
 

 جلسة مجلس عادیة 
 مكان الجلسة: قاعة الجلسات 

  11/ 12/ 2019تاریخ الجلسة: 
  09- 12- 2019- 09 الجلسة:رقم 

  19:00 البدء:ساعة 
 الحضور:

ابراھیم،  حمود، محمد جمل، فریدالسیّد صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء سلطان 
 عكري.شحادة وسمیر  الرحمن، جوادعبد  عامر

 بدران ومحمد بدران  صالح، أدیبالسادة احمد كامل  الغیاب:
 المجلس المحلي وسیف ریان  ریان، محاسبالسادة قاسم  الموظفین:الحضور من 

 البحث:بنود 
 اكمال البحث في بند تسمیة الشوارع  -1
 واخرى  العامة، تأمینات سابقة، الضریبةمحو والغاء دیون  -2
 ش  671,077روضتین في القعیدة بمبلغ  على زیادة في مشروع بناءالمصادقة  -3

 افتتح الجلسة الرئیس مرحبًا بالحضور طالبًا ادراج بند 
 ابداح، المحاسبطارق  الضریبة، المحاميعلى أعضاء لجنة االعتراضات على  المصادقة-1

סקר وذلك لحیویة ھذه اللجنة خاصة ونحن نجري  ریان والسیّد رافع حمود عبد هللاحمد 
 كابول.في נכסים 

اضافیة  على ضریبةعلى استحقاقات المجلس المحلي  تخمیناقاسم ریان: شركة نیشر رفضت 
שומה  وعلى التخمینیوم ستعترض نیشر امام لجنة االعتراضات  30وخالل  كسارة نیشر في

كان االتفاق معھم على خمس سنوات فروقات  المحلي، وقدالتي حضرھا مجلس كابول 
 الكسارة.دونم من من  100بالضریبة اضافة الى 

 باألجماع.على ادراجھ واقرار اللجنة  باألجماعرفع البند للتصویت فوافق الحضور  الرئیس:
 البند الثاني:

 واخرى  عامة، تأمیناتوالغاء ضریبة  محو-2
 لمواطنین:الدیون السابقة المقصود الرئیس: 

 فتحي خضر حمد  بقاعي، المرحومالمرحوم عزیر نایف 
 زوجة المرحوم علي محمود صالح ریان أم احمد 

 جمال.المرحومة حرم عمر خطیب ام 
 كل ھذه االسماء تعفى من دیونھا السابقة 

 علیھا.اعفائھا من االرنونا المسجلة  بالضریبة، یجبدالل محمد عیاشي مدیونة 
  باإلجماعرفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور  الرئیس:

 تسمیة الشوارع .3
بشرح ھذا البند وحیویتھ للمجلس المحلي قائالً بأن المجلس المحلي وّزع مقترًحا  الرئیس: قام

ضد יצוגית "بأسماء الشوارع في الشھر الماضي أضف الى ذلك أنھ قدمت شكوى تمثیلیة "
 البیوت.المجلس المحلي بھذا الخصوص على عدم تعلیق یافطات بأسماء الشوارع وترقیم 

اء الشوارع وامتداداتھا لكي نسمیھا بالقائمة التي أعدھا سكرتیر المجلس مدرج قائمة بأسم
 لھا.كابول  الجغرافیة فيالسیّد مصطفى حمود واضافة المواقع المحلي 
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  تسمیة الشوارع
 اسم الشارع  وصف الشارع رقم 

 شارع القدس حتى بیت المرحوم ابو درید بدران یمتد من الدامون 7001

7002 
المدور (وسط البلد) حتى مسجد بالل بن رباح في  ساحةیبدأ من 
 حوزریا

شارع بالل بن 
 رباح

7003 
المرحوم حسن ابراھیم (ابو مرعي) حتى بیت المرحوم  یمتد من بیت

  شارع البیدر أشقرمحمد عبد 

7004 
المرحوم الشیخ مصطفى یوسف خطیب وصوالً الى بیت  یمتد من بیت

  السید ابو رامي طھ
بن  شارع عمر

 الخطاب
 شارع الورود المرحوم علي بشیر وینتھي عند بیت فخري طھ (حوزریا) یبدأ من بیت 7005
 شارع حوزریا ایمن عیاشي حتى مسجد بالل بن رباح یمتد من بیت السید 7006

