الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسـة الدورة التمهيدية الرابعـة لسنة 8102
المنعقــدة بتاري ــخ  87أكــتوبـر 8102
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة 8107
المؤرخ في  01فيفري  8107المتعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي عدد  01لسنة
 8101المؤرخ في  81ماي . 8101
وعمال بمقتضيات الفصل  812من مجلة الجـــــ ماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد  82لسنة
 8102المؤرخ في  2ماي . 8102
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  8102المؤرخ في  07ماي  8102المتلعق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي  ، 8102وبناءا على اإلستـدعاء
الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  0122بتاريخ  3أكتوبر  8102والمتـضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــس المجلس البلـــــدي بـــزاوية سوسة بإستدعــــائكم لحضـــور الجلسة التمهيدية
للدورة العادية الرابعة لسنة  ، 8102التي تقرر عقدهـــــــــــا :
*يــــــــــــــوم  :السبـــــت  87أكتوبـــر 8102
*على الساعة  :الــــعاشـــــرة صبــــــــــــاحا
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميــــــــــة الجلسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــد والســــالم ».
عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوسـة جلسته التمهيدية للددورة العاديدة الرابعــدـة لسدنة  8102يدوم السبــــدـت
 87أكتوبـ دـر  8102علددى السدداعة العاشددرة صبددـاحا بقصددر البلديددـة  ،وقددد تددرأج الجلسددة السدديد يوسـددـا التــددـومي رئدديس
المجلس البلدي كما حضرها السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ــي  :مساعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة
ـ السيدة منا الثابوت ــي

 :مساعد ثالث ورئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة

ـ السيد أنس بوكمشــة

 :مستشار

ـ السيد المنصف فضلون

 :مستشار

ـ السيدة آسيا بوعسكــر  :مستشارة
ـ السيد محمد علي بوزعبية  :مستشار
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ـ السيدة فتيحة إبن صالح

 :مستشارة

ـ السيد جمال بوكمشــة

 :مستشار بالمجلس البلدي

ـ السيد رفيق بن هنيــة

 :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف

وتغيبت بعذر السيدة رباب بوزعبية مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي والسيدة حنان النابلي

مستشارة

ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة .

وتغيبت بدون عذر السيدة فاطمة بوزعبية
رضا دربـــال مستشار  ،السيد ضياءالدين بوقرة

مستشارة ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصـــــل والتقيــــــيم  ،السيد
مستشار ورئيس لجنة األشغال والتهــــيئة العمرانية  ،الســـــيدة

سماح البغدادي مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات  ،السيد حميدة عرعاري
لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة  ،والسيدة غادة خليفة

مستشار وئيس

مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم .

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلدية مقرر الجلسة وثلة من المواطنين
ومكونات المجتمع المدني.

