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 محضر جلسة  
 االجتماع التمهيدي للمجلس البلدي  

 2017  أفريل  21  الجمعةالمنعقد يوم  
 

السيد منتصر برائسة   2017 أفريل 21 اجلمعةيوم    صباحاالتاسعة والنصف الساعة   التأم على

التمهيدي بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابر�نة اجللسة احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة و 
وذلك بناءا على البالغات اليت مت نشرها بوسائل اإلعالم  2017لسنة  الثانيةللمجلس البلدي يف دورته العادية 

املكتوبة واملسموعة واليت مت تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية وكذلك بناءا على الدعوة االمسية اليت مت توجيهها 
          تاريخب 1754كافة ممثلي اجملتمع املدين حتت عدد   والبلدية إلطارات الكافة أعضاء النيابة اخلصوصية و 

 واآليت نصها : 2017 أفريل 17

الذي سلتئم يوم اجلمعة  للمجلس البلدي التمهيدي  االجتماع وبعد ، أتشرف ابستدعائكم حلضور
متهيدا للدورة  صباحا  بقاعة  االجتماعات  منتزه بئر بلحسن  ابر�نة العاشرةعلى  2017 أفريل 21

 .2017العادية الثانية لسنة 
 

 أعضاء النیابة الخصوصیة :  السیدتانالسید و وقد حضر ھذه الجلسة 

  رئيس جلنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية ابر�نة العليا  علي الطاهر موىل
 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي

 اخلارجية ورئيسة الشؤون االجتماعية واألسرة  تالتعاون والعالقارئيسة جلنة  بية بن ساسي جا وحدو
   ورئيسة دائرة ر�ض النصر                            

   

 وتغیب دون عذر السادة:   
  املساعد األول لرئيس البلدية ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور 
 رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية  توفيق مساعدية

 

 رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 
 رئيس الدائرة البلدية ابر�نة املدينة شكيب بن عيسى



 رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية   سليم سريح
 

 وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
 

 مدير املصاحل الفنية   حممد بن حممود
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين

 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 مدير مبصلحة االستغالل والصيانة كاهية  توفيق بلهاين
 كاهية مدير الشؤون الصحية  عصام املاجري

 رئيس مصلحة الصفقات والشراءات   حسين البيجاوي
 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  مودالناصر حم

 رئيسة مصلحة النظافة  سناء بن منصور
 ر�ض النصرالبلدية بدائرة المتصرف   نزرا األدب 

 ر�نة املدينةالبلدية ابدائرة المتصرف   مديوينمعز 
 ر�نة العلياالبلدية ابدائرة المتصرف  كمال بن رمضان
 ملنازهالبلدية ابدائرة المتصرف   االسعد احملمدي

 رئيس مصلحة املعاليم القارة  اخلماسيحممد الطيب 
 

 .املواطننيو  كما حضر عدد من ممثلي اجملتمع املدين

كتابة اجللسة طبقا للقانون األساسي للبلد�ت   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجانرئيس أم اخلري بلغيث منه و مبساعدة السيدة  38وخاصة الفصل 

 

يابة اجللسة مرحبا ابلسادة والسيدات أعضاء الن منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية السيدافتتح 
على مواكبتهم أشغال املواطنني  و السادةممثلي اجملتمع املدين  مناخلصوصية واإلطارات البلدية ومجيع احلاضرين 

  الت العمل البلدي .ااالجتماع التمهيدي الذي ميثل فرصة لالستماع إىل مشاغلهم وآرائهم حول خمتلف جم

 



 

 

الذي  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةلسيد الكلمة إىل ا السيد رئيس النيابة اخلصوصيةمث أحال 
وعلى اثر اإلعالن عن توىل تقدمي حملة حول بر�مج املشاريع البلدية وأشار إىل أنه يف ما يتعلق مبشاريع البنية األساسية 

تشاركي اليت وقع اختيارها ضمن الرب�مج االستثماري ال املناطقهتيئة  طلب العروض الختيار مكاتب الدراسات إلجناز
مت تعيني مكتب دراسات يف كان العرض مثمرا ملنطقة حي املالحة وحي البلدية وبرج الرتكي و فقد   2016لسنة 

