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 الجمهورٌة التونسٌة

  وزارة الشإون المحلٌة

     بلدٌة قفصة

محضر المجلس البلدي بقفصة في دورته العاديـــــــة الثانية بتاريــــــــــــــخ 

 2020 جوان 27

 على الساعة 2020 جوان 27 التؤم المجلس البلدي بقفصة فً دورته العادٌة الثانٌة ٌوم السبت 

العاشرة صباحا برباسة السٌد حلمً الهانً ربٌس البلدٌة وذلك بمقر قصر البلدٌة وبحضور السادة 

 :أعضاء المجلس 

 هحظي سرَقخ- 

هختبر هٌبرٌ - 

 هًٌ غزثُخ- 

 هحزس ثىثكز- 

 علٍ جعفز طلُوبى - 

هحوذ األخضز صىَذ - 

درصبف الحبج صبلح - 

 التىهبهٍ الذَجٍ- 

 عُظً حوذ- 

 الحجُت سروقٍ- 

طلىي هٌبرٌ - 

خُزح ثشبتٌُخ - 

هحوذ الصبلح عثوبى  - 

هبجز عجبدٌ - 

طٌذص هحوذٌ - 

عجذ الظالم طلُوبى - 
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 هحوذ الشزَف ثلحظي- 

طًٌ اِجزٌ - 

 هبدَخ صىح- 

 :وتغُّت عي الجلظخ الظبدح 

هحوذ علٍ - 

 شكزٌ قزوٌ- 

 راثح صىَلح- 

فىسَخ ًصُت - 

آطُب هىطبوٌ - 

طهبم عىاًظُخ - 

عبطفخ داللٍ - 

 هحوذ سوارٌ- 

ثظوخ ثشتٌٍُ - 

طبرق عوزاًٍ - 

 حًٌٍعجذ الولك جذا- 

 الهبم عوزٌ- 

 صفبء الشزَف- 

 هذي صىَذ- 

 طوُزح تلٍ- 

اَوبى حزشبًٍ - 

 

 :كوب حضز الظبدح 

 رئُض هزكش الشزطخ الجلذَخ ثبلٌُبثخ- 

 رئُض هكتت الشزطخ الجُئُخ- 
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 ثعض أعىاى واطبراد ثلذَخ قفصخ- 

 هوثلُي عي الوجتوع الوذًٍ- 

 وقرر الجلسة السٌد منٌر عرفة كاتب عام البلدٌة بمساعدة السٌدة عواطف ظاهري كاهٌة مدٌر 

 .االدارة الفرعٌة للعمل االجتماعً والثقافً

افتتح الجلسة السٌد ربٌس المجلس ، ى َتألف هٌهن الٌصبة القبًىًٍ ٌوثوب أى األعضبء الحبضز 

وتوجه بالشكر ألعضاء المجلس البلدي الذٌن ساندو وعاضدو العمل البلدي خالل  مرحبا بالحضور 

الوضع االستثنابً الذي مرت به البلدٌة بسبب فٌروس كورونا وكانت استعدادات البلدٌة والعمل 

كما أشار الى الصعوبات التً . المٌدانً كان كبٌرا وهو متواصل استعداد ألي موجة ثانٌة لهذا الفٌروس

جّدت خالل الفترة المنقضٌة خاصة بمجال النظافة وخاصة المتعلقة بالصب النهابً للفضالت بسبب 

وتم تجاوز هذه الصعوبات بمساعدة عدٌد األطراف من . االحتجاجات المعطلة اللقاء الفضالت بالمصب

كما تم االتصال بالسلطة المركزٌة للتعجٌل بانجاز . مقاولٌن وشبان وأعضاء من المجلس البلدي

وبالنسبة لوضعٌة رفع الفضالت المنزلٌة أفاد السٌد ربٌس المجلس أن . مشروع المصب المراقب

وتوجه بهذه المناسبة بالشكر والتقدٌر للجنة النظافة . المقاول المكلف انطلق فً عملٌة رفع الفضالت

 . ومصلحة النظافة لمجهوداتهم الدإوبة فً مجال تدخلهم ومساهمتهم فً معالجة الصعوبات

 . ثم استعرض السٌد ربٌس المجلس جدول أعمال هذه الجلسة

 تقارٌر اللجان- 

 2019مذكرة حول ختم الحساب المالً لسنة - 

 مذكرة حول اعداد لزمة المسبح البلدي بسٌدي أحمد زروق- 

 نقاط مختلفة- 

 ثم أعطى السٌد ربٌس المجلس الكلمة للسٌد محسن زرٌقة ربٌس لجنة األشغال والتهٌبة العمرانٌة 

