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برائسة  2018جويلية  19اخلميس صباحا من يوم  الثامنة والنصفعلى الساعة التأم  
 بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة السيد حممد العريب فاضل موسى رئيس بلدية اراينة 

وذلك بناءا على  2018 دورته العادية الثانية لسنةاجتماع اجمللس البلدي يف إستكمال أشغال 
البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات 
التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس البلدي يف اآلجال 

 وهذا نّصها: 2018 جويلية 13بتاريخ  3845القانونية حتت عدد 
 

استكمال أشغال الدورة العادية الثانية لسنة  بعد ، أتشرف باستدعائكم لحضورو

على الساعة الثامنة  2018جويلية  19يوم الخميس الذي سيلتئم  للمجلس البلدي  2018

 .والنصف صباحا بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة

 : يف  جدول األعمال التايلوذلك للنظر 

 للتداولمواضيع 
 عات المحلية الجمامن قانون مجلة  258ان فنية  حسب مقتضيات الفصل تعيين لج -1
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 ممثلي اجملتمع املدين و عدد من املواطنني. من كما حضر اجللسة عدد 

 

مرحبا بكافة  اجللسة بلدية ال السيد رئيسوبعد التأكد من توفر النصاب القانوين افتتح  
احلاضرين من السادة والسيدات أعضاء اجمللس البلدي  واإلطارات البلدية والسادة املواطنني على 

 .2018أشغال اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة يف استكمال مواكبتهم 
ة  من القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللي 218وأشار إىل انه عمال مبقتضيات الفصل 

الكاتب العام للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام يتوىل "
بداية كل جلسة أن يعني أحد أعضائه ليقوم ابلكتابة، ويقوم  للبلدية ميكن لرئيس اجمللس يف

 ".مبساعدته أحد موظفي البلدية
كاتبا للجلسة   لرئيس البلديةاملساعد الثاين  حممد اهلادي كشريدوتبعا لذلك عني السيد 

 . مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجان ةرئيس ام اخلري بلغيثوتساعده يف ذلك السيدة 
 



: عربت ابمسها ونيابة عن قائمة نداء تونس عن استنكارها ملا تعرضت  السيدة سعيدة عمارة 
له العضوة اآلنسة اندية بن يوسف من طرف احد املواطنني من اعتداء لفظي فيه مس من كرامتها 

نية معتربة إيها سابقة خطرية متس بكافة أعضاء جمللس البلدي يف لومسعتها وقدح يف شرفها بصورة ع
سؤولية إىل السيد رئيس البلدية ورئيس اجمللس البلدي الذي  م يتخذ أي إجراء اجاه املستقبل وحتمل امل

 جلسات اجمللس البلدي . خالل قفهذه املواما جرى من إخالل بسري اجللسة وحتذر من تكرار مثل 
ال يليق : أوضح أن ما وقع خالل اجللسة الفارطة من نقاشات حادة  السيد رئيس البلدية 

زميلتنا  ردود فعل ولكن ذلك ال ميكن أبي حال من األحوال تربيرابجمللس البلدي مرتمة ابلزميلة احمل
ومست من هيبة اجمللس البلدي. ابلرغم  أودت إىل عدم احمرتام اجللسة ورئيسها اندية بن يوسف اليت

من ذلك فإنه ال يسعنا سوى أن نثين ضبط النفس الذي حتلت به زميلتنا اندية بن يوسف خاصة بعد 
السيطرة على جمرايت  يف هناية املطاف ملا بدر منها وقد مت العلين ابعتذارها الحقاتقدمت  أن

إىل  األحداث وعادت اجللسة إىل نصاهبا وسريها العادي داعيا إىل أن ترتقي النقاشات يف املستقبل
 .مستوى حضاري وأخالقي ومسؤول

: أشار إىل طول انعقاد أشغال جلسات اجمللس البلدي السابقة  السيد جليدي جربان 
ابعتبار عدم وجود نظام داخلي حيدد توقيت املداخالت لألعضاء ومقمرتحا أن يتم االتفاق على آلية 

