الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية أريانة
خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
والتنسيق بين الدوائر

محضر جلسة

اجتماع المجلس البلدي التمهيدي
للدورة العادية الثالثة لسنة 2018

المنعقد يوم الخميس  19جويلية 2018
التأم على الساعة احلادية عشرة صباحا يوم اخلميس  19جويلية  2018برائسة السيد
حممد العريب فاضل موسى رئيس بلدية اراينة بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة  ،اجللسة
التمهيدية للمجلس البلدي لدورته العادية الثالثة لسنة  2018وذلك بناءا على البالغات اليت مت
نشرها بوسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واليت مت تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية وكذلك بناءا
على الدعوة االمسية اليت مت توجيهها لكافة أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية و كافة ممثلي

اجملتمع املدين حتت عدد  3843بتاريخ  13جويلية  2018واآليت نصها :

وبعد  ،أتشرف ابستدعائكم حلضور ومواكبة اشغال االجتماع التمهيدي للمجلس البلدي يف
دورته العادية الثالثة لسنة  2018والذي سيلتئم يوم اخلميس  19جويلية  2018على الساعة
احلادية عشرة صباحا بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة .
وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
هنال بن عمر

املساعدة االوىل لرئيس البلدية

حممد اهلادي كشريد

املساعد الثاين لرئيس البلدية

مرمي العطاوي

املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم

فاطمة ابراهم

رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

سعيدة بن عمارة

رئيسة جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة

علياء التومي

رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة

سنية الصغري

رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة

سلوى التومي

رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية

أنيس معزون

رئيس جلنة الفنون والثقافة

املنصف سليطي

رئيس جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية

اهلام بن صاحل

رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد

عثمان املهدي الصيادي

رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة

امحد حشانة

رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم

الناصر اجلندويب

رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

ماهر القلييب

رئيس جلنة التعاون الالمركزي

عزوز حممد

مستشار بلدي

عزيزة الفيتوري

مستشار بلدي

جربان اجلليدي

مستشار بلدي

آمنة الزهروين

مستشار بلدي

نعيمة الزرييب

مستشار بلدي

خالد اجلريب

مستشار بلدي

حممود بلحاج

مستشار بلدي

مصطفى الكبري

مستشار بلدي

اندية بن يوسف

مستشار بلدي

حممد محيد

مستشار بلدي

فتحي اثبت

مستشار بلدي

جالل بن تقية

مستشار بلدي

ابديس دمق

مستشار بلدي

عزة بوترعة

مستشار بلدي

هيفاء احللواين

مستشار بلدي

روضة احلزامي

مستشار بلدي

وتغيبت بعذر السيدة :
السيدة سهام بوعزة

 :رئيس جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات

وتغيب دون عذر السادة و السيدات :
سناء قريعة

مستشار بلدي

حممد احلبيب العوين

مستشار بلدي

ليث شويخ

مستشار بلدي

وحضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات
القابض البلدي
ربيع الكايف
مديرة تنمية املوارد والشؤون االقتصادية
سنية شعيب
مديرة الشؤون القانونية واألمالك
ليليا مديين
مديرة وحدة املتابعة واإلعالم والعالقات اخلارجية وتنشيط املدينة
ليلى عياشي
مدير الشؤون اإلدارية
مسري وداي
مديرة الشؤون املالية
محيدة العرفاوي
مدير حفظ الصحة ومحاية احمليط
عصام املاجري
مدير النظافة و املعدات
لطفي الدشراوي
مهندس معماري رئيس مكلف ابدارة املصاحل الفنية
خالد اجلبايل
كاهية مدير املشاريع
آمال الرايحي
كاهية مدير مكلفة ابلشؤون االدارية
لطفية ترميش
توفيق ابهلاين
الناصر حممود

كاهية مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصال
رئيس مصلحة مكلف خبلية املتابعة واالعالم والعالقات اخلارجية

كوثر النجار

رئيسة مصلحة التهيئة و التخطيط العمراين

رايس داوه
سامية اإلمام
هنلة اجلميعي
محادي غوار
بسام فرزة
كمال بن رمضان
األسعد احملمدي

رئيس مصلحة احلساابت مبيزانية التصرف
رئيسة مصلحة املنابت
رئيسة مصلحة اإلعالم والعالقات اخلارجية
مكلف مبصلحة الزينة
مكلف بقاعة االجتماعات
متصرف دائرة أراينة العليا
متصرف دائرة املنازه