7007 
محمود خطیب (ابو محمد) وصوالً الى بیت االستاذ  یمتد من بیت السید

 سیناشارع ابن   احمد جبر بدران

7008 
خضر محمود جمل حتى بیت السید محمد حسن  یمتد من بیت السید

  عیاشي
شارع سیدنا 

 الخضر

7009 
محمد محمود ابراھیم حمود الى بیت السید ولید  یمتد من بیت السید

  بدران
 شارع خالد بن

 الولید
  شارع شكانة النافورة حتى سوبر ماركت واصل طھ یمتد من دوار 7010
 شارع مي زیادة حتى بیت السید نبیل طھ بقاعيالمرحوم جمال اسعد  یمتد من بیت 7011
 شارع ابن الھیثم ھیثم بقاعي حتى بیت محمود عبد الحلیم طھ یمتد من بیت ابو 7012
  شارع الغابیة عیاشي حتى بیت االستاذ محمد عكري یمتد من دكان عماد 7013

 بیت ابو النور الحاج صالح عكري حتى یمتد من بیت السید 7014
 شارع خلیل
 السكاكیني

7015 
ریان (ابو  عبد هللاغازي شحادة وصوالً لبیت السید  یمتد من بیت السید

 شارع ابن خلدون صبري)

7016 
فرید حمود وصوالً الى بیت االستاذ محمد مصطفى  یمتد من بیت السید

 شارع النرجس طھ
   غیر مصادق علیھ 7018

7020 
المرحوم توفیق شولي حتى معصرة الزیتون القدیمة شرق  بیتیمتد من 
  شارع المعصرة المدور)(ساحة 

 شارع الحاووز  القدیم حتى خزان المیاه شرقًا من ساحة المجلس 7021

 .بكر)الزنبقیة حتى ساحة المجلس القدیم (مسجد ابو  یمتد من بیر 7022
 شارع ابو بكر

 الصدیق

7022 
مرورا بالمسرب مروًرا بیت أبناء أبو مالك حمود  من مسجد أبو بكر

 شارع المسرب  بدران وصوالً الى بیت جبر عمر

7023 
أبو االدیب مصطفى فارس طھ حتى بیت أبو رائد  یمتد من بیت السیّد

  شارع القندیل  أشقر
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7024 
محمد ابراھیم عبد ریان حتى بیت السیّد حسن عبد  یمتد من بیت السیّد

 الرازيشارع   ریان

7025 
خالد عبد الرحمن حتى بیت المرحوم أبو االدیب  یمتد من بیت السیّد

 شارع الخنساء  بشیر
 شارع سویة حاتم حمود حتى النادي االجتماعي سویة یمتد من بیت السید 7026

 المرحوم علي ابو معین بشیر حتى بیت اھلھ یبدأ من بیت 7026
 شارع الشاعر أبو

 سلمى
 شارع الكوفیة  سعید ابراھیم الى بیت السید نایف علي ابو الحاج بیت السیدیمتد من  7027
 شارع العودة سمیر حمد وصوالً الى بیت السید وحید عیاشي یمتد من بیت السید 7029
 شارع السراج معین محمد حمود حتى بیت المحامي فالح ریان یمتد من بیت السید 7030
 شارع المحراث حتى بیت السید عمر حسین ابداح علي جودي یمتد من بیت السید 7031
  شارع الزیتون عیاشي حتى بیت االستاذ صالح محمد جاد طھ یمتد من بیت ایمن 7032
 شارع الخیر عامر محمود ابداح حتى بیت محمد توفیق حمد یمتد من بیت السید 7033
 شارع األفق ابداح حتى مدرسة االفق من بیت السیّد عارف 7036
 شارع األمل رامي طھ حتى بیت موفق محمد طھ یمتد من بیت ابو 7037
 شارع الدلة صبحي سلیمان حمود حتى بیت یاسین الحاج یمتد من بیت السید 7039
 شارع السھل السالم وصوالً الى شارع السھل یمتد من صیدلیة 7040
  المصنعشارع   انور سعید طھ حتى مصنع الخیار یمتد من بیت السیّد 7041