 27حني أنه سيتم إعادة اإلعالن عن طلب العروض للمرة الثانية لبقية األقساط وسيتم فتح العروض يوم اخلميس 
 وممثلي املناطق املعنية .حبضور املواطنني  2017افريل 

فقد مت اإلعالن عن طلب العروض الختيار  2017االستثماري التشاركي لسنة  جم�أما ابلنسبة للرب 
 ر ممثلي املناطق املربجمة .و وحبض 2017ماي  4مكتب دراسات وسيتم فتح العروض يوم 

 أما خبصوص املشاريع الر�ضية فقد مت االنطالق يف أشغال مشروع تغطية قاعة كرة السلة حبي األمري 

شارة االنطالق الجناز األشغال بعد أن مت اختيار ب ملعب فرحات حشاد فقد مت إعطاء إتعشيابلنسبة ملشروع أما 
 املقاولة .

فقد بلغت  2010/2014البلدي لسنوات  االستثمارياملخطط  منيف ما يتعلق ابملشاريع املتواصلة  و
للرب�مج االولية تم قريبا االنطالق يف االستعدادات مع اإلشارة إىل أنه سي 100%إىل  85% نسبة تقدم االجناز من

 . 2018االستثماري التشاركي لسنة 

التصور اجلديد للنظافة سيتم بر�مج أما يف ما يهم قطاع النظافة والعناية ابلبيئة وابعتبار ضبط عناصر 
اقتناء بصفقة عرض تقرير الفرز على اللجنة الوزارية واملتعلقة  إىلاألسبوع املقبل فتح عروض اقتناء املعدات ابإلضافة 

تعاقدت البلدية مع أخرى واستعداد ملوسم الصيفي حية لرفع احلاو�ت النصف مطمورة ومن �الشاحنات املخصصة 
اءات ألعمال الكنس وجهر الطرقات وقلع األعشاب يف انتظار استكمال بقية إجر  الوكالة البلدية للخدمات البيئية

نتصاب الفوضوي تلف التدخالت البلدية ملقاومة االصفقة املناولة ملساندة العمل البلدي هذا مع اإلشارة إىل خم
 .بكامل املنطقة البلدية 

رائهم والتطرق إىل مشاغلهم اليت هتم جماالت نيابة الكلمة إىل احلضور إلبداء آمث أحال السيد رئيس ال
 .العمل البلدي ابملنطقة البلدية 



 

 

 ةـــــــــــــــــــــاإلجاب ونـــــــــــــــالمتدخل

 حي الوفاق )مبنطقة السيدة بية بن مجعة ( متساكنة 
لنيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية عضاء األتوجهت ابلشكر 

التجاوزات الصادرة عن على اجملهودات املبذولة وتطرقت إىل 
مبنطقة حي الوفاق بتغيري صبغة احملالت السكنية  املتساكنني

إىل التجارية والسكن يف ظروف غري مالئمة وبدون ترخيص 
 يف عديد اجللسات  والتعمد بغلق اال�ج و قد أشارت اليها 

طالبت إبجراء معاينة ميدانية هلذه احملالت وإصدار كما 
 غلق يف شأ�ا  تقرارا

 

أشارت إىل �ج  :) 1النصر متساكنة السيدة مجال رمضان ( 
لتواجد  نظراميثل نقطة سوداء هو  و 1مبنطقة النصر  سراييفو

مصبا للفضالت ووكرا للفساد  ابنايتني مهجورتني أصبحت
يف للنهج صإىل أ�ا طالبت بتعبيد الطريق والرت  ابإلضافة
 . الغزيرة حلالته السيئة من جراء األمطارنظرا املذكور 

املطمورة  تركيز احلاو�ت نصف  ةضرور  اىلكما أشارت 
 واإلعالم بتوقيت رفع الفضالت

 صيانة التنوير العمومي بنهج سرايفو  وتركيز اىلدعت  و
 خمفضات للسرعة وذلك حلماية املتساكنني  

أشار اىل أنه مت تسجيل املالحظات  السيد لطفي الدشراوي :
 التدخل برجمة النظافة وسيتم قطاع يف ما يهم

