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 26- 10- 2014 التاريخ: 

 المحترم, رئيس المجلس المحلي  عمر إسماعيلحضرة السيد 

 المحترم, نائب قائم بأعمال رئيس المجلس عبدالحليم سعيد  حضرة السيد

 المحترم, نائب رئيس المجلس مروان عبدالغنيحضرة المحامي 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد محمد مطرحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد فايز أيوب حضرة السيد

 المحترم, عضو المجلس المحلي جمال أحمد قدورهحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي محمد أحمد مصريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي خالد يحيى عبدالغنيحضرة السيد 

 محليالمحترم, عضو المجلس ال مفيد أحمد سرحانحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي عبد القادر علي قادريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 , محاسب المجلسالمحترم عبدالكريم فطومحضرة السيد 

 , المستشار القضائيالمحترم صموئيل دكورحضرة المحامي 

 لي., مراقب داخالمحترم حسني مطرحضرة المحامي 

 , مهندس المجلس. المحترم محمد مصريحضرة السيد 

 

 تحية, احتراما وبعد,

 الموضوع:  دعــوة.

 

 السادسةالساعة  03/11/2014الموافق  االثنينوذلك يوم   09/2014 رقم جلسة المجلسادعو حضرتكم بهذا لحضور 

 في قاعة المجلس المحلي. مساء

 بنود البحث:

 ي.بحث التقرير المالي النصف سنو .1

 بحث تقرير المراقب الخارجي وتوصيات لجنة المراقبه. .2

 ועדת השקעות(.تعيين لجنة استثمار ) .3

, 19124إلقامة منطقه تجاريه في الجهة الجنوبية جزء من أحواض:  0231043-260مفصله رقم  خارطة .4

19125 ,19126. 

 .الجديدةتنفيذ المرحلة أألولى من المقبرة  –نبيل نصور  .5

בית הספר של החופש ) .جش 1,063,811بمبلغ  االبتدائيةه للمخيم الصيفي في المدارس ميزانيه غير عادي .6

 הגדול(

 ش.ج.  102,987بمبلغ ( 343תב"ר ميزانيه غير عاديه ) .7

 حضوركم هام وضروري.

 

 مع فائق االحترام

 جمال عمر فطوم

 مدير عام/سكرتير المجلس
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 9/2014محضر جلسة المجلس رقم 

 18:00الساعه  03/11/2014من يوم االثنين 

 في قاعة االجتماعات في بناية المجلس

 بحضور:

 المحترم, رئيس المجلس المحلي  عمر إسماعيلالسيد 

 المحترم, نائب قائم بأعمال رئيس المجلس عبدالحليم سعيد  السيد

 المحترم, نائب رئيس المجلس مروان عبدالغنيالمحامي 

 المحلي المحترم, عضو المجلس أحمد محمد مطرالسيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد فايز أيوبالسيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي محمد أحمد مصريالسيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي عبد القادر علي قادريالسيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي مفيد سرحانالسيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي سميح ايوبالسيد 

 وغياب:

 المحترم, عضو المجلس المحلي. خالد يحيى عبدالغنيد السي

 المحترم, عضو المجلس المحلي جمال أحمد قدورهالسيد 

 

 واشتراك:

 محاسب المجلس –السيد عبدالكريم فطوم 

 مهندس المجلس –السيد محمد رافع مصري 

 المستشار القضائي للمجلس –المحامي صموئيل دكور 

 م الرياضهمدير قس –السيد جمال عبدالكريم 

 مراقب داخلي –المحامي حسني مطر 

 مدير عام المجلس –السيد جمال فطوم 

 

 بنود البحث:

 بحث التقرير المالي النصف سنوي. .1

 بحث تقرير المراقب الخارجي وتوصيات لجنة المراقبه. .2

 ועדת השקעות(.تعيين لجنة استثمار ) .3

, 19124هة الجنوبية جزء من أحواض: إلقامة منطقه تجاريه في الج 0231043-260خارطة مفصله رقم  .4

19125 ,19126. 