 :الذي استعرض التقرٌر التالً 
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 تقرير لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

 سٌدي ربٌس البلدٌة 

  زمالبً أعضاء المجلس البلدي 

  الحضور الكرٌم 

 - 2018 - 2017:  إلٌكم تقرٌرا حول متابعة إنجاز المشارٌع البلدٌة للسنوات المالٌة 

 حٌث تم التداول فٌها داخل لجنة األشغال وفً مكتب المجلس البلدي 2020 - 2019

 :وإنتهٌنا إلى

 :بخصوص تعبٌد وترصٌف الطرقات - 1

 :2017بعنوان  سنة - 

وقد تم تسلٌم اإلذن اإلداري ببدئ األشغال  (℅ 20) المشروع فً طور اإلنجاز 

 .27/02/2020بتارٌخ  

 :2019بعنوان سنة  - 

 .واألشغال سارٌة على مستوى أنهج الحارة (℅ 65 )المشروع االول فً طور اإلنجاز * 

 ألف دٌنار فً طور إعداد كراس الشروط 760اإلعتمادات المرصودة للمشروع الثانً * 

 أي تقلٌص  871.384.170والمطلوب التخفٌض فً التكلفة الجملٌة  التً تقدر بـ 

111.384.170. 

 أثناء مداوالت اللجنة تم إقتراح  تعدٌل فً التدخل فً بعض الشوارع ألسباب فنٌة  

 .برأس الكاف وحً القمودي 
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 إقتراح التعدٌل ٌتمثل فً تخفٌض جزبً من طول الطرٌق التً تربط حً القمودي 

 .بالحزامٌة لوجود اشكال  عقاري بالمكان

إنجاز بقٌة .  التعدٌل الثانً ٌخص طرٌق خالٌة من الربط بقنوات التطهٌر برأس الكاف

 .المشروع وفق أهمٌة و أفضلٌة الطرقات التً تم اإلتفاق حولها

  :2020بعنوان سنة - 

 لم ٌتم اإلنطالق بعد فً الدراسات لعدم إستكمال المقترحات  الناتجة  عن جلسات 

 .المناطق إلختٌار األنهج المتفق علٌها للتعبٌد والترصٌف

  : 2020اإلنارة لسنة  - 2

 . ألف دٌنار120: اإلعتمادات المرصودة لألشغال - 

  ألف دٌنار 188:  التكلفة الجملٌة تقدر بـ - 

 .ضرورة التعدٌل فً مناطق التدخل  قصد التخفٌض فً الكلفة الجملٌة - 

 سلمت كراس شروط طلب 2019تهٌبة شبكة التطهٌر للسوق المركزٌة  لسنة - 3

 .اإلستشارة لخلٌة الصفقات لإلعالن عن طلب االستشارة

  .2019تهٌبة قاعة اإلجتماعات ببلدٌة قفصة - 4

 تقترح اللجنة المرور مباشرة لإلعالن عن اإلستشارة الخاصة بتعٌٌن مقاول إلنجاز 

 .األشغال باإلعتماد على دراسة  سابقة معّدة من طرف البلدٌة 

  ,2017تهٌبة مستودع الحجز لسنة - 5

  ألف دٌنار 80المبلغ المرصود * 

 .مد المصالح المعنٌة بالمٌزانٌة اإلضافٌة * 
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 .سلمت كراس شروط طلب اإلستشارة  لخلٌة الصفقات لإلعالن عن طلب اإلستشارة* 