نزار األدب
معز مديوين
امحد عمارة

متصرف دائرة رايض النصر
متصرف دائرة اراينة املدينة
كاتب عام للنقابة األساسية

كما حضر عدد من ممثلي اجملتمع املدين و املواطنني.
افتتح السيد رئيس البلدية اجللسة مرحبا جبميع احلاضرين يف مصافحة أوىل بني اجمللس البلدي
املنتخب واملواطنني مشريا إىل أنه سيتم عرض سري متابعة املشاريع البلدية للسنوات 2016
و  2017و  2018واليت توىل اقتاحها واملصادقة عليها املواطنون خالل اجللسات التشاركية .
وأشار إىل انه عمال مبقتضيات الفصل
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من القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللية

"يتوىل الكاتب العام للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام
للبلدية ميكن لرئيس اجمللس يف بداية كل جلسة أن يعني أحد أعضائه ليقوم ابلكتابة ،ويقوم
مبساعدته أحد موظفي البلدية".
وتبعا لذلك عني السيد حممد اهلادي كشريد املساعد الثاين لرئيس البلدية كاتبا للجلسة
وتساعده يف ذلك السيدة ام اخلري بلغيث رئيسة مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجان .
مث أحال الكلمة إىل السيد خالد اجلبايل مهندس مكلف إبدارة املصاحل الفنية الذي توىل
تقدمي املوضوع .

متابعــــــة المشاريع االستثمارية لسنوات  2016و  2017و 2018

السيد رئيس البلدية  :مثن املشاريع االستثمارية البلدية املربجمة مشريا إىل إمكانية إعادة النظر
يف بعضها وسيتم متابعتها يف إطار اللجان املعنية .

السيد جليدي جربان  :دعا إىل تقدمي مدة اجناز املشاريع عند عرضها .
السيد امحد حشانة  :أشار إىل أنه مت برجمة منطقة برج البكوش خالل  2016بكلفة

 750أد يف إطار الربانمج التشاركي و إىل حد هذا التاريخ ما يزال املشروع قيد الدراسة األولية
متسائال عن اتريخ االنطالق يف االجناز .
مث فتح السيد رئيس البلدية ابب احلوار والنقاش للسادة املواطنني .
المتدخلـــــــــــــــون
السيد امحد عمارة  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب مث أشار إىل موضوع املقربة
اإلسالمية ابراينة اليت مل تعد تسع لدفن املوتى وضرورة إجياد حل لتوسعتها .
كما أشار إىل الوضعية العقارية لبعض املقاسم ابحلي الشعيب وطالب ابلبحث
إلجياد حل لوضعيتها .
السيد ماهر الغريب  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وتطرق إىل مشروع القاعة
الرايضية ابراينة اليت مل تستكمل هتيئتها مما تسبب يف تعطل سري التدريبات
الرايضية و رزانمة التمارين خالل املوسم الفارط لألصاغر.
وطالب برفع احلواجز على مستوى زاوية سيدي عمار والسماح مبرور السيارات
مع التدخل للقضاء على االنتصاب الفوضوي.
فوزي احلزامي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأشار اىل عدم تنفيذ قرار اهلدم

الصادر منذ  4سنوات ضد خصمه الذي يواصل متابعة أشغاله.

السيدة حياة قريبع :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وتسألت حول:
 التدخل إلزالة االنتصاب الفوضوي للمحالت التجارية بشارع اهلادي نويرة املشاريع الثقافية مبنطقة رايض النصرالسيد خمتار الزعاميي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وتطرق إىل تنفيذ ما مت
االتفاق حوله مبختلف الربانمج االنتخابية على:
 القضاء على االستغالل املشط للطريق العام -احملافظة على امللك العام