إفتتح السيد يوسا التومي رئيس المجلس البلدي بزاوية سـوسة الجلسة مرحبا بالحضـــــور ومبرزا
أهمــــية هذه الجلسات في اإلقتـــراب من المواطـن واإلنصـات إلى مشاغلـه  ،حيث أشـــار إلى المشاريع الـــبلدية
المبرمجـــة والتي هي بـــصدد اإلنجـاز  ،كما أكد للحضـــور أنه تم رصد إعتماد قدره  1مليون دينار لتهيئة حي المندرة
والذي تمت برمجته من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمــــراني وسيتم إنجازه في إطار التشاركيـــــــــة .
أما بالنسبة لربط حي الحريق والحمادة الشرقية بشبكة التطهيـــر فقد أعلم السيد رئيس المجلس البلدي
الحاضرين أنه تم رصد إعتمادات قدرت بـ  0 ،2مليار و  7111متر من القنوات  ،وسينطلق الديوان الوطني للتطهير في
إجراءات طلب العروض خالل شهر ديسمبر  8102وقد تم تخصيص قطعة أرض كائنة بـالحريق إلنجاز محطة الضخ.
وفيما يخص ربط الحمادة الشرقية بشبكة التطهيــر أكد رئيس المجلس البلدي أن هذه المنطــــقة مازالــــت
خارج مثال التهيئة العمرانيــــة والتي أصبحت مصدرا لتشكي المتساكنين بصفة مستمرة نتيجــــة لعدم ربطها الشبكــــة.
كما عرج السيد رئيس المجلس البلدي إلى ضرورة توسعة مقر قصر البلدية وذلك ببناء طابق أول مما سيؤثر
إيجابا على سير العمــــــل البلـــدي.
وأعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضريــــن أنه سيتم الشروع في تعبـــــيد شارع الجمــــــهورية ونهج
الصادقية ووادي القوج خالل شهر ديسمبر  8102أو بداية شهر جانفي  8102في إطار التشاركيـــــــــة .
قـــوام
كما حث السيد رئيس المجلس البلدي المواطنيـــــن على تنمية الموارد المالية للبلدية بإعتبار أن المال
ّ
األعمـــال وأنه اليمكن إنجاز المشاريع البلدية في ظل نقص اإلعتمادات الالزمة في الغرض  ،وأكد على ضرورة تفعيل
التشاركيــــة في الجلسات القادمة وتشريك المواطن في المشاريع والقرارات البلدية للنهوض بالمنطقة البلديـــــــــــة .
كما تقدم السيد رئيس المجلس البلدي لفريق النظافة بالشكـــــر على المجهودات اإلســــتثنائية التي بذلها خالل
الفترة األخيرة  ،وذكر الحاضرين أنه وعلى إثر إنتشار فيروج حمى غرب النيــــل خالل شهر سبتمبر الفارط قامت كل
من بلدية زاوية سوسة باإلشتراك مع بلديات القصيبة  ،الزهور ومساكــــــن بالمداواة بالطائرة .
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وبخصوص العودة المدرسية والتي كانت مهددة باإللغـــاء بالمدرسة اإلعدادية بالزاوية القصيبة الثريات نــــوه
السيد رئيس المجلس البلدي بتظافــــــر جهود كل من السيد والي سوسة والمستشار البلدي السيـــــد رفيق بن هنية
حيــث تمت العودة في ظروف طيــبة ومريحـــة .
كما أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين أنه تم التدخل في المجال الرياضي على مستوى جمعية الكوكب
الرياضي بزاوية سوسة وتوجه بالشكر للسيدين أمين اللطيا  ،جمال بوكمشـــــــــة والسيدة منــى الثابوتي  ،مبينا أنه
تمت مراسلة رئيس المجلس البلدي بمساكن بخصوص توفير ملعب مساكــــن إلجراء مباريات رياضية شاكرا إياه على
تلبية مطلبه  ،كما أشار إلى انه تم توفيـــر مبلغ  2111د إضافي بالنسبة للمنحة المخصصـــة لجمعية الكوكب الرياضي
بزاوية سوسة والتي سيتم صرفها في السنة المقبلــــــــــة.
وفي نهاية تدخله أكد السيد رئيس المجلس البلدي على ضرورة تحسيــــس المواطنين بخالص الديون المتخلدة
بذمتهم لفائدة البلدية حتى توفر اإلعتمادات الالزمة إلنجاز المشاريع التنموية بالمنطقة .
وإثر ذلك أحال السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة للســـــادة الحضور واللذين تمحورت تدخالتهـــــم كما يلي:
* متساكنو حي اإلزدهار والحمادة الشرقية :
ـ طالب متساكنـو حي اإلزدهار والحمادة الشرقية برفـع األوساخ والفــضالت المتراكمـة على قارعتي الطريـق  ،إضافة
الى نقص التنوير العمومي  ،كما أشاروا إلى سيالن المياه المستعملة بالطريق العام وما نتج عن ذلك من أوساخ
وروائح كريهــة وتكاثر الحشــرات  ،وطالبوا بالقيام بحمالت لـــرش المبيـــدات .