 ها لتيسري التحكم يف الوقت .دلتحدي
املوالية : اقمرتح أن يتم إدراج عرض مداوالت اجمللس البلدي خالل الدورة  السيد فتحي اثبت 

للمجلس البلدي ضمن جدول أعمال اجللسة ، كما أشار إىل إدراج نقطة للمسائل املختلفة تتضمن 
 .258نشاطات رئيس البلدية بصورة موجزة وتساءل حول وجود جلان فنية أخرى خارج الفصل 

العتذار عن احلضور خالل اجللسة  السابق أشارت إىل تقدمها:  السيدة عزيزة الفتوري
ومتسائلة أن مت إبالغ  م يتسىن هلا أتخريها أو تقدميها التزامات سابقة  لوجود يعود الفارطة وذلك

كما تطرقت إىل ضرورة أن يسود اجمللس  من قبل رئيس اجمللس للسيدات والسادة احلاضرين ذلك
وذلك خلدمة صاحل العمل البلدي ابجمللس البلدي  كافة القائمات الفائزة مبقاعد نيالبلدي تناغم اتم ب

من أعضاء اجمللس البلدي و من غري تقدمت بلفت نظر حول مسألة تعيني رؤساء الدوائر البلدية و 
على غرار ما مت العمل  القائمة اليت مت من ضمنها انتخاب الرئيس وذلك لتحقيق التوازن داخل اجمللس

 به ابلبلدايت األخرى .



: أشار إىل انه خبصوص املداوالت يف موضوع تفويض اجمللس البلدي  اجلندويب السيد الناصر
لرئيس البلدية يعترب غري قانوين وذلك لعدم التصويت ابألغلبية املطلقة لألعضاء ويرى أن يتم إعادة 

مبحضر اجللسة  وأضاف إبدراج أمساء املصوتنيالنظر يف نقطة موضوع التداول والتصويت من جديد 
 .من جملة اجلماعات احمللية 221صل قا للفوذلك طب

: أشار إىل ما مت تداوله مبواقع التواصل االجتماعي لنشاطات رئيس  السيد رئيس البلدية
البلدية يعترب جزء من السري العادي للعمل البلدي اليومي يف حدود الصالحيات اليت مكنها إايه 

كما أشار إىل مداوالت اجمللس   مع اجمللس البلدييشمرتك يف أخذها القانون وال تتعلق ابلقرارات اليت 
البلدي خبصوص موضوع تفويضات اجمللس البلدي لرئيس البلدية فقد مت التصويت عليها ابألغلبية 

عترب بديهية املطلقة لألعضاء احلاضرين واليت اجاوزت ثلث أعضاء اجمللس البلدي وذلك على مسائل ت
 .لتسيري العمل البلدي

املتعلقة ابلتفويض ابألغلبية  263: أوضحت أن أحكام الفصل  زهروينالسيدة آمنة ال
املطلقة ألعضاء اجمللس البلدي  م نتمكن من تطبيقها نظرا للغياابت احلاصلة يف صفوف األعضاء 
بدافع االلتزامات أو من دوهنا مع اإلشارة إىل تضحيات بقية األعضاء لضمان النصاب القانوين 

 .ترب أعمال اجمللس البلدي قانونيةالبلدي واستكمال أشغاله وبذلك تع النعقاد اجتماع اجمللس
: أشار إىل أن تفويضات اجمللس البلدي لرئيس البلدية تعترب مسألة هامة  السيد أنيس معزون

.وحيث أن احملافظة على األجواء جلس البلدي وذلك طيلة مدة نيابتهتتم خالل اجللسة األوىل للم
العامة للمجلس البلدي تقتضي ما أاثرته العضوة السيدة عزيزة حترية واليت  م تتلق إجابة عنه وما مت 

من الدوائر  40%مبجلس بلدية مدينة تونس واحلمالت االنتخابية التنافسية بني القائمات مبنح نسبة 
وتشاركي ودون إقصاء وهو ما ال جيد له نظريا مبجلس بلدية  البلدية للقوائم املنافسة يف إطار دميقراطي

 .املنافسني ملسك الدوائر البلدية اراينة ويدعو إىل أن يفتح اجملال أمام
: أشارت إىل أن مداوالت اجمللس البلدي يف موضوع التفويضات تعترب  السيدة سنية الصغري