 تنفيذ المرحلة أألولى من المقبرة الجديدة. –نبيل نصور  .5

בית הספר של ش.ج ) 1,063,811ميزانيه غير عاديه للمخيم الصيفي في المدارس االبتدائية بمبلغ  .6

 החופש הגדול(

 ش.ج.  102,987بمبلغ ( 343תב"ר ميزانيه غير عاديه ) .7

 

, رئيس المجلس, رحب بجميع الموجودين وبارك للمحامي مروان عبد الغني نائب رئيس المجلس بالحج ماعيلعمر اس

 وعودته سالما بعد قضاء مناسك الحج.
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, مدير قسم الرياضة, بإعالم اعضاء المجلس عن فعالية ونشاط يوم المشي العالمي الذي سيجري جمال عبد الكريمقام السيد 

ابتداءا من الساعه الخامسه مساء, ودعى الجميع للمشاركه الفعاله في هذا اليوم الهميته واهمية  11/11/2014في نحف يوم 

 ممارسة الرياضه بانواعها وخاصه رياضة المشي وارجو اعتبار هذا دعوه شخصية.

 مفيد سرحان:

بالبلد مع مقاولين ان اطلب بالنسبه للمهندسين, مهندس المجلس والمهندسين االخرين المشرفين على تنفيذ اعمال 

يكون على االقل عضوين من اعضاء المجلس حاضرين عند استالم او تسليم المشاريع الطالعهم ومشاركتهم في 

فحص االمور النه يتم تنفيذ اعمال ومشاريع في بعض االحيان لنا ما يقال عنها من ناحية التنفيذ او  جودة العمل 

 العضاء .والمصادقه على االستالم يكون  بحضور ا

 عمر اسماعيل :

اطلب من مهندس المجلس ان يعلم ويستدعي السيد  مفيد سرحان عند استالم او تسليم اي عمل ينفذ كذلك اي 

 .يود أالنضمام عضو

 مصري:رافع محمد 

 االعضاء بكل عمل او مشروع عند استالمه. بإعالمبعين االعتبار وبجدية تامه وسأهتم  وسآخذههذا االقتراح هام 

 مد مصري:مح

  .اقترح ان يكون اعضاء لجنة العطاءات مشاركين ودعوتهم

 مروان عبد الغني:

 اطلب ان يتم اعالم جميع االعضاء بذلك ومن يريد الحضور سيحضر.

 القرار:

مشروع اعالم مدير عام المجلس أو تقرر ان يقوم مهندس المجلس عند تسليم او استالم اي عمل  ,بعد التداول

عالم جميع اعضاء المجلس بالموعد والمكان ومن يستطيع الحضور ان يقوم بإ م من اجلالسيد جمال فطو

 يحضر بناءا على قراره.

 

   :1يند رقم 

 بحث التقرير المالي النصف سنوي:

 عبد الكريم فطوم:

حسب  توصيات  وزارة الداخليه يجب عرض التقرير المالي امام اعضاء المجلس وبحثه في جلسة المجلس. 

وبه مفصل بكل البنود المدخوالت  30/6/2014ير المعروض امامكم هو تقرير نصف سنوي اي لغاية التقر

 والمصروفات في فترة التقرير .
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عن  تؤالاعنده تس نحن في المجلس نعمل بشفافية تامه كل التقارير والملفات مفتوحه امام  االعضاء, اي مواطن

 . الالزمة بةاألجواي موضوع يتم فحصه بشكل شفاف ويعطي كل 

مدخوالت من وزاره עצמיות(,  ארנונה, הכנסותومدخوالت من مصادر محليه ) األرنونامدخوالت المجلس : 

في التقرير توضح :  4صفحه رقم  , السنويةالهبه العامه  -, وزاره الداخليه االجتماعيةالمعارف وزاره الشؤون 

 لفتره التقرير.  النسبية للميزانية بالنسبةيذ لفتره التقرير, التنف الميزانية, السنوية الميزانية

مليون. المدخوالت مقابل فتره  3صف سنوي نمليون  6حوالي  2014لسنه  المتوقعةالمدخوالت  – األرنونا

 12,2حوالي  الميزانية. من وزاره المعارف الجبايةمليون وينقصنا حوالي نصف مليون في  2,5 جبيالتقرير 

مليون شيكل  1.9وزاره الرفاه االجتماعي  .مليون 12,8كانت  الفترةلهذه  لرسميةامليون شيكل المدخوالت 