 -دعم األنشطة الثقافية والرايضية

اإلجابـــــــــــــــــــــة

طالب ابستجاع األمالك البلدية املستغلة من املؤسسات احلائزة على غرارالكشافة الوطنية واحلماية املدنية وغريها وإعادة توظيفها.
 افتقاد املنطقة اخلضراء املهيأة برايض النصر إىل الري واليت أصبحت مصباللفضالت
دعا إىل تكوين مجعيات للمحافظة وصيانة الفضاءات العامة واملساحاتاخلضراء
طالب ابلقضاء على االستغالل املشط للطريق العام مبنطقة رايض النصروخاصة شارع اهلادي نويرة واحملافظة على مجالية الشوارع
السيد خمتار بن يوسف  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب و مثن جناح مشروع هتيئة
منطقة حي املالحة يف قسطه األول ويف انتظار القسط الثاين للمشروع ودعا
مجيع املناطق إىل االخنراط يف التشاركية مؤكدا على دور ووعي املواطن لتشخيص
مشاغل املنطقة .
السيد اهلادي الراحبي :هنأ اجمللس البلدي املنتخب ودعى إىل البحث يف
االعتمادات املرصودة سنة  2016لتهيئة منطقة حي املستقبل  1و  2بكلفة 1
مليار دينار مث مت إلغاء املشروع ألسباب جمهولة كما أشار إىل انسداد قنوات
تصريف املياه املستعملة دون تدخل من طرف الديوان الوطين للتطهري مع وجود
فواضل أوساخ و أتربة ابملنطقة وانعدام التنوير العمومي وكثرة احلفر وكثافة
حشرات " الناموس ".
السيد حممد القامسي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأشار إىل أن اهتمامات
املواطن تنحصر يف بعض النقاط التايل :
 النظافة العامة عدم االنتصاب الفوضوي عدم االختناق املروري القضاء على النقاط السوداء واليت تنقصها املتابعة.كما أشار إىل تردي وضعية اجلمعيات واملنظمات الثقافية والشبابية والطفولة مما
دفع ابن تصبح الناشئة عرضة لالحنراف والفساد ويدعو إىل اجناز مشروع
منشآة بلدية لفائدهتم حتتوي كل املكوانت األساسية التبوية والثقافية والبيئة
ابإلضافة إىل العناية ابلربامج املوجهة إليهم دون االقتصار فقط على إسناد
منحة سنوية واليت إىل غاية هذا التاريخ ورغم استفاء مجيع الواثئق املطلوبة مل
يتم عقد اللجنة املعنية بتمويل اجلمعيات ورغم كثافة األنشطة فقد اقتصر
التمويل على األولياء .

كما دعا إىل إسداء لفتة اىل " دار اجلمعيات " وتوفري حارسا ابملقر
السيد االسعد اخللوسي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأشار إىل صدور قرار
غلق ضده يف تغيري صبغة حمل حبي الوفاق دون احملالت األخرى املتواجدة

ابإلضافة إىل قرار هدم للسور األمامي للمحل.

السيد امحد الفقيه  :طالب بتطبيق القانون ضد جاره الذي مل يراعي مسافة
االرتداد بينهما.
السيدة بثينة حندوس  :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وتطرقت إىل رجوع
االنتصاب الفوضوي مبحيط السوق املركزية ابراينة بعد اجملهودات الكبرية اليت
بذهلا السيد وايل اراينة عمر منصور ودعت اىل ضرورة التدخل.
كما أشارت اىل عدم توفر حاوايت ابلعدد الكايف بنهج كزخستان برايض النصر
وتكدس الفضالت ابالرض البيضاء اليت أصبحت نقطة سوداء.
 أشارت إىل االستغالل املشط للطريق العام من طرف احملالت التجاريةواملقاهي.
 طالبت مبراقبة األسعار لسوق اخلضر والغالل برايض النصر لغالء األسعار.السيد عبد السالم املانسي :هنأ اجمللس البلدي املنتخب أشار إىل قلة تواجد
مالعب األحياء ابملنطقة البلدية والقاعات الرايضية الفردية يف ظل تفشي ظاهرة
البطالة وارتفاع إحصائيات االحنراف واإلجرام وطالب بتوجيه لفتة لتأطري الشباب
ومحايتهم يف األحياء الشعبية على غرار األحياء الراقية ابإلضافة إىل نقص يف
املعدات للتدخل يف جمال النظافة و دعا إىل إعادة تنظيم مهرجان عيد الورد
ابراينة مع وجود شبهة فساد مايل ببلدية اراينة وتوفري مادة احلليب ومالبس
العمل للعملة والبحث يف إجياد حل جذري لالنتصاب الفوضوي مبحيط السوق
ودعا إىل التثبت يف ملف مقر دائرة اراينة العليا ابملركب التجاري املنازه سنت .
السيد حامت اللواتين  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب و اقتح ان يقدم برانمج
مشروع يساهم يف ومويله اخلوا واملواطنني وحتت إشراف البلدية يتعلق ابلناحية
الثقافية والتبوية والرايضية تطبيقا للدميقراطية التشاركية ودعا يف إطار حتسني
التواصل واإلعالم إعداد جريدة جمانية ومول من طرف التجار ويتم توزعها على
املتساكني ويقدم فيها األنشطة البلدية واملشاريع االستثمارية .
السيد حممد بن حممود  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وطالب بفتح األبواب أمام
اجملتمع املدين وتشريكه يف العمل البلدي لفاعلية دوره كسلطة خامسة.
كما دعا إىل خلق آليات لتشريك الشباب وإقناعه ابملشاركة يف الشأن العام
وبعث خلية قارة ابلبلدية تعىن ابجملتمع املدين وإبرام عقد تشاركي مع اللجنة العليا