 (مدير مدرسة خاصة بر�ض األندلس) : ق بن رمضانتوفيالسيد 
توجه ابلشكر اىل مجيع اإلطار البلدي على اجملهودات املبذولة 
و تطرق اىل مسألة السرعة اجلنونية للسيارات و دعا اىل تركيز 

مع  "التوت املر"خمفظات سرعة امام املدرسة الواقعة بنهج 
  اإلشارة اىل تكدس الفضالت مبحيط احلاو�ت

أشار اىل أنه مت تسجيل املالحظات  السيد لطفي الدشراوي :
 التدخلبرجمة النظافة وسيتم قطاع يف ما يهم 

تطرق إىل  : )متساكن مبنطقة ار�نة ( : عادل بن فرجالسيد 
السيارات على طول �ج عزيز اتج ابر�نة لغري  مسألة ربوض

من شارة  املتساكنني ودعا إىل ضرورة متكني املتساكنني
 .ستعمال الرافعة للمخالفني ابالوقوف والتدخل 

أوضح انه مع انطالق املوسم :  سهيل الساسيالسيد 
املدخل الرئيس لروضة عزيز  الدراسي اجلديد سيتم حتويل
 اتج من �حية �ج بئر مجعة 

 األشغالأما خبصوص مستودع احلجز سيتم نقلته ابنتهاء 



وتسال حول نقلة مستودع احلجز والربامج املزمعة للمشاريع 
اتج وملعب فرحات حشاد وأشار إىل  الر�ضية مبلعب عزيز

ملا تشهده من ضرورة دراسة احلركة املرورية مبدينة ار�نة 
 احلصول على قروض إمكانيةكما تسأل حول   اكتظاظ

 .كن من طرف البلدية سلتحسني امل
وضعية املبىن املخالف و املتواجد ضرورة النظر يف و طالب ب

 رتصدالذي و   Baguette et Baguetteحمل  به
  شكا�ت ضده عدة

 من مكانه احلايل إىل مقره اجلديد 
أما ابلنسبة لفضاء مسرح اهلواء الطلق سيتم هتيئة كمسرح 

و ذلك حسب ما مت اإلتفاق حوله  خالل اجللسات دي بل
إىل أنه يتم إعداد كراس الشروط  مع اإلشارةالتشاركية 

اهلندسية للفضاء  ابإلضافة إىل أنه مت ختصيص الفضاء 
الشاغر مبلعب عزيز اتج يف إطار التشاركية إلجناز مسبح 

سيتم  وبلدي كما أنه مت إعداد الرب�مج الوظيفي للمشروع 
 .اجناز مأوي للسيارات أمام امللعب 

أما يف ما يتعلق ابلنسبة للمبىن ونظرا للوضعية القانونية فقد 
 مت رفض طلب التسوية يف إطار اللجنة اجلهوية 

أكد على  :)ار�نة املدينة (متساكن مبنطقة السيد محدة سالمة 
و لبنان �ج " مايل يف ضرورة التدخل للعناية ابلنظافة 

ضرورة متابعة املشاريع املتعلقة  و"واسطنبول والسودان 
 احلفر لتواجد عديد  ابلطرقات واألرصفة و

هج نب كما أشار ابستمرار اإلضاءة العمومية بصفة متواصلة
يف منح رخص التزود ابملاء  احلاصلة التجاوزات ومايل 

   .رخص البناءاملنتفعني بوالكهرابء لغري 

اجلديد  أوضح أنه تبعا للتصورالسيد لطفي الدشراوي : 
مجيع  إحصاءاخذ بعني االعتبار  إعدادهللنظافة الذي مت 

وسيتم التدخل ملعاجلتها وأشار إىل أنه سيتم  السوداء النقاط
  برجمة حصة مسائية بنهج مايل

ضح أن الرتخيص لعدادات و : ا السيد رئيس النيابة اخلصوصية
  املاء والكهرابء ختضع يف إسنادها لراقبة جلنة بلدية

مثن : (متساكن مبنطقة ار�نة العليا )السيد حسن اجلنحاوي 
تطرق إىل و اجملهودات البلدية للمجلس واإلطارات البلدية 

 واد من طرف عضو مبجلس النواب وال ىتعمد البناء مبجر 
الذين تقدموا  متساكن 75جتاوز يف حق عدد  يعترب ذلك