  :2019تهٌبة األسواق البلدٌة والمسلخ - 6

 . المطلوب اإلسراع بتحدٌد مكونات المشروع حتى تنطلق الدراسة 

 :2017تهذٌب حً الحمٌلة بن ٌونس - 7

 .المشروع فً طور القبول الوقتً ألشغال التعبٌد* 

 . متر300المواطنون ٌطالبون بتكملة التعبٌد مسافة * 

 وتعهدت الكتابة العامة بتكلٌف مكتب دراسة إلعداد مشروع دراسة للمشارٌع 

  .  المقترحة

 وأثار التقرٌر بعض االستفسارات وبعض المالحظات وبعض التوصٌات من قبل 

 .أعضاء المجلس البلدي

 اذ دعا السٌد ربٌس المجلس لجنة األشغال  لتحدٌد مناطق التدخل بالنسبة للمشارٌع 

 .العالقة لهذا السبب وخاصة مشارٌع التنوٌر بمناطق التوسعة

 ودعا السٌد مختار مناري مساعد ربٌس البلدٌة الى عدم التعجٌل بفتح االستشارة 

الخاصة بمستودع الحجز والنظر فً مرحلة أولى فً نقل محتوٌاته من محجوزات ومعدات 

 .فً أطر قانونٌة

 واقترح السٌد ربٌس المجلس فً هذا االطار تسوٌغ مقر الٌواء هذه المحتوٌات الى 

 .حٌن االنتهاء من انجاز مشروع تهٌبة المستودع

 وفً تدخله أشار السٌد علً جعفر سلٌمان عضو المجلس البلدي الى أن هذا 

الموضوع دخٌل على جدول أعمال هذه الدورة ودعا الى ضرورة مناقشته فً اطار لجنة 
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األشغال ودعا الى تحمٌل مصالح الدٌوانة مسإولٌاتها فً خصوص محجوزاتها الموجودة 

 .بالمستودع وكذلك تحمٌل كل األطراف مسإولٌاتهم فً هذا المجال

 ووّضح السٌد ربٌس المجلس فً خصوص محجوزات الدٌوانة أن مصالح هذه األخٌر 

اتصلت بالبلدٌة للنظر فً امكانٌة التخفٌض من المعالٌم الموظفة على هذه المحجوزات 

وطلبوا استثناءات ضرٌبٌة وتم للغرض اقتراح التفوٌت فً قطع من المحجوزات للبلدٌة 

 .مقابل األداءات الموظفة

.  واستنكر السٌد علً جعفر سلٌمان عدم عرض هذا المقترح على أنظار لجنة المالٌة

واقترحت السٌدة سنى األجري المساعد األول لربٌس البلدٌة ابرام صلح مع مصالح 

 .فؤحال السٌد ربٌس المجلس المقترح الى لجنة المالٌة للدراسة. الدٌوانة

 ورغم ذلك فقد شّدد السٌد محرز بوبكر ربٌس دابرة حً النور على ضرورة النظر 

 .فً تسوٌغ مقر جدٌد الحتواء المحجوزات الموجودة حالٌا بالمستودع والمحجوزات القادمة

كما أّكد السٌد ربٌس المجلس على أنه تم الحسم فً عدم وضع المحجوزات بالمستودع 

 .البلدي واشار الى عدم تامٌن مستودع الحجز بالحمٌلة وتعرضه المتواصل للنهب والسرقة

 واقترح السٌد محمد الصالح عثمان ربٌس لجنة جرد األمالك تهٌبة مستودع جدٌد 

 .بؤرض من أراضً البلدٌة وتؤمٌنها

 وعرض ربٌس المجلس مقترح االنطالق فً اجراءات كراء مستودع الى حٌن تهٌبة 

 .مستودع جدٌد وتجهٌزه للمستقبل

 فتمت الموافقة على ذلك باستثناء السٌد جعفر سلٌمان بما أنه قرار مسقط حسب دعواه 

 .واحتفاظ السٌد محمد الشرٌف بلحسن بصوته باعتبار رفضه للحلول الترقٌعٌة حسب ذكره

 وبخصوص مشروع تهٌبة األسواق البلدٌة أثٌرت بعض المالحظات بخصوص 

 .األسواق المقترح تهٌبتها
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 اذ أثار السٌد محرز بوبكر ربٌس دابرة حً النور وضعٌة سوق حً السرور الذي 