للمحاربة الفساد إلرساء نظم جديدة للتصرف تتميز ابلشفافية.
السيد خالد الفرجاوي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب أشار بطلبه املتكرر للبلدية
بتوفري قاعة لتدريب وأتطري الشباب يف رايضة الشطرنج ابإلضافة إىل غياب
الصيانة وتردي وضعية املقر احلايل للنادي بفضاء منتزه بئر بلحسن رغم أتلق
الفريق ومشاركاته يف احملافل الدولية والوطنية.
السيد صاحل بوراوي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأشار إىل غلق الطريق من
طرف املدعو جالل العثماين منذ سنة  2011مبنطقة برج التكي رغم صدور
قرارات هدم يف شأنه منذ سنة  2017ومل يتم تنفيذه.
السيد التوهامي العبيدي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وطالب أبداء زايرة إىل
منطقة كوشة اجلري اليت مت برجمتها لتهيئة البنية األساسية منذ سنة  2016واىل
حد هذا التاريخ مل ينطلق يف االجناز.
السيد سفيان ابحلاج  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأشار إىل تواجد عديد
التجاوزات مبنطقة حي الوفاق ابإلضافة إىل عمليات السرقة املتكررة ودعا إىل
حتديد جلسة ابملتساكنني كما أشار إىل قرار غلق حمل جتاري ابحلي ييسر
للمتساكنني قضاء شؤوهنم ويطالب إبجياد حل يف املوضوع.
السيد معز علي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب متمنيا هلم التوفيق ودعا إىل احتام
تطبيق القانون يف دولة القانون واملؤسسات دون مقايضة او مساومة.
كما طالب إبجراء تدقيق معمق ابلبلدية كخطوة أوىل الرساء أساس عمل
صحيحة وحماسبة املارقني على القانون ويف هذا اإلطار يدعو السادة والسيدات
أعضاء اجمللس البلدية ضرب املثل واملبادرة ابإلدالء بتصارحيهم مبناسبة صدور
قانون" اإلثراء الغري مشروع " معربا أن اجملتمع املدين شريك فاعل يف إرساء دستور
اجلمهورية ويف وضع القوانني ويف محاية حقوق املرأة وشريك يف كل املواضيع
الوطنية واحمللية مع اإلشارة إىل آلية النفاذ إىل املعلومة اليت سيتم من خالهلا مراقبة
كل أعمال اجمللس البلدي ويف ختام تدخله دعا إىل االخنراط يف منصة املعطيات
للجمعية التونسية للمراقبني العموميني وتدوين املشاريع البلدية حىت يسىن
للمواطنني متابعة اجنازها واالشكاليات املطروحة.
السيدة ر فيقة انجي  :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وتطرقت اىل وجود عديد
اإلشكاليات وطالبت إبجياد حل هلا:
الفتحه املرورية على مستوى هنج حممد صاحل ابحلاج قبالة املعازة العامة "ماقرو "واملتسببة يف عديد احلواد املرورية.
-جتاوزات نقابة العمارات إلقامة الورود منذ سنة  2014وصعوبة حلها رغم