البلدية سابقة ألواهنا واحلال أن املوضوع املطروح  قانونية كما تعترب أن التطرق إىل مسألة توزيع الدوائر
 .مل البلدي هو خدمة منطقة اراينةهو تركيز اللجان الفنية للبلدية مذكرة أن أساس الع

: أثىن على رئيس اجمللس البلدي وعلى رحابة صدره أتسيسا ملرحلة  السيد املنصف سليطي
مشريا إىل ما مت التطرق إليه خبصوص نشاطات قادمة وهامة ختتلف فيها األفكار والتوجهات والرؤى 

احلارقة ابلبلدية حىت يتسىن اإلملام  و رئيس البلدية وكان بوده انه مت تقدمي تقرير حول امللفات العالقة
بكافة جماالت العمل البلدي من طرف بقية األعضاء وال يعترب املسألة منازعة يف سلطات رئيس 



كما تطرق إىل مسألة التوافق والتعاون داخل اجمللس البلدي املثارة من   ها له القانونلفالبلدية واليت يك
طرف األعضاء واليت تقتضي إجراءات وقرارات فعلية واجيابية حىت ال تكون قيد اخلطاابت والطمأنة 

وأضاف أبن فصول اجمللة ختتلف طرق اخ العام الكالمية وذلك لصاحل اجملموعة كاملة ولتحسني املن
واضح وصريح وأن التفويض يتم  263ابختالف املسائل املطروحة وان الفصل  التصويت فيها

 ابألغلبية املطلقة لألعضاء اجنبا لتجاوز القانون يف شان هذه املوضوع .
مع األخذ بعني  والذي ينص على " 221: بني أن املبدأ العام للفصل  السيد رئيس البلدية

 ، تتخذ القرارات ابألغلبية ابلتصويت على بعض املسائلاالعتبار األحكام اخلاصة املتعلقة 
 " املطلقة لألعضاء احلاضرين، على أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء اجمللس البلدي

ويقصد ابالحكام اخلاصة املتعلقة ابلتصويت على بعض املسائل هي االغلبيات بثالث أمخاس أو 
علما و أنه  م    221أما االغلبية فمعناه واضح يف الفصل ابلثلثني اخل ... الواردة يف بعض الفصول 

تقع أي معارضة هلذا التفويض و هذا يعين أن هناك توافق و مهما كان االمر ال أرى مانعا إلعادة 
هي القراءة . و ابلتايل التصويت إذا رغبتم يف ذلك و هذا يقتضي عندها حضور كافة االعضاء 

، كما أفاد ابنزعاجه من موقف املساومة اليت أدىل كل فرد أتويله اخلاص بهتمادها ولالقانونية اليت مت اع
هبا بعض األعضاء . أما خبصوص النشاطات البلدية دعا إىل إعداد تقارير أسبوعية لإلعالم وحااث يف 

 .قر البلديةذلك األعضاء إىل مواكبة ومتابعة الشأن البلدي عن كثب مب
 .لقادمة عرض حملضر اجللسة املاضيةأعمال اجللسات اكما أشار إىل أن يتضمن جداول 

: أفاد ابتفاق يف تبادل عضوية اللجان بينه وبني السيد مصطفى الكبري  السيد جالل تقية
لينتقل هذا األخري إىل جلنة املساواة وتكافئ الفرص والتنمية العادلة عوض عنه وليحل هو مكانه 

 ة الطفولة والشباب والرايضة .نبلج
 . : أوضح أنه ال يرى مانعا يف ذلك رئيس البلدية السيد

 
 : 258تعيين لجان فنية حسب مقتضيات الفصل  -1

 

خيتص رئيس البلدية من جملة اجلماعات احمللية  " 258ذكر رئيس البلدية مبقتضيات الفصل 
وفقا ورخص اهلدم  إبسناد الرتاخيص املتعلقة ابالستعمال العقاري وخاصة رخص التقسيم ورخص البناء

 .لإلجراءات املنصوص عليها ابلتشريع اجلاري به العمل
يتوىل رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم واهلدم طبقا للتشريع املتعلق ابلتهيئة         