 26مدخوالت  :. المجموع الكليالميزانية. من وزاره الداخليه كان تقليص في شيكل مليون 2,5المدخوالت كانت 

 الميزانيةعند اعداد  بالحسبان تأخذبرامج تم تنفيذها لم  نتيجةمليون وذلك  30حوالي  الرسميةمليون المدخوالت 

 . زيادات من الوزارات 2014سنه  لالعامه واضيفت خال

خوالت العامه بحوالي دالمجلس المحلي يشترك من الم ,المصروفات العامه وبشكل عام وكما مفصل في التقرير

ر النصف % من ميزانيه المعارف والرفاه االجتماعي. يوجد توضيح في التقرير للمصروفات. بناء على التقري25

من قبل وزاره  2014الف شيكل وذلك بسب التقليصات في الهبه العامه لسنه  558عجز حوالي بسنوي نحن 

للسنه  المقابلة والفترة الفترةاذا ما قارنا بين هذه  للجباية بالنسبة. الفترةفي هذه  الجبايةالداخليه وكذلك نسبه 

وذلك بسبب  األرنونارفعنا نسبه المدخوالت من  2014ي ميزانيه نجد اننا جبينا نفس المبلغ تقريبا ولكن ف الماضية

بناء على التقارير غير مرضي  الجباية. وضع الميزانيةارتفاع في بعض المصروفات العامه ومن اجل موازنه 

قم باي عمل وجهد من اجل رفع نواذا لم  المشروطةحصل على الهبه نحتى   المطلوبة النسبةولم نصل بعد الى 

م ت ,للوصول للهدف الجباية. هدفنا جميعا ان نعمل معا من اجل رفع  المشروطةخسر الهبه نربما س الجبايةنسبه 

الحجز على حسابات في البنوك ولكن هذا لم يساعد كثيرا الن وضع الناس كذلك في البنوك صعب وكذلك قسم 

من اجل ان  ,اقاربهم ومعارفهم :نينكبير ليس له حساب بنك. نطلب من اعضاء المجلس والموظفين التوجه للمديو

 اخرى هم بالغنى عنها.  إلجراءاتتوفيرا  المستحقةبتسديد ديونهم  ايقومو

 احمد ايوب : 

من جديد. والذي يعمل به في القسم ليس مهني ويجب تحسين الوضع  لدراسةتحتاج  الجبايةان كل عمليه  يراي

 ري. ذع بشكل جوان نتعلم من االخطاء التي تحصل. يجب فحص الموضو

 عمر اسماعيل : 

يحصل يتم فحصه وتصحيحه واليوم نحن في صدد تغيير  افراد يمكن ان تحصل وحصلت وكل خطأاخطاء مع 

 . القادمة الماليةالسنه  بدايةبذلك في  أكل العمل في القسم والعمل بنهج جديد وامل ان نبد

 محمد مصري : 
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  ?تدفع غرامه الجباية بنسبةد بند اذا لم تصل الى الهدف هل يوج الجبايةمع شركه  لالتفاقية بالنسبة

 عبدالكريم فطوم :

 مستشار قضائي متابع معنا الوضع. الطبعا يوجد اتفاقيه, 

 عمر اسماعيل : 

والوصول للهدف من اجل الحصول على  الجبايةفي بمساعده االعضاء والموظفين واخرين يتم تحسين الوضع 

رنونا وغيرها من ع مستحقات العاملين في المجلس لأليوم وقعنا على خصم جميال .المشروطة الموازنةهبه 

 رواتبهم. 

 صموئيل دكور : 

عدم توزيعها او استعمالها عليكم و ,بصفتكم اعضاء المجلسفقط المجلس  ألعضاءالتي وزعت عليكم هي  القائمة

 اخرى.  ألغراض

 :  2بند رقم 

 .  ه المراقبهبحث تقرير المراقب الخارجي وتوصيات لجن

 حسني مطر : 

ويشمل على قائمه  الماضيةيعد بناء على معطيات السنه  .ب خارجي من وزاره الداخليهقالتقرير يعد من قبل مرا

باالندثار ويتم تصحيح كل  هاخذ القائمةرى ان هذه ن لسنة من سنه .تم تصليحها او نعمل على تصليحها ألشياء