مكاتبة السلطات يف عديد املناسبات.
السيدة رمي بودرابلة  :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وومنت له التوفيق ودعت
اىل تنمية موارد البلدية من خالل استغالل مداخيل الفضاء الرايضي ( القاعة
املغطاة حي األمري ابملنزه السابع ) الفتة االنتباه الستغالل اندي رايضي للفضاء
لصاحله اخلا كذلك الشأن لساحة املنزه السادس وذلك لوجود سوء تصرف
السيد حممد زريق :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وومىن له التوفيق وطالب بتشريك
املتساكنني يف مجيع ميادين العمل البلدي حيث أن مشاركة املواطنني كفيل
بنجاح اجمللس البلدي وعرب عن استعداده للمشاركة ومعاضدة العمل البلدي
السيد عبد احلميد البدوي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب متمنيا له التوفيق
وأشار إىل تكدس الفضالت ابلنفق الرابط بني منطقة املنزه  8ورايض النصر و
وجود كثرة الكالب السائبة مبنطقة املنزه  8ودعى إىل تشديد املراقبة على إلقاء
فضالت البناء بصفة عشوائية قرب حوض جتميع مياه األمطار وطالب
بتخصيص هنج الروضة ابملنزه الثامن ليصبح ذو اجتاه واحد للتخفيف من
االكتظاظ املرور واقتح توسيع هنج بدر حبي املالحة الذي يشهد حركة جتارية من
خالل التنقيص من عرض الرصيف أو حتديد أمكان الوقوف والتوقف.
السيدة هادية جابر  :هنأت اجمللس البلدي املنتخب أشارت إىل وجود عديد
اإلشكاليات مبنطقة النصر:
تغيري صبغة األرض لبناء " املول " مبنطقة النصر وهو خمالف ملثال التهيئةالعمرانية وتطالب ابالطالع على املثال اهلندسي للمشروع ومثال التهيئة العمرانية
ملنطقة النصر.
انسداد قناة تصريف مياه االمطار مبنطقة النصر تتسبب يف خروج املاء منمساره الطبيعي واإلضرار ابملمتلكات اخلاصة والعامة رغم عديد املراسالت يف
الغرض.
إلقاء الفضالت بصورة عشوائية بكامل منطقة النصر وابملنازل الغري اتمةواألراضي البيضاء املسيجة قرب نزل ابنت هوس واحملول املروري اجلديد وهنج
علي ابلكحلة اليت مت رفع احلواجز منه اثر أشغال احملول.
 تكاثر اللوحات االشهارية مبنطقة النصر واليت تسبب انزعاج كبري للمتساكنني وجود عدد السيارات املتوكة منذ فتة طويلة مل تيم التدخل لرفعها -وجود طرقات تضررت من جراء بقااي شاحنات املزيج الساخن

اخنفاض مستوى هنج عبد العزيز املستوري يف املقابل ارتفاع أسطح ابلوعاتتصريف املياه تسببت يف اإلضرار ابألمالك اخلاصة

السيد رفيق الفاحل  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأكد على حضور ومشاركة
اجملتمع املدين يف اللجان البلدية وطالب بلجنة مراجعة القرارات البلدية الصادرة
عن النياابت اخلصوصية الفارطة واملتعلقة ابلتاخيص وتوزيع امليزانية
كما طالب بقائمة املمتلكات البلدية العقارية وكيف مت التفريط فيها وطالب
بنشر احملاضر ورزانمة انعقاد اللجان البلدية على موقع الواب للبلدية لالطالع
على املستجدات.
وطالب بتكيز عنوان االلكتوين للتواصل مع البلدية ولنقل املعلومات املتعلقة
ابلتجاوزات واملخالفات الستغالل املداخيل املتأتية من املخالفات.
طالب ان تكون ضمن اإلجراءات لتغيري صبغة احملالت النشر حىت يتسىن تقدمي
االعتاض.
أشار إىل قرار إحدا دائرة رايض األندلس اليت مل يتم بناءها اىل حد هذا التاريخ
مع توفر ارض على ملك البلدية ابملنطقة.
االنتصاب الفوضوي للوحات االشهارية واليت مل يتم إزالتها و ومثل موارد للبلدية
يف نفس الوقت.
السيد اهلادي اجلودي  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأشار إىل الوضعية املتدية

بنهج اهلناء مبنطقة حي النزهة والذي مت املطالبة إبدراجه ضمن هتيئة البنية
األساسية ابملخطط االستثماري لسنة  2016ونظرا لكلفته املرتفعة مت التوصل
إىل ضمه مع هتيئة شارع احلبيب ابحلار ويطالب أبن يتم األخذ بعني االعتبار
معاانة املتساكنني.
كما أشار إىل إشكالية مأوى عمارات حي النزهة ونقاابت العمارات وطالب
بتهيئة مسلك صحي ومنطقة خضراء مبنطقة حي النزهة حيث ومت برجمتهم
ضمن مشاريع .2018
التدخل للحد من االنتصاب الفوضوي للشاحنات قرب جامع حي النزهة.
السيدة هدى بن رمضان  :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وأكدت على تطبيق
الفصل  216بتعديل تواريخ رزانمة انعقاد اجملالس البلدي بنهاية األسبوع
وطالبت بتعهد صاحب مشروع مول النصر بعدم تغيري الصبغة الثقافية.
إجابة تعليقات املواطنني مبوقع التواصل االجتماعي.إصالح الطريق على مستوى املفتق برايض النصر جبانب (ارورنج) من جراءأشغال بناء عمارة.
وضع عالمات مرورية للحد من احلوادانحية اليسار.