 بعريضة يف الغرض وطالب بضرورة التدخل من مجيع املصاحل
والسلط املعنية وتبليغ صوته إىل املسؤولني حلماية حقوق 

 املواطنني  

املعىن من أن البلدية مل متكن  أوضح:  علي الطاهر موىلالسيد 
  الرتخيص

: أشار (متساكن مبنطقة ار�نة العليا )السيد عبد السالم املانسي 
 -لتعبيد وصيانة الطرقات بنهج الياس ضرورة التدخل إىل 

 -ابو القاسم  -احد-االمان  -االنوار –النهوض  -االقالع 
و ذلك نظرا لعدم وجود اشكالية يف املالحة  -خري الدين 

 تصريف مياه األمطار
جودة احلياة مبنطقة ار�نة رق إىل ضرورة العناية حبديقة كما تط

 .ملالحة واحلديقة اجملاورة للمقهى العليا حبي ا

 



كما أكد على ضرورة التدخل لرفع السياج املتواجد قرب   
 حديقة جودة احلياة 

أشار إىل : (متساكن مبنطقة ار�نة العليا ) فسو يالسيد خمتار بن 
مبشاركة و  من طرف مكتب الدراساتاجملراة املعاينة امليدانية 

املواطنني وذلك لدراسة إشكالية تصريف مياه األمطار مبنطقة 
بصهاريج املاء التابع للشركة  إشكاليةحي املالحة وتبني وجود 

ية تالتونسية لتوزيع املياه واملتسببة يف ضرر كبري ابلبنية التح
 . ابملنطقة لذلك ال بد من مراجعة املسألة ومراسلة الشركة

أوضح أنه مت إجراء معاينة ميدانية :  حممودحممد بن السيد 
من طرف اإلدارة البلدية ومكتب الدراسات ابملنطقة ملعرفة 

سيتم و  و حتديد كلفة املشروع اإلشكاليات املطروحة
  . التدخل يف إطار املنهجية التشاركية

على  اكدبرج الرتكي ) : (متساكن مبنطقة السيد العيد شبشوب 
غياب تعبيد الطرقات والتنوير العمومي والرتصيف مبنطقة برج 

�ج بكل من مساء اال�ج ابم تركيب لوحات اعدانالرتكي و 
وذلك على غرار بقية  وابب حبر –ابب اخلضراء  –ابب منارة 

 .األ�ج و طالب بشدة بضرورة التدخل و معاجلة املسألة

: أوضح أن متساكين منطقة  رئيس النيابة اخلصوصية السيد 
بقية برج الرتكي قاموا بتعطيل املشروع ومنع املقاول من اجناز 

 األشغال

 

: أشارت إىل معية وينو الرتتوار ) جبالسيدة كوثر الغزواين ( عضو 
عدم استغالل مأوى السيارات املتواجدة ابملنطقة البلدية 

و مثال ذلك مأوي السيارات ابحلي اإلداري بصورة جيدة 
بشارع فرحات وض السيارات بصفة عشوائية بأصبح ر حيث 

ربوض شاحنات نقل  كما تطرقت إىل مسألةحشاد .
نع وطالبت مب مستوى ابب احلديد يفالبضائع على الرصيف 

التجاوزات الصادرة عنهم مقرتحة ختصيص مكان لوقوفهم  
كشاك منذ ستة سنوات على كما أشرت إىل تعدد تواجد اال 

 و آن األوان اىل ازالتها  و)املغازة العامة ( ماقر  رصيف
 Tunisieاألكشاك التجارية لشركة ظافة إىل انتصاب ابال

télécom  الثقيلة املعدة  اآلالتانتصاب ابالضافة اىل
 للتسويغ على مستوى حمول ار�نة من �حية مدخل رواد 

مثنت  ووأكدت على ضرورة احلزم يف التدخل وتطبيق القانون 
اجملهودات املبذولة لتهيئة املنطقة اخلضراء حبي املالحة مع 
اإلشارة إىل األشغال املنجزة ابلطريق من طرف ديوان التطهري 

ثل خطرا على متابلصورة اجليدة و  عهاوالذي مل يتم إرجا
  املرتجلني وسائقي السيارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