بناء على ميزانيات المجلس احية إدارية بشكل عام جيد, التقرير يعد أيضا . الوضع من نالتوصيات في التقرير

 . المدخوالت والمصروفات

 عبد  الكريم فطوم : 

 الماضيةواعمال المجلس في السنه  الماليةالمراقب الخارجي من قبل وزاره الداخليه قام بفحص جميع التقارير 

خرى للمجلس من اجل فحص التقرير وتصحيح االخطاء أو للوزارةنسخه منه ترسل  ,وقام بتقديم تقرير عام

 في التقرير او تقديم شرح عن ذلك. الوضع بشكل عام جيد.  المذكورة

  مصري:مد مح

 بناء على التقرير سجل ان لجنه الدعم ال تجتمع لبحث طلبات الدعم. 

 حسني مطر : 

انه  اإلشارةتجدر  بند لدعم وهذا ليس خطا. ميزانيةالال يوجد طلبات دعم و كذلك ال يوجد في  ألنهال تجتمع  اللجنة

 الوزارةوالقوانين وتوجيهات  اللوائحتتقلص وذلك الن المجلس اليوم يعمل بناء على  القائمةخرى من سنه أل

 . الفعليةالعامه المصادق عليها والمدخوالت  الميزانيةوكذلك بناء على 
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 :  3بند رقم 

 קעות ( ועדת הש)  استثمارعيين لجنه ت

 :  القرار

هي لجنه مهنيه وعملها محدد بناء على ما ينص عليه امر السلطات المحليه وتركيبتها تكون: مدير  اللجنةهذه 

مدير قسم اخر واالقتراح يكون مدير  ,مهندس المجلس ,شار القضائيتالمس ,محاسب المجلس ,عام المجلس

جمال من: السيد  المكونةاللجنة على تركيب  المصادقةم بعد التداول بين االعضاء ت قسم المعارف في المجلس.

صموئيل دكور المستشار المحامي عبد الكريم فطوم محاسب المجلس, السيد , ام المجلسعمدير  فطوم

 محمد رافع مصري مهندس المجلس, السيد شريف قادري مدير قسم المعارف. المهندس القضائي, 

 

 :  4بند رقم 

.  19124جزء من احواض  الجنوبية الجهةمنطقه تجاريه في  إلقامه 31044302-260مفصله رقم  خارطة

 .19126, 19125, 19124גושים: חלק מתוכנית מפורטת לאזור מסחרי .  19126.  19125

 عمر اسماعيل : 

في التخطيط تم  المشمولةوبمصادقه معظم اصحاب االراضي מבנה תעשייה( المجلس المحلي بمساعده شركه )

 الخارطةهذه  في كرمئيل. التجاريةنطقه ممقابل ال 85صفد  –طيط لمنطقه تجاريه محاذيه لشارع عكااعداد تخ

اجل ان يكون المجلس المحلي من تاج لقرار حعليها لتحويلها للجنه اللوائيه وت التوصيةوتم  المنطقيةقدمت للجنه 

 جاريه. تنطقه . هدفها تحويل اراضي زراعيه لمالخارطةهذه لالمجلس المحلي المبادر 

 مروان عبد الغني : 

 انا صاحب قسيمه ولم اوقع.  ,ليس كل اصحاب االراضي موافقين ولم يوقعوا على مصادقه

 محمد رافع مصري : 

توجهت لمعظم اصحاب القسائم واخذت  الشركة ,الشرقية الجهةهي استمرار لخرائط مصادق عليها من  الخارطة

امامكم هي  المعروضة الخارطة ه. هذالمطلوبةبناء على المواصفات  رطةالخاوتم اعداد  مصادقه من معظمهم.