 ."التدبري احلر وبناء على رأي اللجان الفنية املختصة والتعمري يف حدود ما ال يتعارض مع مبدأ



 ىل أن تعيني اللجان فنية يتطلب :مث أشار رئيس البلدية إ
 حتديد عدد اللجان الفنية  -1
 ضبط تركيبة اللجان الفنية  -2

 عدد اللجان الفنية :حتديد  -1
أشار إىل جلان فنية تعىن بدراسة ملفات  258أوضح السيد رئيس البلدية أن منطوق الفصل         

 حني أن ملفات رخص التقسيم والبناء واهلدم واحلال أن ملفات البناء واهلدم يف عالقة ترابطية يف
  ب:فنية فحسجلان  02 عددتكوين  تلف من حيث ضوابطها لذلك يرى من انحيته التقسيمات  خت

 جلنة فنية لرخص البناء واهلدم  -
  جلنة فنية للتقسيمات -   
 

 : : جلنة رخص البناء و اهلدم و جلنة التقسيمات نتني الفنيتنيضبط تركيبة اللج -2
 

ترتكب   " 258أفاد السيد رئيس البلدية ان تركيبة اللجان الفنية حسب مقتضيات الفصل    
 :رخص التقسيم والبناء واهلدم مناللجان الفنية املكلفة بدراسة ملفات 

 رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا -        
 مخسة أعضاء يعينهم اجمللس البلدي، يكون من بينهم مهندس معماري أو خمتص يف التعمري -        
عن مخسة أعضاء عن الوزارات املكلفة ابلتجهيز والبيئة وأمالك الدولة والنقل والثقافة وممثل  -        

 الوايل املختص ترابيا على أن يكون من بينهم خمتص يف التعمري، احلماية املدنية يعينهم
 .مهندس معماري ممثل عن اهليئة املهنية للمهندسني املعماريني -         

 .تتم دعوة ممثل عن كل وزارة أو منشأة عمومية معنية ابلرتخيص          
 

تعينهم اجمللس البلدي فلم يشمرتط أن يتم االختيار  يتوىلأما خبصوص اخلمسة أعضاء الذي 
من بني أعضاء اجمللس البلدي أو من خارجه، مع األخذ بعني االعتبار أن يكون من بينهم مهندس 

 معماري أو خمتص يف التعمري.
: ترى أبن الفصل يشري إىل أن يتم اختيار أعضاء اللجان الفنية  عمارة بن سعيدة ةالسيد

جمللس البلدي على أن يكون من بينهم مهندس معماري أو خمتص يف التعمري دون من بني أعضاء ا
اللجوء إىل اختيار أعضاء من خارجه الذين سيكونون بديهيا مهندسني وخمتصني يف التعمري ولصعوبة 
حتميلهم املسؤولية ومراقبتهم يف دراسة امللفات واحلال أن أعضاء اجمللس البلدي مسئولون بطبيعة 

 . عضويتهم



ذكرت كانت واضحة و : أفاد أن بعض فصول جملة اجلماعات احمللية   السيد جليدي جربان
املتعلق بمرتكية اللجان  229مثال ذلك الفصل  اجمللس أعضاءصراحة أبن يكون التعيني من بني 

من داخل اجمللس  الذي ينص صراحة أبن يكون أعضاء هذه اللجاناالستشارية للدوائر البلدية 
، كما ليمرتك اجملال لتعيني أعضاء من خارج اجمللس  م يقم بتحديد ذلك 258حني الفصل  البلدي يف

 .املختص يف هذا اجملال واجملتمع املدين ميكن أن تفوتين فكرة تشريك الكفاءات اإلداريةال 
أن اخلمسة اعضاء الذين  258: أفادت أنه حسب قراءهتا للفصل  السيدة عزة بوترعة

أن يكون من بينهم مهندس معماري أو خمتص يف التعمري وهو شرط  يتعنيي يعينهم اجمللس البلد
جيب أن يتوفر يف احد األعضاء اخلمسة دون إلزام البقية بذلك وترى عدم اللجوء لالختيار من خارج 
اجمللس البلدي يف ظل توفر الشرط يف اعضاء اجمللس البلدي  فحني سيكون وجواب إن مت االختيار من 

