
 
 5201/06/29  تاريخ:                                                                                                       

 جلسة عادية  رقم  05/2015
 

 مساًء بحضور: 00:18. في تمام الساعة 5201/06/29بتاريخ    اإلثنينُعقدت جلسة المجلس المحلي  يوم 

    

 رقم

 الوظيفة وعائلةأسم 

 رئيس المجلس المحلي أحمد فتالي   1

 نائب رئيس المجلس جهاد خطيب 2

 عضو غسان عيسى 3

 عضو محمد شمالي 4

  عضو رافع مرهج 5

 عضو سليمان حسن  6

 سكرتير ومحاسب المجلس حسين خطيب 7

 

                                                                                                                                                          تغيب عن الجلسة : 

 المحليعضو المجلس  – السيد :حسين مرهج

 الناطق بلسان المجلس المحلي –السيد: نجيب خطيب 

 المستشار القانوني للمجلس المحلي . -خالد عثمان :السيد

 مواضيع البحث:

 )إزالة كاميرات المراقبة البيتية ( –كتاب الجيش الموجه للمجلس المحلي  -1
   .                                                                      لعطلة رسمية رئيس المجلس المحلي  خروج -2                

 .متفرقات  -3

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

 )إزالة كاميرات المراقبة البيتية (. –كتاب الجيش الموجه للمجلس المحلي  -1
 

الكتاب المّوجه من الجيش وأطلع األعضاء على ، السيد أحمد فتالي رئيس المجلس المحلي أفتتح الجلسة 

غ كل من عنده كاميرات مراقبة خاصة في بيته أن يبلتوالذي يطلب فيه من المجلس المحلي  للمجلس المحلي ،

 يزيلها ويفصلها ألنها قد تشكل عائق لعمل الجيش في المنطقة .  

للتقصي نجيب خطيب مسئول األمن في المجلس المحلي رئيس المجلس المحلي بتكليف السيد وقد قام السيد 

بكتاب الجيش، وأنه  هم بالغوحمله مسئولية إكاميرات مراقبة خاصة في بيوتهم عن األشخاص الذين عندهم 

عليهم إزالة هذه الكاميرات فوراً ، ومن لديه مشكلة في ذلك يستطيع التوجه لقيادة الجيش في المنطقة لشرح 

 وضعه لهم . 

 .                                                                       خروج رئيس المجلس المحلي لعطلة رسمية  -2  

في الشهر القادم، حيث سيخرج للعطلة   رسميةفي عطلة سيكون أنه األعضاء على المحلي أطلع رئيس المجلس       

وقد قام بتكليف السيد غسان عيسى عضو .  2015/08/01ي تاريخ ف العملإلى ، ويعود  2015/07/20في 

وأطلعهم أيضاً بأنه قام بإبالغ حاكم اللواء  غيابه.  المجلس المحلي باألهتمام بشؤون المجلس المحلي خالل فترة

 الشمالي عن ذلك من خالل كتاب خطي أرسله له .

 . من اليوم المذكور أعاله 18:30هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة 

                             رئيس المجلس        عضو                عضو                 عضو       عضو                       عضو      

 أحمد فتالي           محمد شمالي         رافع مرهج      سليمان حسن      غسان عيسى      خطيب    جهاد

 

 المشتركون في الجلسة.   -3حيفا         –مكتب مراقب الدولة     -2    الناصرة.    -مكتب الداخلية    -1نسخه:  