قرب مقهى la Phalèneمن

عدم غلق النفق الرابط بني املنزه الثامن والنصر.عدم اقصاء اجملتمع املدين الذي ساهم كشريك فاعل يف ضبط برانمج املشاريعاالستثمارية التشاركية.
 التدخل بردع االستغالل املشط للطريق العام بشارع اهلادي نويرة.السيد منري بن رمضان  :هنأت اجمللس البلدي املنتخب متمنيا له التوفيق وتطرق
إىل وجود اخالالت وقرارات خاطئة مت اختاذها خالل النياابت اخلصوصية
السابقة ويؤيد إجراء تدقيق يف امللفات خاصة منها املتعلقة ابملشاريع االستثمارية
لسنة  2017/2016ويطالب عدم إقصاء اجملتمع املدين املساند للعمل البلدي
حتديد األولوايت يف التدخل يف مجيع اجملاالت (النظافة و املرور والفوضى).وأوصى ابلعناية ابملنشآت الرايضية والشبابية نظرا الستقطاهبا لعدد كبري من
الشباب.
إعادة النظر قي توزيع املنح لفائدة اجلمعيات واعادة أتطريهم.إجياد حل لتوسعة املقربة اإلسالمية.السيدة رمي بليش :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وأكدت على ضرورة التدخل
للحفاظ على األرواح البشرية لثمان أسر من خطر بيت الكهرابء بعمارة عدد
 03قبالة احلماية املدنية مع العلم مبوافقة عديد الوزارات لرفع الشبكة الكهرابئية
من ذلك املكان.
السيد حسام اجلندويب :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وطالب أبن يتم إدماجه
ضمن عملة بلدية اراينة نظرا لظروفه االجتماعية الصعبة.
السيد عبد هللا عبيد  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وطالب بتطبيق القانون
ومراجعة مجيع امللفات والقرارات الصادرة وتكوين " تدقيق إداري " للملفات
وللتجاوزات خاصة يف مسألة االنتداابت اليت ومت ابحملسوبية
واألخذ بعني االعتبار املشاريع ذات مردودية للمنطقة
احملافظة على الطابع العتيق لتهيئة ساحة سليمان اللمسي مع تشريك ممثلياملناطق يف متابعة املشاريع.
تفشي ظاهرة الكالب السائبة بنهج النسيم وهنج بريوت.ردع االستغالل املشط للطريق العام بنهج بريوت.السيد معز عطية  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب أشار إىل السعي إىل بناء الثقة
بني املواطنني واحلكم احمللي يف اطار دميقراطي تشاركي مؤكدا على عملية التدقيق
واجلرد كأولوية للمجلس البلدي جتنبا خلروقات النيابة السابقة.
-طالب بتكوين خلية قارة لالستماع اىل تطلعات املواطنني ومشاغلهم تتكب من