تؤيد السيد سعيدة بن  البلدي ختصص مجيع االعضاء وهو ما  م يشر إليه الفصل كما خارج اجمللس
 يلها للفصل أن يكون من ابب أوىل اختيار األعضاء من داخل اجمللس البلدي .عمارة يف أتو 

األمهية من  غايةعلى : أشارت إىل أن اللجان الفنية تعترب جلان  السيدة اندية بن يوسف
املسؤولية القانونية فيها وترى أن مقمرتح اختيار اعضاء اللجنة من خارج  جسامةابلنظر إىل وذلك 

وتفاداي لذلك جيب أن  وتضارب مصاحل اجمللس البلدي يفتح اجملال إىل مزايدات وخروقات يف القانون
وأضافت أنه ال ميكن الفصل بني جلنة رخص البناء وجلنة االختيار من داخل اجمللس البلدي يكون 
مات وذلك ابعتبار تداخل عملهما يف إسناد ترخيص البناء داخل التقسيم بعد هتيئته التقسي

 ابلتجهيزات األساسية .
أعضاء اللجان الفنية من بني اعضاء  اختيار لو إفمرتضنا جدال ضرورة : السيدة آمنة الزهروين

من بينها مهندس اجمللس البلدي فان القانون االنتخايب  م يلزم يف ترشح القائمات شرط أن يكون 
وأضافت اللجان الفنية يف مرحلة موالية  معماري او خمتص يف التعمري وذلك حىت يتسىن تعينه داخل

ني األعضاء من يفسيتم اللجوء إىل تع جمالس بلدية أخرى يف رأن هذا الشرط رمبا يكون غري متوف
 البلدي.خارج اجملالس البلدية وبذلك فإن املمرتشحني ليسوا أعضاء ابجمللس 

: أكدت على موقفها يف أن يكون أعضاء اللجان الفنية من بني   السيدة سعيدة بن عمارة
اعضاء اجمللس البلدي املنتخبني معتربة أن النص واضح وصريح ابإلضافة إىل املمثلني عن الوزارات 

 وممثل اهليئة املهنية للمهندسني .



أن تكون ضمن تركيبة اللجان الفنية   : أيدت السيد جليدي جربان يف السيدة سلوى التومي
كفاءات إدارية وممثلني عن اجملتمع املدين املختصني ابإلضافة إىل ممثلني عن الوزارات واهليئة املهنية 

 للمهندسني املعماريني .
يعينهم اجمللس البلدي مكونة األعضاء الذين  تركيبة : اقمرتح أن تكون السيد جليدي جربان

 ن اجملتمع املدين املختصني .م  03 ارة البلدية وممثلني عن اإلد 02من 
: اعتربت أن وجود اإلطارات والفنيني من اإلدارة أمر بديهي حيث  السيدة اندية بن يوسف

أهنم من سيتولون إعداد امللفات ومراجعتها قبل عرضها على أنظار اللجنة أما يف ما يتعلق بفرضية 
عدم وجود خمتصني يف اهلندسة املعمارية أو خمتص يف التعمري من اعضاء اجمللس البلدي فيقع تعيني 

 البلدي ويساعدهم يف الغرض الكفاءات االدارية يف درس امللفات . اعضاء من اجمللس
: يستغرب التوجه أن يكون اختيار األعضاء من خارج اجمللس البلدي  السيد خالد اجلريب

حيث أن بقية األعضاء املكونة للجنة ما عدا اخلمسة الذين يعنهم اجمللس هم من خارجه بذلك 
لس ويرى أن هذا التوجه فيه إقصاء حلضور اجمللس يف تركيبة تكون كل تركيبة اللجنة من خارج اجمل

اخلمسة مهندس معماري أو  غري منطقي أما ابلنسبة لشرط أن يكون من ضمن مراللجنة وهو أ
تعمري  م يشمرتط يف املقابل أن تكون البقية من الفنيني اإلداريني ابلتايل يرى أن يكون خمتص يف ال

 البلدي ووفق ما كان جاري به العمل يف الفمرتات السابقة . اخلمسة اعضاء من داخل اجمللس
: أوضح أن التمشي العام يف ظل وجود تباين يف االقمرتاحات يؤدي  السيد املنصف سليطي