  الفي ھیبي حتى أبناء المرحوم احمد أبو یوسف شماالً  من بیت المرحوم 7043
شارع غسان 

 كنفاني

7044 
المرحوم ابو صالح عبد الغني مروراً بالمدرسة االعدادیة  یبدأ من دار

ً  حتى بیت السید ابو علي  طویل شرقا
 شارع فدوى

  طوقان
 شارع المرج حتى بیت السید عامر عبد الرحمنامین رشید ھیبي  یمتد من شرق بیت 7045

7047 
مروراً ببیت سعید سعد الدین طھ وصالً الى  یمتد من مسجد بالل

 الشارع المؤدي الى السھل
شارع احمد 

 شوقي
 شارع النور  محمود خطیب حتى مدرسة النور االبتدائیة أ من بیت المرحوم أبو 7048
 شارع المنبر  منیر ھیبي حتى بیت السید من روضات المنبر 7049
 شارع أبو الوفا علي حمود حتى مقبرة ابو الوفا من بیت السید خالد 7050
  شارع الطاحونة  صالح عبد بشیر یمتد حتى مدرسة النور أ یبدأ من بیت السیّد 7051
  شارع الخروبة  محمد سعید ریان حتى مدرسة النور االبتدائیة أ یبدأ من بیت السید 7052
  السندیانة شارع  عبد الكریم ریان حتى بیت عمر مصطفى ریان یمتد من بیت السید 7055

  ابو مالك حمود حتى مراح الغزالن یمتد من بیت ابن 7055
 شترع مراح

  الغزالن
    المخطط الھیكلي غیر مصادق علیھ في 7056
  شارع النقارة  ریانالمرحوم صالح محمد ذیب ریان مروًرا ببیت یزید  بمتد من بیت 7057
 شارع الحاج ریان أكرمحسن شولي حتى بیت السید  یمتد من بیت السید 7058
 شارع حجر النقر  بیت صالح أشقر المجلس) حتىالنخلة (بنایة  یمتد من دوار 7059
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7060 
ابراھیم محمود حمود وصوالً الى بیت السید سعید  یمتد من بیت السید

 بقاعي
شارع عباس 

 العقاد

  مراد حتى المدرسة الثانویة یمتد من بیت رافع 7062
 شارع أبو حامد

  الغزالي

7063 
المحاذیة للمدرسة الثانویة الى بیت السیّد علي عبد  یمتد من الروضات

 شارع البراعم  الفتاح
 شارع البیر  ابراھیم السیّد حتى بیت السیّد نیاز حمود یمتد من بیت السیّد 7064
  شارع المنجل  حتى بیت السیّد حسن حسین أشقر النافورةمن دوار  7065

7066 
ولید حسین عیسى ریان مروراً ببیت السید محمد  یبدأ من بیت السید

  شارع الغربال  جمال جمل السیدמעונות حمد ریان وصوالً ل 
 شارع توفیق زیاد  المجلس الحالیة حتى بیوت أبناء صالح عبد الغني ممتد من بنایة 7067

  علي مراد حتى كراج السیّد نور بقاعي یمتد من بیت السیّد 7068
 شارع أبو حنیفة

 النعمان

7069 
صالح (سمیر ریان) حتى دوار الزیتونة (مقابل  یمتد من مفرق أثاث

  شارع الشافعي  عیاشي)عماد 
  شارع الضیعة  الزیتونة حتى بیت أبو عوني ریان یمتد من دوار 7070

 حمادي)حتى صیدلیة السالم (مقابل دكان جھاد  الشریف طمرةخلة  7071
 شارع محمود

  درویش

7072 
المرحوم احمد حسن ریان ابو منجد مروًرا ببیت محمد  یمتد من بیت

  شارع السالم جمال علي كاید ریان حسن ریان وصوالً لبیت السیّد
  شارع الجبل  یتجھ جنوبًا طھ)یوسف ابداح (أبو  یمتد من بیت السیّد 7073

