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 قاعة الجلسات  :مكان الجلسة
  01- 05- 2019 :تاریخ الجلسة

  06- 04- 2019- 06 :رقم الجلسة
   19:00 :ساعة البدء

محمد ، سلطان جملصالح ریان رئیس المجلس المحلي والسادة االعضاء السیّد  :الحضور
سیف ، جواد شحادة، أدیب بدران، جالل ریان، سمیر عكري، احمد كامل صالح، ابراھیم
 .عامر عبد الرحمن (وصل متأخًرا، خطیب
 .السادة فرید حمود ومحمد بدران :الغیاب

السادة قاسم ریان محاسب المجلس المحلي والمحامي عماد الحاج  :الحضور من الموظفین
 .نادر طھ مساعد رئیس المجلس المحلي وعاصم ھیبي المراقب الداخليئي، القضاالمستشار 

 
 :بنود الجلسة

من قانون السلطات المحلیة صالحیات  14المصادقة على نائب الرئیس حسب مادة رقم  -
 .حسب طلب وزارة الداخلیة

لشرح البند  متطرقًا بالحضور مرحبًا ریان صالح السیّد المحلي المجلس رئیس الجلسة افتتح
الداخلیة مع تحدید البند من جدید حسب وزارة  إلقرارھذه الجلسة غیر عادیة  قائالً أن

قائالً  مصادقة المحاسب والصالحیات المحددة)على االعضاء الحضور الصالحیات (لقد وّزعنا 
لبت لذا ط .أقّر بند نائب الرئیس اال أن قاسم ریان تعذّر علیھ الحضور 19- 12- 2018بتاریخ 

 .الداخلیة حضور قاسم ومصادقتھ على البند
وزارة  الداخلیة طلبت مناوزارة بناًء على التواصل ما بین المجلس المحلي و :عماد الحاج

المحاسب ومصادقتھ على البند وتحدید  حضور 4/2017חוזר מנכ"ל الداخلیة حسب 
 .الصالحیات بشكل واضح

 .ما تقولھ یتعارض مع ما قلتھ في الجلسة السابقة :سیف خطیب
ال یتعارض الیوم سنعطي السیّد سلطان جمل صالحیات في القوى العاملة  : كالعماد الحاج

 .والھندسة
لتغطیة יכולת כלכלית فعالً أعیدت لكي أحضر ولكي أقر بأن ھنالك قدرة مالیة  :قاسم ریان

 .میزانیة العامةفي ال النیابة النیابة كذلك االمر أقرت
عندما نحضر الى ھنا ومعارضة شيء نحن لسنا ضد شخص وكذلك االمر عندما  :جواد شحادة

نحن نطلب أن نستلم ال ، سابقاھذا البحث من جدید یؤكد ما قلنا  .نبدي مالحظات یجب االخذ بھا
الدعوة قبل أیام مع أنھ قانوني ارسال  5قبل الجلسة كذلك االمر نطلب ارسال دعوات قبل חו"ד 

 .ساعة نحن من حزب نحتاج بحثھا 48
ھل یجب حضور المحاسب المرافق الى الجلسة ، یجب حضور المحاسب المرافق :سیف خطیب

 ?חוזר מנכ"לحسب 
وحضرھا المحاسب المرافق  19 -12-2018ن الجلسة اكمال لجلسة سابقة بما أ :عماد الحاج

الداخلیة طلبت حضور ، وأعطى تقریر ومصادقة على البند وأرسل الى الداخلیة في القدس
 .محاسب المجلس المحلي ولیس حضور المحاسب المرافق
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יכולת اعطاء تقریر عن  بموجبھا تستطیع החשב המלווה צירף חו"ד :سیف خطیب
 ؟!لنائب الرئیس  כלכלית

 نعم  :عماد الحاج
 14نیابة مع راتب حسب بند رقم  إلعطاءسیف: حسب علمي كان معارض المحاسب المرافق 

على مدخوالت المجلس كان مقتنع أن المیزانیة ال تحتمل نیابة مع راتب ھل طرأ تغییر  ألنھ
 ؟المحلي

وافق المحاسب المرافق لم نستعمل وسائل عنف معھ لكنني اقنعتھ بصدق  نعم :قاسم ریان
 .موقفي

لسلطان جمل  14على نائب حسب المادة رقم نرفع البند للتصویت على مصادقة  :ئیسالر
من خالل التوصیة أن یكون مسؤوالً على القوى العاملة والھندسة  لھ وتحدید صالحیات واضحة

احمد صالح وجالل ، سمیر عكري، محمد ابراھیم، سلطان جمل، الرئیس :فصوت الى جانبھ
 .ریان

 .سیف خطیب وأدیب بدران، جواد شحادة، عبد الرحمنوعارضھ كل من عامر 
 .وعلیھ فاز اقتراح الرئیس باألكثریة

 
 باحترام 

 
 مصطفى حمود        صالح ریان 

  سكرتیر المجلس المحلي       رئیس المجلس المحلي 
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