیكلیة وأعارض ھذا أرى انھ قد سویناه مع مواطنین من أھل كابول بنسبة المصادرة 

النقاش  البند بشدة وأعارض ألن یتنازل المجلس عن الحق العام في ھذه القسیمة وأستغرب حدة

 .!!!ولھجة نقاش المجلس المحلي بھذه الصورة 

لھم  القضائي لیسوالمستشار مھندس المجلس وسكرتیر المجلس ورئیس المجلس  :احمد ابداح

لقد سبق وأن صادق المجلس المحلي على مثل ھذه الطلبات ، أي صلة بصاحب االرض

 یر.قریة كابول مثل السیّدان احمد ذیاب طھ وحسن بش منلمواطنین 

نحن كمواطنین عرب في الدولة نعاني من مصادرة االراضي من قبل المؤسسة  :محمد ھیبي

العامة الحاكمة وبأي حق انا كعضو مجلس محلي اوافق على مصادرة أرض لمواطن سواًء كان 

 .ارغم وجود بدائل أو أي اقتراح للتعویض عن االرض التي صودر منھ .من طمرا أو كابول

 بھذه الطریقة.نحن نعطي صاحب االرض ھدیة  :مرزوق ھیبي
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(قبل خروجھ من رفع البند للتصویت فصوت علیھ السیّد عادل طھ الى جانب الرئیس  :الرئیس

 .ومحمد ھیبي، محمد طھ، میالد شراري الجلسة)،

 سعید طھ انسحب من الجلسة 

 .قاسم خطیب وفیصل ھیبي، عالء جمل، وعارضھ كل من مرزوق ھیبي

 .القرار باألغلبیةوعلیھ فاز 
 

 صالح ریان        مصطفى حمود 

 رئیس المجلس       سكرتیر المجلس 
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