كما تمحورت تدخالتهم حــول ظاهرة الحيوانات والكالب السائبــة بحــيهم والتي اصبحت مصدر إزعاج لهـــم .
وكان تدخل بعض المتساكنيــن حول نقص مخفضات السرعة بالطرقات المؤديــة الى حي اإلزدهــــأر أو
وضعها بغير األماكن المخصصة لها  ،أيضا أشاروا إلى نقص في تركيز فوانيس النور الكهربـائي بحيهم  ،إضافة إلى
عدم ربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
كما طالبــوا أيضا بتخصيص دورية أمنيــــة كل يومــي سبت وأحـــد لتوفير األمن بالمنطــقة في إطار ما
تشهده من أحداث شـــغـــب من طرف بعض المنحرفيــــن.
كما أبدى متساكنو حي اإلزدهار والحمادة الشرقية تذمرهـــم من قيام البعض بتحويـــــل الحاويــات  ،إضافة إلى
إفتقار جل األنهج إلى حاويــات .
إثر ذلك تدخل السيد رئيس المجلس البلدي موضحا أنه يتم إلقاء الفضالت من طرف المتساكنين بجانب
الحاويات على الرغم من وجودها مذكـــــرا بالقانون عدد  31لسنة  8101المؤرخ في  12أفريل  8101المتعلق بمخالفة
تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية  .والذي ضبط الخطايا من  311د إلى  0111د وسيتم العمل
به في القريب كما دعا إلى توعية المواطنيــن لمعاضدة مجهــود البلدية في النظافة وفيما يتعلق بالتـــــنوير العمومي
فستعمل البلدية على تنويـر الشـــــوارع .
أما فيما يتعلق بالحاويات فتعــهد السيد رئيس المجلس البلدي بصيانــتها وغســـلهـــا .
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ومن ناحية أخرى أفاد السيد رئيس المجلس البلدي أنه سيتم إزالة المخفــــــــضات المتواجدة بغير األماكن
المخصصة لهـا  ،كما أعلم الحاضرين أنه يتم بصفة دورية ( يومان في األسبــوع ) القيام بحملة لقنص الكالب السائبة
من طرف عون مكلا من البلدية بالتعاون مع خلية الشرطة البلديــة .
* متساكنو حي الحريق بزاوية سوسة:
ـ طالبوا بمزيد العنـــــاية بنظافة حيهم إضافة إلى تعبـــــيد الطرقات والربط بشـــبكة التطهيـر .
ـ المطالبة بتسمية األنهج واألحياء
ـ مشكلة األودية التي تمر عبر الحريق والتي تمثل خطرا داهما لبعض المنازل نظرا لتفشي ظاهــــرة البناء الفوضوي
وعدم وجود مســارات طبيعية لمجاري المياه.
ـ التساؤل عن إمكانية إحداث مركز تكوين مهني بالحريق في ظل وجود بعض األراضي الدولية التي يمكن تخصيصها
لهذا المجــــــال أثناء مراجعة مثال التهيئة العمرانية .
ولدى رده على تساؤالت متساكني حي الحريق أفاد السيد رئيس البلدية في هذا الصدد أن المجلس البـــــلدي قام
بمجهود جبار في العديد من األحياء منذ تركيــــــــــزه.
* متساكنو نهج طرابلـس بزاوية سوسة:
ـ تمحور تدخل الحضور فيما يخص إفتقار حيهم إلى الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي .
حيث أفاد السيد رئيس المجلس البلدي على مساعدة المتساكنيـــن في إدخال الماء الصالح للشراب والنور
الكهربائي .
* مســائل مــختلـفة:
تطرق السيد رئيس المجلس البلدي إلى نقص اإلدارات بمدينة زاوية سوسة والصعوبات التي تعترض متساكني
المدينة عند قضاء حاجياتهم اليومية من ذلك ضرورة بعث فرع لإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان  ،فرع للديوان الوطني
للتطهيــر  ،فرع بنكي ......
كما أشار إلى اإلكتضاض الذي يشهده المعهد الثانوي والمدرسة اإلعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات حيث
إعتبر أن تشييد المدرسة اإلعدادية يمثل ضرورة قصــــــوى حاليــا نظرا وأن المدرسة اإلعدادية بالزاوية والقصيبة
والثريات الحالية لم تعد قادرة على إستيعــاب المزيد من التالميذ والبالغ حاليا  0711تلميـــذ  ،أيضا أشار إلى اإلكتضاض
الذي تشهده المدرسة اإلبتدائيــة الجمهورية مبرزا أهمية إحداث مدرسة إبتدائية أخرى لتخفيا الضغط على بقية
المدارج .
هذا وقد أكــد السيد رئيس المجلس البلدي على ضرورة إحداث مدرسة إعدادية ببئر الحلو بزاوية سوسة.
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أما المعــهد الثانوي بالزاوية والقصيبة والثريات فأفاد السيد رئيس المجلس البلدي في هذا الصدد إلى إقتراح