:  )نهج سليمان طريق بنزرتب (متساكنالسيد مجال العياري 
عائلة منذ مدة طويلة من جراء احلالة  46تطرق إىل معا�ة 

بعني  هم وطالب بتعبيده واخذ 100املرتدية للطريق ملسافة 
نطالق دراسة تصريف مياه األمطار ابملنطقة مع اباالعتبار 

وعدم استطاعت فرتة طويلة لاإلشارة إىل تكدس الفضالت 
 . شاحنة رفع الفضالت املرور لتكسري الطريق

تصريف ل: أفاد أنه مت إعداد دراسة  السيد حممد بن حممود
أد  400وقد بلغت الكلفة التقديرية للصفقة  األمطارمياه 

أد سيتم  500وابعتبار انه مت ختصيص اعتمادات بقيمة 
ابالعتمادات النظر يف إمكانية التدخل ابلنهج املذكور 

  املتبقية

 ابلنصر ): نطاجاكستاالسيدة عفيفة ذويب (متساكنة بنهج 
تطرقت إىل وجود منطقة خضراء مهملة ومتثل إزعاجا لراحة 
املتساكنني ووكرا للفساد لبعض املنحرفني ومصبا للفضالت 

صيانة اىل غياب كما أشارت   .وأكدت على ضرورة التدخل
  نطاجاكستاالتنوير العمومي بنهج 

د أنه نظرا لنقص يف تقدمي ااف:  السيد لطفي الدشراوي
خدمات الكنس وقلع األعشاب مت إجراء صفقة النتداب 

 عامل وسيتم التدخل قريبا يف النهج املذكور  30عدد 
كما أشار إىل انه مت إعداد صفقة ابلتنسيق مع وزارة البيئة 

إلعداد القتناء ي ابإلضافة إىل أنه يتم اهتم الكنس امليكانيك
  معدات جديدة للكنس سيتم استغالهلا داخل األحياء

أشار إىل السيد رفيق الفاحل : (عضو جبمعية وينو الرتتوار) : 
جتاوز أصحاب احملالت التجارية يف استغالل الرصيف 
ابإلضافة إىل عدم استخالص املعلوم على املخالفني وهو ميثل 

الستخالص وتدعيم ابفسادا مالية ودعا إىل ضرورة املبادرة 
موارد البلدية جملاهبة اجناز املشاريع وطالب بتطبيق القانون 

 والضرب على أيدي املخالفني .
 

 

مجعية املنطقة اخلضراء ابملنزه رئيس السيد فيصل بن محزة ( 
دعوة طرق إىل مسألة النقص يف اإلعالم لت : لسادس)ا

ضور اجللسات التمهيدية املوجهة ابألساس إليهم حلاملواطنني 
وأشار إىل إشكالية تصريف مياه األمطار بنهج علي بن 
ابلقاسم ابملنزه اخلامس و�ج طارق ابن ز�د ودعا إىل ضرورة 

 .التدخل فيهما 
كما أشار إىل اكتساح تغيري صبغة احملالت بدون ترخيص 

دية مما تسبب يف ملنطقة املنزه اخلامس وغياب الرتاتيب البل
اختناق مروري كبري وأكد على ضرورة تفعيل عمل الرافعة أو 
الكبالت على مستوى مفرتق قصر اتج واملنزه السادس 

أوضح أن صاحب املركب :  رئيس النيابة اخلصوصية السيد 
  .التجاري قد تكفل مبعاليم اإل�رة أمام املركب

ابعتبار قدم حمركات أشار إىل أنه :  حممد بن حممودالسيد 
يف   les relais électriquesكهرابئية التبديالت ال

يتم توفريها من طرف و حيث انه لتنوير العمومي ما يتعلق اب
الشركة الوطنية للكهرابء والغاز تشهد يف اآلونة األخرية 
نقص يف اسرتادها وتتم متابعة املوضوع من طرف فريق 

 .التنوير العمومي



 والنصر.
ودعا إىل مزيد صيانة التنوير العمومي وتساءل حول تكثيف 

فحني اإل�رة أمام املركب التجاري بنهج مصطفى احلجيج 
ا دعا إىل ضرورة التدخل على مستوى بقية النهج كمتقل 