اختيار أعضاء اللجنة من خارج اجمللس البلدي واملصلحة  إىل هذه التجذاابت ومتسائال عن مفادة
املنتظرة منه وأوضح أن املسائل الفنية والتقنية اجلاري هبا العمل واضحة وصادرة عن الدولة وان الناحية 

واهليئة املهنية ويرى بذلك أن يكون األعضاء الذين  تالفنية يف اللجنة متوفرة يف املمثلني عن الوزارا
 جمللس من داخله .ا سيختارهم

: بينت أن القانون اجلديد الذي وقع صياغته أعطى نفس جديد  برؤية  السيدة سنية الصغري
 دميقراطية تشاركية للخروج من املمارسات اليت كانت سائدة واخلروقات القانونية والفوضى احلاصلة.

نة هام جدا : أشارت إىل أن يكون أكثر من خمتص يف تركيبة اللج السيدة هيفاء حلواين
لكي يعطي مردودية وإفادة أفضل من أن يكون مهندس معماري أو خمتص واحد وترى من جهتها أن 

 .نة الفنية من خارج اجمللس البلديتكون تركيبة اللج
: أشار أبن اللجان الفنية هي جلان خمتصة وقد نص املشرع بتواجد  السيد فتحي اثبت

 االختصاص فيها .



: أيد عدم موافقته أن يكون االختيار من خارج اجمللس البلدي حسب  انةشالسيد امحد ح
 . 258الفصل 

: واصلت التمشي يف تدخلها السابق حيث أن الفصل أشار إىل تركيبة  السيدة عزة بوترعة
اللجنة من اعضاء ممثلني عن الوزارات وعن اهليئة املهنية وفسح اجملال أن يكون بقية األعضاء من 

 وان املقمرتح املقدم غري قانوين " فإن كان النص واضح ال عربة ابلداللة " . اجمللس البلدي
أما ابلنسبة لتأويل الزميلة آمنة الزهروين للنص جيب ان يؤول الفصل يف ذاته أو ابجمللة نفسها 

 دون اللجوء إىل القانون االنتخايب .
سابقة حسب قانون جملة :أشارت إىل أن تركيبة جلان رخص البناء ال السيدة اندية ين يوسف

التهيئة العمرانية تتضمن الكفاءات املكونة هلا وأضافت أنه  م يتم تقدمي مقمرتحات تراعي املصلحة 
على مصلحة مدينة اراينة وعلى مسعة اللجنة رغم وجود   خصية للقائمات املرشحة وذلك خوفاالش

 كفاءات عالية داخل القائمات .
القائمة االمسية املقمرتحة لمرتكيبة اللجنة الفنية تتضمن : أشار إىل أن  السيد أنيس معزون

يبة اللجنة هو من ابب أشخاصا ساندوا قائمة األفضل خالل محلتها االنتخابية ويعترب ضمهم إىل ترك
 .رّد اجلميل

: أعاب ما أشار إليه السيد أنيس معزون يف االهتامات املوجهة إىل  السيد جليدي جربان
ساندوا القائمة االمسية املقمرتحة تتضمن أمساء ممثلي اجملتمع املدين وليسوا ممن  قائمة األفضل وأوضح أن

إن توفرت فيه الكفاءة  أن يكون االختيار من داخل اجمللس قائمة األفضل وهو ال يقصي
 .واالختصاص

عضاء الذين يعينهم : أشار إىل أن النص  م يكن واضحا يف حتديد األ السيد رئيس البلدية
هو مؤشر صحي للدميقراطية وحرية  هذه النقاشات واالختالف يف الرأي. مضيفا أن البلدياجمللس 
 التعبري.

 الفنية البلدي أوال التصويت على حتديد عدد اللجانواملعروض على السادة أعضاء اجمللس  
 واملقمرتح أن يكون عددهم اثنتان ومها : 

 جلنة رخص البناء واهلدم -
 جلنة التقسيمات  –        

 . دى أعضاء اجمللس البلدي موافقتهم على املقرتحوقد أب
 



 

 
 