تسميـــته بإسم األسـتاذ "ونــاج بنفرج

" إعـــترافا له بما بذله من مجهودات في مجال التعليــم ولما تركه من أثر

طيـب لدى الناشئـة.
وفيما يخص موضوع إحداث مدرسة إعدادية بزاوية سوسة فقد أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين أنه
تم عقد جلسة مع ممثل المندوبية الجهوية للتعليم ومع مالكي العقار وتم إعالم المالـــــكين بأن تـــــقرير اإلخـــــتبار حدد
بـ  73د/م. 8
ك ما أعلم الحاضرين أن البلدية بصدد القيام ببعض اإلجراءات لمد المالكين بوثيقــــــــة تقرير اإلختبـــــــــــار.
وأوضح السيد رئيس المجلس البلدي للحاضرين أنه تم إعال م رؤساء األحزاب والجمعيات لمد البلديـــــــة
بعناوينهم ونوعية نشاطهم .
وفي إطار تقريب الخدمات من المواطنين أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين إمكانيــــة إيجاد مقر
لتركيـــز فرع بنكـــي بزاوية سوسة  ،كما أشار إلى قرب تركيز موزع آلي بمكتب البريد بزاوية سوسة مبرزا أهمية
تعزيز مكتب البريد بموارد بشرية من شأنها أن تحسن الخدمات المسداة للمواطنين حيث ان نقص األعوان نتج عنه
إكتضاض متواصل بشبابيك مكتب البريد.
كما أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحضور أنه تمت مراسلة وزارة الصحـــة لتوسعة المستوصا المحلي
بزاوية سوسة نظــرا للنمو الديمغـــــرافي الذي تشــــهده مدينة زاوية سـوسة حيـث أصبحت تـــع ّد أكثر من  88ألا
نسمـــة مع إقتصار الخدمات الصـحية المسداة من قبل المســـتوصا المحلي على الطب العـــام  ،إضافـــة ألى أنــه أصبح
غير قــــــادر على تلبية حاجيـات المواطنيـــــن خاصة من ناحـــية الفـضاء المخصـص للمرضـــى واإلطار الطبـي  ،علما
وأن المستوصا المذكور قابـــل للتوسعــــة أفـــقيـــا وعموديــــا  ،كما أعلــــم الحاضرين أنه طلـــــــب من وزارة
الصـــــحة مزيد تدعيـــــم المستوصا باإلطار الطــــبي والمعــــدات الطبية ( كرسي خاص بطب األسنان ) وآلة تسجيــــل
القلـــب وبــــعث قســم لطب النـسـاء وقســـم لطـــب األطفـــــال .