 .تعرض للتلف والنهب واقترح تسوٌغه للطالبٌن حتى بؤسعار رمزٌة للحفاظ علٌه

 وأشار السٌد محمد الصالح عثمان الى وجود مصب للفضالت قرب السوق ٌجب 

 .التعجٌل بتنظٌفه ثم اصالح السوق وتسوٌغه

 ووّضح السٌد بغدادي حمدي المكلف بمتابعة المشارٌع البلدٌة أنه تم نهب جمٌع 

 .تجهٌزات السوق وتعتبر وضعٌته كارثٌة

 وتدّخل السٌد التوهامً ذٌبً ربٌس لجنة المرور  وذّكر بتوصٌات المجلس السابقة 

التً لم ٌتم تفعٌلها والمتمثلة فً اصالح الفضاء الخارجً وتسوٌغ المحالت مع تكفل 

 .المتسوغٌن باصالح المربعات

 واقترح السٌد الحبٌب زروقً ربٌس لجنة الشباب والرٌاضة بٌع السوق بالنظر الى 

 .عجز البلدٌة لحماٌته وتوظٌفه واهدار االعتمادات دون جدوى

 كما أشار السٌد علً جعفر سلٌمان الى ضخامة االعتمادات التً تم صرفها النجاز 

لكن مع . السوق وذّكر باالتفاق السابق للمجلس بخصوص كراء المربعات بؤسعار رمزٌة

فقدان السوق لمكوناته بسبب عدم حماٌته من طرف البلدٌة وغٌاب االرادة لحماٌة أمالكها 

كما أشار الى البادرة التً تقدم بها سابقا والمتمثلة فً الحصول على رخصة . ٌصعب كرابه

واقترح اعادة تهٌبة السوق وكرابه واستغالل جزء . لتركٌز مخبزة بالسوق بهدف احٌابه

 .منها لتركٌز ادارة بلدٌة على غرار ادارة سرٌعة

 واقترح السٌد محرز بوبكر فً هذا االطار تكوٌن لجنة من الفنٌٌن البلدٌٌن 

 .والمستشارٌن لمعاٌنة السوق واقرار ما ٌمكن انجازه

 وأجاب السٌد محسن زرٌقة بخصوص ما تقدم بتدخالت األعضاء أن االعتمادات 

المخصصة لألسواق البلدٌة ٌجب أن توزع بٌن سوق الحفرة وسوق الزٌتون وسوق حً 
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. السرور التً ٌعانً كل منها نقابص كبٌرة وتتطلب العناٌة بها العادة توظٌفها وتفعٌلها

واقترح تشكٌل لجنة فنٌة بالشراكة مع المجلس للمعاٌنة وتحدٌد مناطق التدخل فً اطار لجنة 

 . األشغال

 ثم تدّخل السٌد محمد الشرٌف بلحسن الذي أشار الى النقابص التً ساهمت بشكل 

 :كبٌر فً تعطٌل العمل البلدي والسٌر الطبٌعً للمشارٌع البلدٌة حسب ذكره والمتمثلة فً 

 غٌاب دور الكاتب العام للبلدٌة- 

 عدم احترام الهٌكلة االدارٌة البلدٌة- 

 موارد بشرٌة غٌر موظفة وغٌر فاعلة- 

 قرارات ومذكرات ادارٌة ال تنفذ- 

 مواضٌع تتكرر فً عدٌد المناسبات دون الحسم فٌها والتنفٌذ- 

 . كما استنكر السٌد التوهامً ذٌبى عدم تنفٌذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي

 فؤجاب السٌد ربٌس المجلس أنه تم تكلٌف السٌدٌن مختار مناري ومحسن زرٌقة 

 . لمتابع تنفٌذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بالتنسٌق مع المصالح البلدٌة

