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 .ةالسابقلم يكن أي اعتراض على الجلسة              

 

 خطيب جهاد السيد  الرئيس ونائب المجلس عضو من المقدم األستقاله كتاب    -1

 

اطلع األعضاء على كتاب  ثم  ، بالحاضرين رحب  ، فتالي أحمد السيد المحلي المجلس رئيس  الجلسة أفتتح 

د ,ان السيد جها ةالمقدم  من عضو المجلس ونائب الرئيس  السيد جهاد خطيب وذلك ألسباب شخصي ةاالستقال

 وحتى اليوم .  2013/10ونائب لرئيس المجلس من تاريخ    2008/11كان عضوا في المجلس من تاريخ  

 

  ةوكان من المشجعين لكل المشاريع التطويري ةالقري أبناءكان مثابر ويعمل بجد ونشاط لخدمة  ةل هذه المدالخ

 . ةفي القري

  ةلشخصيانأسف لهذا القرار الذي اتخذه السيد جهاد  ولكن نحترم رغبته ونتمنى له التوفيق والنجاح في حياته   

 

السيد جهاد كان من األعضاء النشطاء وكان يقوم في  ألن  المفاجئكما تأسف جميع الحاضرين على هذا القرار 

 . ةالمطلوب منه على اكمل وجه , نتمنى له التوفيق ودوام الصح

 

ليحل  حيثه األول في قائمة المرشحين ) المنتظرين (  جابر جبر السيد  ستدعاءابف سكرتير المجلس تم تكلي

 . ةعضوا مكان السيد جهاد خطيب وذلك في جلسة المجلس القادم
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 . طلب رئيس المجلس تعيين مساعد له  -2

 

بلقاءات ومقابالت  هوذلك بسبب انشغال شخصي له, مساعدتعيين ل ةماسال ةحاجالتحدث رئيس المجلس عن 

هو السيد  هثق به ليكن مساعد ليالشخص الذي وسفريات ، ومتابعة مشاريع عديدة في المجلس . وأشار بأن 

 .عماد محمد خطيب 

 

 قرار : تمت المصادقة باألجماع على أقتراح رئيس المجلس .

 

ة التوجه الى وزارة الداخليعلى المجلس يجب  في هذه الحالة : للمجلس وقال المستشار القانونيهنا تدخل 

س من تعيين السيد لالمجيتمكن بطلب توظيف رسمي . وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية ، عندها 

 . ةوالمسموح بها من قبل وزارة الداخلية وذلك حسب الشروط القانونيعماد  خطيب مساعد لرئيس المجلس 

 

                                        

 . اليوم المذكور أعالهمساء من  ةبعالسا هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة                        

 

                                          رئيس المجلس                   عضو              عضو           عضو                                   

 أحمد فتالي                     غسان عيسى                      محمد شمالي         سليمان حسن                                       
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   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