خبصوص تغيري صبغة احملالت السكنية إىل جتارية وتطبيق 
 .  القانون

دعا اىل  :)ليا السيد مراد بن عمارة (متساكن مبنطقة أر�نة الع
املنطقة اخلضراء   هتيئةضرورة  تعبيد الطريق بنهج أحد و 

 املتواجدة ابملكان

 

: تطرقت السيدة فاطمة الوساليت : (عضو جبمعية وينو الرتاتوار ) 
احملالت التجارية على طول شارع اهلادي  اتإىل مسألة جتاوز 

وتركيز بناء ثقيل على الرصيف مع اإلشارة إىل إجراء  نويرة
إزالة لعدد من احملالت من طرف سلطة اإلشراف دون 

 .2016 استكمال بقية احملالت خالل شهر نوفمرب
ودعت إىل ضرورة التدخل إلجياد حل يف تغيري صبغة احملالت 

االستغالل املشط و بشارع عثمان بن عفان بصفة يومية 
على صفحات التواصل يتم اإلعالم عنها اليت  و للرصيف

 االجتماعي 

 

إىل  أشار  ):املدينة(متساكن مبنطقة أر�نة  السيد عادل بن فرج :
ضرورة العناية بفضاء منتزه بئر بلحسن الذي يعترب املتنفس 

 املدينة وطالب بضرورة حماسبة مسئويلالوحيد ملنطقة ار�نة 
  اجلمعيات املمولة من البلدية

 

أكدت على  ): حي الوفاقمبنطقة  ة(متساكن السيدة بية بن مجعة
قانونيا  حىت يتسىن املطالبةالنفاذ إىل املعلومة تسهيل ضرورة 

 .وأمام أنظار احملاكم 

بني أن اإلدارة البلدية مفتوحة أمام :  حممد بن حممودالسيد 
  مجيع املواطنني لإلرشاد والتوجيه والنفاذ إىل املعلومة

أضافت : )1النصر مبنطقة  ةمتساكن( رمضان مجال السيدة
 ل الرافعة او الكباالت بنهج سرايفو وذلكتفعي بضرورة 

  لوجود ربوض عشوائي للسيارات

 

تساءل :  أر�نة املدينة)متساكن مبنطقة ( البنزريت السيد فوزي
حول برجمة تعبيد الطريق احملاذي ملنتزه بئر بلحسن نظرا لرتدي 

أشار إىل حمدودية موارد مجعية تنس الطاولة اليت كما حالته  

 



م اجلمعية من طرف دعبلغت القسم الوطين والتمس مزيد 
الفردية نظرا  عابراسة إمكانية بناء فضاء يعىن ابأللود ةالبلدي

 للضغط املتواجد يف ممارسة النشاط تقامسا مع مجعيات أخرى

دعا إىل  : )اخلامساملنزه متساكن مبنطقة ( السيد فيصل بن محزة
لفضالت لمراقبة احملالت التجارية وإلزامها بتوفري حاو�ت 

النصف توفري حاو�ت يف واالستئناس بتجربة بلدية احلرايرية 
  .مطمورة مبنطقة املنزه اخلامس والسادس

 

 

توجه ابلشكر إىل كافة املتدخلني وأوضح أن العمل البلدي يعترب يف  : السيد رئيس النيابة اخلصوصية
منطقة حي  ستكون مع بداية انطالق التجربة التشاركية أن جممله طيبا رغم وجود بعض النقائص وأشار إىل 

  .معاضدة اجملهودات واملالحة داعيا املتساكنني إجناح التجربة 

من خالل ملراقبتها و متابعتها السعي حثيث فإن شروط ال خضوع املقاهي لكراسرغم أنه اىل كما أشار 
تحسني القطاع أما ابلنسبة الستعمال الكبالت الذي ذلك ل غلق يف شأن املخالفني و اتاحلمالت وإصدار قرار 

 للتصرف يف مع الوكالة البلديةالتعاقد �اية مع ة املنطقة إبعتبار شساع يتم بواسطة اإلمكانيات الذاتية البلدية و
 .راس شروط جديدة لك إلعداد الرافعات يتم ا

 .منتصف النهار وعشر دقائق ورفعت اجللسة على الساعة 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة 

 منتصر المحجوب

 

 

 

 

 

 