* شارع جمال عبدالناصر (

شارع القـاهرة ):

تطرق الحاضرون إلى مسألة اإلنتصاب الفوضوي بالمنطقة البلديـــة وما إنجر عن ذلك من تعطيل لسير تنقل
المترجلين على األرصفة مع اإلخالل بجمالية المدينة حيث بين السيد رئيس المجلس البلدي في هذا المجـــــال إلى أنه تم
التنبيه عليهم بالطرق الودية من طرف أعوان خلية الشرطة البلديـ ة وفي صورة تمادي المنتصبين فإنه سيقع إتخاذ
اإلجراءات الردعية ضدهــم .
وفيما يخص البناء الفوضـــــــوي فقد أعلم السيد رئيـــس المجلس البــلدي الحاضــــرين أنه تم إتـــــخاذ جمــلة
من قرارات اإلزالة والهــــدم وسيتم الحـرص على تنفيذهـا في القريب.
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* متساكنوا

حي بوزعبية:

ذكر متساكنوا حي سيدي بوزعبـــــــية بالوضع البيــــئي المتـــردي للحي نتيـــــجة المــــياه الراكــــدة والذي
يهدد بكارثة بيئيــــــة مطالبيــــن بربط الحي بشبكة التطهيـــر .
وفي هذا اإلطــــار أوضح السيد رئيس المجلس البلدي أن البلدية ساعية لحل اإلشكال العقـــــاري الذي يعرقل
ربط الحي بشبكة التطهير وبين أن البلديـــــة التدخر جهدا في سبيل إيجاد الحلول في أسرع األوقات تفاديا لما يمكن أن
ينجر عن ذلك من مخاطر إضافيـــة خاصة بعد ما شهدته البالد من إنتشــــار لحمي غرب النيـل  ،مبينا أن المشكلة
تتمثل في قطـر القنـوات التي التتسـع لكمية المياه المستعمـلة إضافة إلى تراكم الفضـــالت واألوسـاخ بهذه القنـوات .
بفض اإلشـــــكال العـــــــــقاري بشارع خالد بن الوليـــــــد.
كما طالب الحضور
ّ
وفي نطاق إيجاد حل للمحــــــجوزات المتراكمـــــة بالمستودع البلــــــدي ونظرا لضيقـــــــــه فقد أعلم السيد
رئيس المجلس البلدي الحاضرين أنه سيتم إحداث مســــتودع بلدي جديد بحي الحريق بزاوية سوسة وتمـــــت مراسلة
وزارة أمالك الدولة والشــــــؤون العقارية في الغرض .
* سانية جبـ ــارة:
ّ
تدخ ل الحضور تمحور حول الفضالت المتراكمة بمدخل سانية جبارة حيث أصبحت نقطة سوداء ومصبا للفضالت
طالبا من البلدية التنبيه على المتساكنين بعدم إلقاء الفواضل بهذه المنطقة .
كما أشاروا إلى بطء إسناد تراخيص الماء والكهرباء وبالتالي تعطيل في إسداء الخدمات المقدمة للمواطن وفي
هذا المجـــــال أعلم السيد رئيس المجلس البلدي الحاضرين أنه سيتم عقد جلسة مع أعضاء المجلس البلدي في القريب
لدرج الموضوع وبالتالي عرضه على أنظار لجنة األشغال لمزيد الدرج.
* مسائل مختلف ـ ـ ــة:
تساءل بعض الحضور حول صيانـــــة القاعة الرياضية  ،حيث أفاد السيد رئيس المجلس البلدي أنه قام بزيارة
للقاعة الرياضية وكانت هذه الزيارة دفعا معنويا لألطفال الناشطين في مختلا الرياضات بها  ،أما فيما يتعلق بصيانة
القاعة فسيتم القيام باإل صالحات الالزمة في القريب العاجل  ،كما أعلم الحاضرين أنه تم رفع الفضالت بالفضاء
األخضـــــــــر المحاذي للقاعة ويتم حاليــــا إكمال األشــــــغال التي إنطلـــــقت به في إطار مشـــــروع جمعــــــية ـ
جسورنــــا ـ تحت عنـــــوان " زاوية سوسة تجمعنا " .
هذا وأفاد رئيس المجلس البلدي أنه سيتم عقد إجتماع في القريــــب مع مع رؤساء الجمعيات الرياضــــية لطرح