 وطلب السٌد محسن زرٌقة تمكٌنه من ملفات متكاملة بخصوص المواضٌع المطروحة 

 .بمجال المشارٌع العتمادها واالستبناس بها فً اطار عمل لجنة األشغال

 وتعلٌقا على مقترحات اللجنة بخصوص تعدٌل فً مناطق التدخل بمشارٌع التعبٌد 

 رفض السٌد محمد الشرٌف بلحسن التعدٌل بمشروع رأس الكاف فً اطار ضمان 2019

 .تكافا الفرص واحترام األولوٌات المضبوطة



10 
 

 ووّضح السٌد محسن زرٌقة أن المقترح كان التقلٌص فً طول بعض الطرقات 

بالتنسٌق مع الفنٌٌن وذلك لألسباب المذكورة بمحضر اللجنة وذلك ال ٌمس من جوهر 

 .االلتزامات والتعهدات تجاه المتساكنٌن بخصوص ما تم االتفاق حوله بجلسات المناطق

 وأّكد السٌد جعفر سلٌمان أن تعهدات البلدٌة والمجلس البلدي تجاه المتساكنٌن محفوظة 

 . وال مجال لالعتبارات الشخصٌة

 م من مناطق التدخل بمشروع 300 ووّضح السٌد بغدادي حمدي أن تعطٌل انجاز 

 .الحمٌلة وحً بن ٌونس بسبب تعطٌل بتجدٌد شبكة التطهٌر

وقد وافقت .  وأفاد السٌد ربٌس المجلس أنه تمت مراسلة مصالح التطهٌر فً الغرض

 .هذه األخٌرة على االنجاز حسب ذكر السٌد الكاتب العام للبلدٌة

 : ثم تال السٌد الحبٌب زروقً ربٌس لجنة الشباب والمنشآت الرٌاضٌة التقرٌر التالً

 تقرير لجنة الشباب والمنشآت الرياضية

 فً اطار متابعتها 2020 جوان 18 انعقدت لجنة الشباب والمنشآت الرٌاضٌة بتارٌخ 

للمشارٌع الرٌاضٌة المبرمجة لمناقشة مختلف المسابل المطروحة على اللجنة وتمت مناقشة 

 :المشارٌع التالٌة 

 "محمد رواشد" صٌانة وتعهد الملعب البلدي - 1

 ألف دٌنار لصٌانة وتعهد المنشآت الرٌاضٌة ، وسعٌا 150حٌث أن المجلس البلدي خصص 

إلى إحكام التصرف فً هذا المبلغ إتفق الحاضرون على توجٌه المجهود الى صٌانة وتعهد 

 :وتحسٌن خدماته وذلك بتوفٌر "  محمد رواشد " فضاء الملعب البلدي 

 tracteur et tondeuseجرار ومقص العشب - 

 صٌانة عامة لحجرات المالبس مع صٌانة شبكة الماء والري- 
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 صٌانة حجرة التدلٌك مع الدهن  والتبٌٌض- 

  wifiصٌانة غرفة الصحافة واإلعالم  مع تركٌز خط - 

فً إنتظار فتح عروض صٌانة المسبح المغطى وتزوٌده بالطاقة : المسبح المغطى - 2

 .الشمسٌة إتفق الحاضرون على اإلسراع بإعداد المسبح إلستقبال الوافدٌن

إعداد دراسة وإحالتها على وزارة الشباب : قاعة الرٌاضة محمد الصالح كراولً- 3

والرٌاضة تهم تغٌٌر لوحات سطح القاعة مع عازل الصوت بعد أن تهرأ السطح الحالً ولم 

 .ٌعد وظٌفٌا

تنطلق أشغال تعشٌب الملعب فً أول الثالثٌة الرابعة : الملعب البلدي محمد القمودي -  4

 ( الف دٌنار500مشروع  ) 2020لسنة 

 ثم احال الكلمة للسٌد السٌد صوان مدٌر الشإون االدارٌة العامة الذي وضح بداٌة أنه 

 على أنظار لجنة الشإون المالٌة واالقتصادٌة 2019تم عرض نتابج الحساب المالً لسنة 

وتم خاللها توضٌح جمٌع . 2020 جوان 18ومراقبة التصرف فً جلستها المإرخة فً 

ثم تال المذكرة التالٌة للتداول حولها بعد انسحاب . االستفسارات والمالحظات التً أثٌرت

 .السٌد ربٌس المجلس من الجلسة واحالة رباستها للسٌدة سنى االجري المساعد األول

 2019مذكرة حول ختم الحساب المالي لسنة 

 المتعلق 1975 ماي 14 المإرخ فً 1975 لسنة 35 عمال بإحكام القانون عدد 

بإصدار القانون األساسً  لمٌزانٌة الجماعات المحلٌة وجمٌع النصوص التً نقحته أو تممته  

أن ٌنظر مجلس الجماعة "  من الباب األول منه والذي ٌنص على 33وخاصة الفصل 

المحلٌة فً دورته المنعقدة فً شهر ماي فً الحساب المالً الذي ٌقع إعداده طبقا 

 من مجلة المحاسبة العمومٌة وتقع المصادقة علٌه من طرف 282لمقتضٌات الفصل عدد 

 ".سلطة اإلشراف 
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 : المعطٌات اآلتٌة2019 أفرزت نتابج الحساب المالً  لسنة  

