محضر جلسة

اجتماع المجلس البلدي التمهيدي

للدورة العادية الثالثة لسنة 2019
المنعقد يوم السبت  20جويلية 2019
التأم على الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم السبت  20جويلية 2019برائسة
السيد حممد اهلادي كشريد املساعد الثاين لرئيس البلدية بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن
ابراينة اجتماع اجمللس البلدي التمهيدي لسنة2019حبضور السيد عادل الوساليت الكاتب العام
للبلدية وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع
تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس

نصها:
البلدي حتت عدد  3336بتاريخ  05جويلية  2019وهذا ّ

"وبعد  ،أتشرف باستدعائكم لحضور ومواكبة أشغال االتجتاا

التاهيدي للاجلس

البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة  2019والذي سيلتئم يوم السبت 20جويلية 2019
على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة " .
وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
مرمي العطاوي

املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم

سنية الصغري

رئيسة جلنة الشؤون املرأة واألسرة

أنيس معزون

رئيس جلنة الفنون والثقافة

اهلام بن صاحل

رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد

امحد حشانة

رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم

الناصر اجلندويب

رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

سلوى التومي

رئيسة جلنة االشغال والتهيئة العمرانية
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ماهر القلييب

رئيس جلنة التعاون الالمركزي

حممد احلبيب العوين

رئيس الدائرة البلدية ابراينة العليا

اجلليدي جربان

رئيس الدائرة البلدية برايض النصر

امنة الزهروين

رئيسة الدائرة البلدية ابملنازه

فتحي اثبت

مستشار بلدي

نعيمة الزرييب

مستشار بلدي

عزوز حممد

مستشار بلدي

ليث شويخ

مستشار بلدي

عبد السالم املانسي

مستشار بلدي

مسرية املازين

مستشار بلدي

مصطفى الكبري

مستشار بلدي

هنال بن عمر

 :املساعدة االوىل لرئيس البلدية

فاطمة ابراهم

:رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

عليا التومي

 :رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة

عثمان املهدي الصيادي

 :رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة

سهام بوعزة

 :رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات

سعيدة بن عمارة

 :رئيسة جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة

املنصف سليطي

:رئيس جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية

عزيزة الفيتوري

 :مستشار بلدي

خالد اجلريب

 :مسشار بلدي

حممد محيد

:رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة

اندية بن يوسف

 :مستشار بلدي

هيفاء احللواين

 :مستشار بلدي

حممود بلحاج

 :مستشار بلدي

عزة بوترعة

 :مستشار بلدي

روضة احلزامي

 :مستشار بلدي
2

جالل بن تقية

 :مستشار بلدي

ليث شويخ

 :مستشار بلدي

لطفي الدشراوي
انجية لعيوين

مدير املعدات والنظافة
مديرة العناية ابملنتزهات وجتميل املدينة

خالد اجلبايل
توفيق ابهلاين
عصام املاجري

مهندس معماري رئيس مكلف إبدارة املصاحل الفنية
كاهية مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصال
مدير حفظ الصحة ومحاية احمليط

كما حضر اجللسة عدد من ممثلي اجملتمع املدين و عدد من املواطنني.
وعمال مبقتضيات الفصل

218

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 توىل السيد عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية كتابة اجللسة وساعدته يف
ذلك السيدة ام اخلري بلغيث رئيسة مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجان.
افتتح السيد اهلادي كشريد املساعد االول لرئيس البلدية اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين
من السادة والسيدات أعضاء اجمللس البلدي واإلطارات واملتساكنني على مواكبتهم أشغال اجللسة
مشريا إىل تعذر حضور رئيس البلدية وذلك مبناسبة متثيله بلدية اراينة ابجلامعة الصيفية وإلقاءه حملاضرة
تعىن بتحدايت العمل البلدي يف السياق اجلديد لالمركزية يف تونس.
مث فتح ابب احلوار والنقاش للسيدات والسادة املواطنني .
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المتدخلـــــــــــــــون
السيدة هادية جابر ( مجعية املواطنة برايض النصر )  :أكدت
على اهنا أشارت يف عديد املناسبات حول ماوى مغازة مونوبري
برايض النصر والباب اخللفي اخلاص هبا مغلقان ومل يتم فتحهما اىل
غاية هذا التاريخ ومما يتسبب يف اختناق مروري كبري وتطرقت اىل
االسيجة احلديدة بنهج محادي ابلكحلة الىت مت رفعها منه ومل يتم
ارجاعها على اثر أشغال هتيئة القنطرة مما جعل املوقع مصب
لألتربة .
 عدم تنفيذ قرارات اهلدم للبناايت املخالفة بنهج محادي ابلكحلة تساءلت حول عدم االنطالق يف برانمج النظافة املربمج مبنطقةرايض النصر .
 أشارت إىل طلبها احلصول على قائمة نقاابت العمارات ملساندةالعمل البلدي كمجتمع مدين يف التوعية والتحسيس بتوقيت رفع
الفضالت مبناسبة اقرتاب عيد االضحى
 تطرقت اىل تنفيذ خمتلف القرارات الصادرة يف اهلدم والغلقووجود تباين يف الوعود الصادرة عن رئيس البلدية والسيد وايل
اراينة
السيد عبد اجمليد عطاء هللا :تطرق اىل انعدام التنوير العمومي
ابقامة ابنوراما وداير االنس ومريمار وقرب مدرسة العباسي منذ
سنة  2015مبنطقة رايض االندلس مع توفري اعمدة الكهرابء
وعدم االستجابة من طرف شركة الكهرابء والبلدية رغم وجود
املوافقة املبدئية .
 تطرق اىل التلوث الذي تتسبب فيه شاحنات رفع الفضالتنتيجة لعدم غسيلها و رفع الفضالت بطريقة سيئة األمر الذي
تسبب يف روائح كريهة ويف جلب حيوان اخلنزير مبنطقة رايض
االندلس وكثرة الكالب السائية .
السيدة مرمي العقيلي :اشارت اىل الكالب السائبة واعتدائها على
املواطنني .
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اإلجابـــــــــــــــــــــة