 االقتراح الذي سيتم تحويله للجنه اللوائيه  

 القرار:

 المصادقةتم  المعروضة الخارطةبعد التداول بين االعضاء الحاضرين وشرح مهندس المجلس واالطالع على 

 عليها. والمصادقةاجل تحويلها للجنه اللوائيه لبحثها  من الخارطةان يكون المجلس المحلي هو المبادر لهذه 

לאחר דיון בין חברי המליאה הנוכחים וקבלת הסבר ממהנדס המועצה  ועיון בתוכנית שהוצגה 

בפניהם המליאה מאשרת שהמועצה תהיה היוזמת של התוכנית בכדי להעביר אותה להפקדה בוועדה 

 המחוזית להמשך טיפול והפקדה.
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 الجديدة. المقبرةاالولى من  المرحلةتنفيذ   –يل نصور نب

 صموئيل دكور:

في القضية التي رفعها المقاول نبيل نصور ضد المجلس من وقدمت تم توزيع على االعضاء المواد التي طرحت 

االولى تم  لةالمرحالغربية. في  الجهةمن   الجديدة للمقبرةاالولى  المرحلةاجل  دفع مقابل االعمال التي نفذها في 

شيكل تقريبا. المقاول الرئيسي هو نبيل نصور والمقاول الثانوي من قبل  197,637تنفيذ بناء جدار طلياني تكلفته 

بعد انهاء العمل قدم المقاول حساب على االعمال  ,المقاول الرئيسي الذي نفذ العمل هو من نحف ذيب عبد الغني

وكذلك للمخطط  على العمل المهندس فراس سعيدالمشرف دم للمراقب ب قاسحالتي نفذت بناء على االتفاقية, ال

من اجل تحرير الميزانية والمبلغ  للوزارةرسل أعلى الحساب  المصادقةوبعد ان تم  ,والمراقب عبد ياسين

 المصادق عليه حول لحساب المجلس وموجود في حساب خاص في المجلس.

لجمعية توجهوا للمجلس وادعو ان هذا الجدار لم يبنى حسب ممثلين عن ا ,على الحساب المصادقةبعد ان تم 

طلب فحص الموضوع وادعاءات الرئيس السابق لم يدفع للمقاول والمواصفات وكذلك لم يبنى بناء على التخطيط, 

د. باسم حزان,  المختص  باسم   كذلك عينت مختص من قبلها واللجنة, تم تعيين مختص لفحص العمل اللجنة

تم الدفع يوبناء على تقريره لم  ه ادعى انه يوجد خلل بالعمل ولم يتم تنفيذ العمل بناء على المواصفات.حزان بتقرير

تعيين مختص من قبلها لفحص  المحكمةقررت  ,المحكمةفي  المداولةوفي جلسات  للمحكمةل توجه اوللمقاول, المق

فحص االدعاءات وكذلك العمل الذي   كمةالمحالمختص من قبل  ,عاءات الطرفيندالموضوع والعمل الذي نفذ وا

, صحيح انه كان تغيير في الخرائط ولكان تنفيذ مطلوبةنفذ وبناء على فحصه اقر ان العمل الذي نفذ كان بجودة 

من قبل المجلس المهندس فراس سعيد ومخطط المشروع   المشرف على العمل الجدار تم بمصادقة المراقب

في الوقت الذي نفذ بناء على  ,تطيع  ان ندعي ان المقاول نفذ بناء على قراره هوالمهندس عبد ياسين, وهنا ال نس

 ,المقاول قدم حساب بناء على الكميات التي نفذت فعليا اوامر المراقب المرافق والمخطط من قبل المجلس.

 الحساب المصادق عليه بناء على الكميات التي نفذت  والتخطيط المصادق عليه  بعد التعديالت.

 المحكمةوبعد اطالعها  على االدعاءات وتقارير المختصين والمختص من قبل  األخيرة الجلسةفي  المحكمة

, ش.ج 197,637اقترحت ان يتم الدفع للمقاول المبلغ المصادق عليه فقط دون أي فوائد او زيادات اخرى أي 

 50محاماه وغيرها وتقدر بحوالي   لهذا المبلغ كان يمكن ان يدفع فوائد ومصروفات اخرى واتعاب  باإلضافة

في جلسة  مجلس, وبما ان هذه القضية  هوع لبحثجادارة المجلس كان يمكن ان تتخذ قرار دون الر الف شيكل.