 .(العنوان األول  )℅ 101.86:    نسبة تحقٌق المٌزانٌة      - 

 .(العنوان األول ) ℅ 95,53:    نسبة النفقات المنجزة      - 

 .(العنوان األول) 10.310.434,340:  المقابٌض الخاصة         - 

 . (العنوان األول  )  9.669.559,519:    المصارٌف المنجزة       - 

 . فتمت الموافقة على ذلك باجماع األعضاء الحاضرٌن

 ثم تدخل السٌد منٌر عرفة الكاتب العام للبلدٌة الذي توجه باللوم بسبب عدم اعالمه 

بعقد جلسات اللجان والمجلس البلدي وعدم اطالعه على ملف هذه الجلسة واالستدعاء 

ووضح أن لومه ال ٌقلل من أي شخص من المجلس البلدي أو . للمجلس دون دراٌته بذلك

 .االطارات البلدٌة

 :  ثم استعرض السٌد ربٌس المجلس المذكرة التالٌة 

 2020 البلدي المسبح للزمة اإلعداد

 نحن, البلدٌة بقصر صباحا العاشرة الساعة على 2020 جوان 22 اإلثنٌن ٌوم  فً

 أعضاء السادة بحضور و, التصرف متابعة و اإلقتصادٌة و المالٌة الشإون لجنة ربٌس

 للزمة التحضٌرٌة األعمال إطار فً, أعاله المحّددان والمكان الموعد فً إجتمعنا, اللجنة

 :األشغال وتضمنت, 2020 البلدي المسبح

 :اللزمة إلسناد المعتمدة الصيغة. 1

 .العلنً بالمزاد العمومٌة البتة صٌغة إعتماد ٌتمّ  بؤن إقتراح  تمّ 
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 فتمت الموافقة على .اإلقتراح هذا على المصادقة البلدي المجلس أنظار على المعروض و

 .ذلك باجماع األعضاء الحاضرون

 أنظار على المعروض و, مرات ثالثة للتجدٌد قابلة سنة إقتراح تمّ : اللزمة مدة تحديد. 2

 .اإلقتراح هذا على المصادقة البلدي المجلس

 

 اإلفتتاحية األسعار ضبط. 3

 المقترح اإلفتتاحً الثمن على المصادقة البلدي المجلس أنظار على  المعروض

. العقد تجدٌد صورة فً فً سنوٌا ℅ 05ب زٌادة مع سنوٌا دٌنارا ألف 200 ب والمقدر

 مدى من التثبت و البلدٌة إدارة قبل من اعداده تم الذي الشروط كراس مشروع دراسة. 4

 و المجال هذا فً بها المعمول القانونٌة التراتٌب و النموذجً الشروط كراس مع تطابقه

 .البلدي المسبح لزمة خصوصٌات مع مالبمته

: هذا الشروط كراس مشروع على المصادقة البلدي المجلس أنظار على  والمعروض
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 واقترحت السٌدة سنى االجري المساعد األول لربٌس البلدٌة تحدٌد اللزمة بسنة قابلة 

للتجدٌد مع القطع بٌن السنتٌن المتتالٌتٌن لتفادي أحقٌة المستلزم باألصل التجاري وتفوٌت 

 .فرصة على البلدٌة للتسوٌغ بمبالغ هامة فً السنوات القادمة

 وفً تدخله أشار السٌد علً جعفر سلٌمان الى أهمٌة كلفة االستثمار التً سٌتكبدها 

المستلزم فً هذا المركب فً مقابل ارتفاع ثمن اللزمة المقترح وعدم استمرارٌة مردودٌة 

 .أهم مكونات المشروع

 وتعلٌقا على ذلك وضح السٌد عٌسى حمد مساعد ربٌس البلدٌة أن مردودٌة قاعة 

األفراح ٌستمر على كامل السنة وقد تضّمنت كراس الشروط المقترحة عدٌد التسهٌالت  

ورآى أنه من األجدى استغالل المركب من طرف ودادٌة . للمستلزم وله أولوٌة تجدٌد العقد

 .أعوان واطارات البلدٌة

 كما أكد السٌد محسن زرٌقة على أهمٌة المركب وموقعه بحكم قربه من المحطة 

. وقابلٌته لالستثمار بطرٌقة كبٌرة وتوسٌع موارده. االستشفابٌة المبرمج انجازها بالمكان

 .ودعا الى عدم التقلٌص من أهمٌة المركب واالرتقاء بمستواه واعطابه قٌمة كبٌرة

 واقترح السٌد عبد السالم سلٌمان التقلٌص من ثمن اللزمة وتسوٌغه سنة واحدة دون 

 .تجدٌده سنوات متتالٌة

 واتجه رأي السٌد محمد الشرٌف بلحسن الى وضع شرط اجتماعً لتحدٌد معالٌم 

 .المرافق المسداة بالمركب فً صورة التخفٌض فً ثمن اللزمة

 ورأى السٌد محمد الصالح عثمان عدم اضفاء الطابع االجتماعً على المركب 

باعتبار موقعه وقربه من المنتزه البلدي الذي كان من األجدى تسوٌغه بالتوازي مع المسبح 

 .العطابهما اكثر قٌمة
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