7074 
حتى بیت المرحوم  صالح)سمیر ریان (أثاث  یمتد من بیت السیّد
 شارع الوادي  محمود رشید ھیبي

 شارع الخسوف  ابداح حتى بیت فیصل ھیبي یمتد من مكتب ماجد 7075
 شارع الخیمة  رافع عكري حتى بیت السیّد سمیر عكري یمتد من بیت السیّد 7076

7077 
وصوالً الى ساحة  ریان)المرحوم جودي (علي كاید  یمتد من بیت

  السوق القدیم بجانب المقبرة
شارع الشیخ 

 رومي

7078 
المرحوم أبو احمد حمادي حتى بیت االستاذ محمود علي  یبدأ من بیت

  النفیس شارع ابن  ابو سلیم
 شارع الحدیقة  عیاشي حتى بیت نمر شولي من بیت السیّد نایف 7079

7081 
المرحوم سامي شحادة حتى بیت المرحوم ابو العدنان  من بیتیمتد 

  بقاعي
شارع سمیح 

 القاسم

7082 
المرحوم سامي حتى داخل حوش المرحوم أبو علي أبو  یمتد من بیت

 حمید طھ
شارع سلمان 

 ناطور
  شارع المدور ابراھیم حتى بیت السید محمد علي جاد طھ یمتد من بیت كامل 7083

7083 
محمود شاھین ھیبي مروراً ببیت االستاذ احمد  بیت السیدیمتد من 

  عیاشي حمادي وصوالً الى بیت السید یاسین
 شارع

  الخوارزمي
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 شارع حیفا  القدیم حتى بیت السیّد خلیل مراد یمتد من ساحة السوق 7084
 شارع النخلة المرحوم سعید ذیب طھ حتى مسجد ابو بكر یمتد من بیت 7085

7088 
منیر شراري حتى بیت المرحوم احمد صبحي  بیت السید یمتد من

  شارع یافا شولي

7089 
عوض فاعور مروًرا بعیادة االم والطفل بالقعیدة  أبو مبیت المرحومن 

  وصوالً حتى بیت عطا ریان مروًرا ببیت الشیخ صالح ریان
شارع علي بن 

  طالب أبي
   المصادقة علیھ بالمخطط الھیكلي شارع لم یتم 7201
   المصادقة علیھ بالمخطط الھیكلي شارع لم یتم 7202
  شارع غزة حتى بیت السید سعید ابداح یمتد من مطعم الھنا 7203
   بالمفطط الھیكلي لم یصادق علیھ 7204

7205 
حسن راجي بدران حتى أبناء المرحوم صالح عبد  یمتد من بیت عمر

 شارع الجلیل الغني.
  شارع النھضة  كمال ریان وصوالً لبیت علي قاسم موعد ھیبي شرقًا یمتد من بیت أبو 7207
 شارع األزھر حتى بیت أبو رامي طھ من دكان أمیر مراد 7208
   غیر مصادق علیھ 7209
    المخطط الھیكلي غیر مصادق علیھ في 7211
  شارع الریحانة  خالد بقاعي حتى بیت خالد السیّد یمتد من بیت السیّد 7212
 شارع الصمود محمد علي حمود حتى مقبرة ابو الوفا من تحت بیت السید 7213

7214 
المرحوم ابو یاسر جمل ویمتد جنوباً الى بیت صالح  یمتد من بیت

  شارع العریض  محمد طھ سعد الدین

7216 
مروًرا بملعب كرة القدم حتى  النخلة)الجدید (دوار  من بنایة المجلس

 شارع ابن رشد  ریان أبناء السیّد عمر عیسى

   
  

فصوت علیھ الحضور  أعالهالشوارع التي تم ذكرھا  ةبند مقترح تسمی الرئیس: رفع
 باإلجماع.

 
 
 

 صالح ریان         مصطفى حمود 
  رئیس المجلس        سكرتیر المجلس 
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