النقائص واإلشكاليات التي تشهدها القاعـــة الرياضيـــــة.
أفاد بعض الحضــور أن توقيت عــــقد الجلسة التمهيدية غير مناســب واليمكن ألغلبيـــة المواطنين الحضـــــور
حيث أنه يتـــــزامن مع توقيت عملهم وأكدوا على ضرورة إختيار الوقت المناسب لعقد الجلسات لتشريك أكبر عدد من
المواطنيــــن في العمل البلدي.
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كما تم إقتراح بوابـــــة خاصة للبلديـــــــة .
وفي رده أفاد السيد رئيس المجلس البلدية أن إحداث بوابة خاصة بالبلديات تعتبر بادرة طيبــــة مشجعا على
النقــد البنـــاء الذي يساهم في تطـوير العمل البلدي وليس الـه ّدام الذي الفائــــــدة ترجى منه سوى إحداث البلبــلة
والتشويش.
كما لمح بعض المواطنيـــن إلى مــسألة اإلكــــتظاظ بقـــسم الحالـة المدنيـــة خاصة أمام شباك عمليات التعريا
باإلمضــــاء إنجر عنه بطء في تقديم الخدمــــة .
أفاد رئيس المجلس البلدي أنه سيتم توسعة قصر البلدية سيحـــــــ ّل اإلشكـــــال .
تطرق بعض الحضور إلى مسألة ترخيص بيع المشروبات الكـــــــحولية المسند إلى شركة مونوبـــــــري وما إنجر عنه
من مشاكل تهم األمن الــــــعام .
كما تم التطرق إلى مسألة حسم الحدود مع البلديات المجاورة.
كما تساءل بعض المواطنيــــن عن مآل تهيئــــــــة ملعب الحي بسانية جبارة وضرورة اإلســــــراع بتفـــــعيل
اإلجراءات  ،وتبعا للمطلب الذي تم توجيهه إلى سلطة اإلشراف حول إحداث إدارة الخدمات السريعة فإقترحــــوا دار
الشعب كمقر لها  ،كما إقترحــــوا إحداث منطقة شرطة أو مركز أمن بالقريــــــــة الحرفيـــــــــــة .
وكان رد السيد ر ئيس المجلس البلدي أن موضوع تهيئــــــــة ملعب الحي بسانية جبارة لم يتم النـــــظر فيــــــه
لوجود إشكالية مع شركة . UATS
أما فيما يتعلق بإحداث دار الخدمــــــات فالبـــــلدية لم تستقر على رأي بعد وإقترح إما قطــــــعة األرض الدولية
الكائنة بحي بوزعبيــــــــة أو قطــــعة األرض الموجودة قــــــبالة المستودع البلــــــــــدي.
كما أعلم الســيد رئيــس المجلس البـــلدي الحاضــرين أنه يتم تدارج إنــشاء ملعــــب جديــد بزاوية سوسة.
كما تساءل بعض المواطنين عن مآل وحدة النهوض اإلجتماعي وعن توسعة قصر البلديــــــــــــة .
كما لفت الحاضرون اإلنتباه إلى الحائط المقام بالطريق العـــام والذي صدر في شأنه قرار هدم ولم يتم تنفيـــــذه.
وأبدى بعض الحضـــــور تذمرهم من بيع المشـــروبات الكحولية بالفضاء التجاري مونوبري حيث أصبحت
األماكن المحاذية له نقـــــــاط سوداء يتجمع بها المنحرفون.
كما إقترح على أعضاء المجلس البلدي تأطيـــــر األعوان وتمكينهم من الدورات التكوينية كل في مجال
إختصاصه لتطوير العمل البلدي وتنمية قدرات األعوان .
إثر ذلك تدخل السيد رئيس المجلس البلدي وأعلم الحاضرين أن األعوان والموظفين في البلدية يقومون بدورات
تكوينية بصفة مستمرة  ،أما فيما يخص الحائط المقام بالطريق العام فأنه سيقع تتبــــــع ما آلت إليه اإلجراءات مع
المصلحة الفنيــــــــة .
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