 في جلسة المجلس بمشاركة اعضاء المجلس. اتأثير جماهيري  كان من المناسب  ان يقرر به ولها همهم

 .الالزمةقراركم سيتم اخذ االجراءات  الموضوع مطروح امامكم لقراركم وبناء على

 مروان عبد الغني:

 م ينفذوا العمل بناء على التخطيط؟لبعد ان اقروا انهم  المحكمةماذا وافقت على تعيين مختص من قبل ل
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 :دكور صموئيل

بمعنى  بمصادقة المراقب المرافق والمخطط من قبل المجلس أي ان المقاول المعدلةالتنفيذ كان بناء على الخرائط 

 قبل المجلس.من  هاخر نفذ ما طلب من

 :عبدالغني مروان

 الحالةء المجلس انه لم ينفذ العمل بناء على االتفاقية ولهذا ال يستحق مقابل ذلك وفي هذه اكان يمكن ان يكون ادع

 رفض ادعائهم.تتقرر بما انهم لم ينفذوا بناء على التخطيط ان س المحكمةكانت 

عمل ليس  اعندما تعلم انهم نفذو ألنك المحكمةعلى تعيين مختص من قبل   بالموافقةت انت حسب اعتقادي اخطأ

 بناء على التخطيط فهم ال يستحقون مقابل ذلك.

 :دكور صموئيل

كل تغيير من التخطيط نفذ بناء على مصادقة  المخطط والمراقب من قبل المجلس, والمقاول لم يقرر بناءا على ما 

 ب منه.اراد وانما بعد ان طل

 مروان عبد الغني:

 وليس المجلس. المسؤوليةن فالمراقب والمخطط يتحمال لهذا

 عمر اسماعيل:

 شريكين كل الوقت بمراحل التنفيذ, ورافقوا العمل كل  الوقت. افي فترة العمل وقبلها كانو اللجنةاعضاء 

 محمد مصري:

 .؟اريد ان أسال هل المقاول نفذ عمل ليستحق عليه هذا  المبلغ

 محمد رافع مصري:

لذلك الجدار بني قبل حوالي اربعة سنوات ولغاية االن لم يحدث  باإلضافةعلى كميات نفذت فعليا,  االحساب بناء

 عليه أي تغيير.

 مفيد سرحان:

 م بدعوه المقاول للمجلس والتداول معه للحصول على تنزيل اضافي والوصول التفاق معه.وقناقترح ان 

 مروان عبد الغني:

 كون.ت( التي يجب ان الجودةء على التقارير الجدار ليس بنفس القوه )بنا

 االقتراح:

 إلنهاءلمحاسب المجلس لبحث الموضوع مع المقاول والوصول التفاقية  باإلضافةويل بعد  اعضاء المجلس تخ

 القضية.

 القرار:
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لس للتوصل التفاقية مع ويل السيد مفيد سرحان  ومحاسب المجتداول بين االعضاء الحاضرين تم تخبعد ال

 هذه القضية. إلنهاءالمقاول 

 

 :6بند رقم 

בית הספר של החופש ش.ج. ) 1,063,811بمبلغ  االبتدائيةميزانية غير عاديه للمخيم الصيفي في المدارس 

 הגדול(.

 

 القرار:

س  في وبناء على قرارات وزارة المعارف تم تنفيذ مخيم صيفي لطالب المدار األخيرةفي فرصة الصيف 

اعضاء المجلس  .ش. ج. مموله من قبل الوزارة 1,063,811كانت  اإلجماليةاليف كالمدارس االبتدائية الت

 . 2014يصادقون على الميزانية الغير عاديه من وزارة المعارف للمخيم الصيفي لعام 

 

 :7بند رقم 

 . لمركز السلطات المحليه من الشركة االقتصادية ش.ج 102,987بمبلغ  343 )תב"ר(ميزانية غير عاديه 

 القرار:

ترجع مبالغ من ارباحها للسلطات החברה למשק וכלכלה( الشركة االقتصادية لمركز  السلطات المحليه )

تخصيص هذا المبلغ  نودش.ج.  و 102,987 المحليه التي تنفذ بها اعمال وحصة المجلس المحلي كانت مبلغ 

 (343תב"ר يوجد لدينا تخطيطات كثيره ونحتاج لهذا المبلغ في ) ألنهفي الميزانية  الغير عادية للتخطيط 

 .(343תב"ר على تخصيص هذه الميزانية الغير عاديه للتخطيط ) المصادقةاالعضاء تم  بإجماع
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 جمال فطوم              مر اسماعيلع       
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