اإلدارة البلدية ومستشار بلدي وومسك سجل مرقم لتسجيل مجيع مالحظات
املتساكنني واإلجابة عنهم مع إعداد تقرير يف الغرض حسب ما نص عليه
القانون.
وأشار إىل عضوية اللجان وتدخل اجملتمع املدين ضمنا تركيبتها حيث ختضع هذه
اللجان إىل آليات احلوكمة املفتوحة والتشاركية من خالل عقد اجتماعات مفتوحة
ونشر حماضر اجللسات على املوقع االلكتوين ابالضافة اىل بث مباشر للجلسات
على مواقع التواصل االجتماعي مع االستئناس داخل اللجان بكفاءات من
خارجها.
وتساءل حول التقارير لشركات املناولة واملداخيل املتأتية من عملية االستخال
على وقوف السيارات.
السيد قريش جاوحدو  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب أشار إىل ضرورة التحكم
يف توقيت املداخالت وأشار إىل نقص املوارد ابلبلدية لتغطية كامل حاجيات
السكان من بنية حتتية ومشاريع اقتصادية وثقافية واليت ميكن دعمها من خالل
استخال اجلباية واالداءات وحث املواطنني على ذلك من خالل دعم الثقة بني
املواطنني واملؤسسة البلدية ومعتربا أن مؤشر االستخال سيربز عامل الثقة.
ولدعم عامل الثقة يقتح تشريك املواطنني يف أخذ القرار الفعلي عرب آليات
وتتمثل يف الدميقراطية التشاركية .وقد نصت جملة اجلماعات احمللية الفصل 29
على ذلك ويؤيد فتح اجملال أمام اجملتمع املدين كشريك فاعل يف أخذ القرار
ويدعو جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة لتنظيم لقاء مع مكوانت
اجملتمع املدين وطالب بتخصيص سجل جديد للجمعيات تضبط فيه معاير
لتسجيل اجلمعيات.
السيدة زينب التليلي :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وومنت له التوفيق ودعت
إىل ختصيص ميزانية حلاجيات املناطق البلدية من البنية التحتية والتحضر الثقايف
املتسبب يف اإلخفاق االجتماعي واالحنراف.
ايالء اهتمام بنقاابت االقامات وإعادة النظر يف قانوهنا.مراجعة إسناد تراخيص يف اقتناء األراضي وإقامة مباين جديدة.السيدة مرمي السكوحي :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وأشارت إىل أهنا تعاين
من إشكالية إسناد ترخيص إلدخال عداد كهرابئي وطالبت بتعبيد الطريق
وإدخال قنوات املياه الصاحلة للشراب.
السيدة مرمي الطبيب  :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وطالبت ابلتدخل للحد
من االنتصاب الفوضوي واالستغالل املشط للرصيف مبحيط السوق املركزي

ابراينة وهنج بريوت وتطبيق القانون ابإلضافة إىل إجياد حل يف كثرة االحنراف
والسرقة.
كما طالبت برفع احلواجز داخل االهنج وفسح اجملال ملرور السيارات.
السيدة سوسن اللمسي :هنأت اجمللس البلدي املنتخب وطالبت إبجياد حل يف
االنتصاب الفوضوي مبحيط السوق املركزي وطالبت بتطبيق القانون.
دعت إىل عدم طمس املعامل االثرية مبدينة اراينة.التفكري يف احلاالت االجتماعية ملتسوغي احملالت ابلسوق القدمي ساحةسليمان اللمسي.
السيد فيصل بن محزة  :هنأ اجمللس البلدي املنتخب ودعا إىل تفعيل اتفاقية
الشراكة بني املنطقة اخلضراء ابملنزه  6والبلدية وطالب إبجياد حل يف تغيري صبغة
احملالت التجارية واستغالل املشط للرصيف ابملنزه.
 عدم رفع السيارات من أمام املنازل.ختصيص ميزانية للتدخل السريع لصيانة الطرقات.النظر يف اشكالية تصريف مياه االمطار ابملنزه اخلامس.النظر يف اشكالية انعدام التنوير العمومي بشارع عثمان بن عفان ومدخلالنصر واملنزه السادس.
حتديد انعقاد اجملالس والدوائر البلدية يف هناية األسبوع وخارج أوقات العملونشر املعطيات على موقع الواب.
السيد حممد الرزقي :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وتسأل حول كيفية مقاومة
االنتصاب الفوضوي بنهج بريوت اليت مت استغالهلا يف احلمالت االنتخابية.
احد موقع الكتوين لتقدمي املالحظات والصور.انعدام التنوير العمومي بسوق ليبيا.رفع بعض النفاايت الصلبة الراكنة منذ فتة بنهج احلبيب زهري وهنج بريوت.رفع احلواجز بنهج بريوت وهنج اليمن ملرور السيارات.احلر على إجراء مراقبة صحية للمحالت املفتوحة بنهج بريوت لتوفريحاوايت.
السيد امحد العمراين :هنأ اجمللس البلدي املنتخب وأشار إىل وجود فضالت
طبية ملقاة بصفة عشوائية بنهج احلبيب اثمر واقتح أن يتم إجياد حاوايت
مطمورة ابملنطقة البلدية.
إجياد مآوي للسيارات مبقابل و تكون مطابقة للمواصفات البيئية املتعارفعليها دوليا