 انعدام التنوير العمومي وكمريات مراقبة بنهج االغالبة ابملنزهاخلامس وتواجد عديد حاالت للربكاجات .
السيدة رمي بن محيدان :أشارت اىل عدم تنفيذ الوعود الصادرة .
عن العضوان امحد حشانة ومحادي عزوز ملتابعة وضعية حي
السواين جبانب صندوق الضمان االجتماعي ابراينة وطالبت إبجياد
حل للرتخيص املسندة يف فتح ابب خلفي وانفذة للسيد محيدة
واستحواذ ورثته على املأوي املشرتك .
 إشكالية املولد الكهرابئي الذي صدرت فيه عدة وعود لكندون جدوى رغم خطورة املوضوع
السيد العيد شبشوب( برج الرتكي  : ) 1أكد على مطالبه السيد خالد اجلبايل  :أشار إىل أنه مت ادراج املشروع
السابقة إبدخال الغاز الطبيبعي وهتيئة شبكة تصريف املياه
املستعملة وهتيئة الطريق منذ سنة  2017دون جدوى ومعاانة
املتساكنني من الوضعية وطلبهم بتسوية الطريق بصفة ظرفية عن
طريق آلة  graderوفتح الطريق بنهج ابب اخلضراء وابب منارة

ضمن املخطط االستثماري لسنة  2018وقد مت اعداد
دراسة املشروع وسيتم االعالن عن طلب العروض قريبا
رغم وجود نزاع عقاري بني السكان والتدخل يف عدة
مناسبات للسماح للمقاول ابستكمال عمله الطيوغرايف
السيد عبد السالم املانسي  :أكد على ضرورة اعالم
ممثلي املناطق ابإلشكالية املطروحة للمساعدة يف تسهيل
عملهم.

السيد حممد يوسف( املنزه الثامن ) :أشار إىل النقطة السوداء
بنهج منور العسكري ومثن اجناز مشروع احلدائق ابملنزه الثامن الذي
يفتقد اىل املتابعة والصيانة مما يفقد املشروع قيمته وأصبحت
احلديقة جرداء .
 طالب إبضافة حاوايت للنقص يف عددها وكثافة الفضالتاملنزلية وهتيئة املكان اخلاص هبا.
 طالب ابلتدخل السريع لتهشم يف شبكة تصريف املياه املستعملةمن طرف ديوان التطهري .
 طالب برفع الكراسي املثبة حتت نوافذ املابين السكنية تركيز الفتة يف منع استعمال احلديقة كملعب رايضي غرس بعض االشجار ابحلديقةالسيد سيف الدين زليعة ( حي املالحة )  :أشار لوجود تركيز
لكمريات مراقبة من طرف خواص متس من احلرية الشخصية.
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 مثن بداية تنفيذ اشغال هتيئة الطرقات حبي املالحة وطالبابألخذ بعني االعتبار النقاط السوداء لنقص الوعي لدى املواطنني
 هتيئة األرصفة ابقتالع األعشاب الطفيلية ورفع احلاوايت منامام املدارس حيث مت اإلشارة اىل املوضوع خالل جلسات الدائرة
البلدية ابملنازه
 مثن احداث مشروع احلديقة النموذجية ابملنزه الثامن للقضاءعلى النقاط السوداء وطالب ابلصيانة والعناية وتركيز سالت صغرية
للمهمالت.
اآلنسة أملا زليعة( طفلة  14سنة ) :
 هتيئة امللعب ابراينة العليا احملاذي للمدرسة االبتدائية إزالة احلاوايت من أمام املدرسة تركيز سالت جدارية .السيد ابسم صاحل حي النصر :2تطرق اىل تنفيذ القرارات يف
استغالل الرصيف بشارع اهلادي نويرة من طرف احملالت التجارية
وطالب ابالسراع بتنفيذها حلماية املرتجلني
 إزالة احلواجز من فوق االرصفة صيانة املنطقة اخلضراء " حديقة غاندي" وتوفري كراسي ابحلديقة تركيز لوحة ابحلديقة ملنع لعب كرة القدم للمحافظة عليها .السيد مالك مطيمط ( املنزه السابع ):تساءل حول اتريخ انتهاء السيد خالد اجلبايل:اوضح أنه مت برجمة تعبيد هنج ابن
اشغال تعبيد هنج ابن قتيبة الذي امتد منذ شهرين ومعاانت قتيبة وعند الشروع يف االشغال تبني عدم وجود
املنساكنني من الغبار مقارنة بطرقات مت اجنازها يف أسبوع .
الطبقات الالزمة حتت الطبقة اإلسفلتية لذلك تطلب
األمر القيام ابحلفر بعمق  30صم الجناز هذه الطبقات
وسيتم ربط تعبيد هنج ابن قتيبة مع بعض االهنج اجملاورة
يف نفس الوضعية واستكمال التعبيد يف اجل أسبوع إىل
عشرة أايم.
السيدة منرية مجل ( رايض االندلس )  :أشار إىل أنه مت مراسلة السيد اهلادي كشريد  :أوضح إىل أن تركيز نقطة أمنية
البلدية بتاريخ  18جوان  2019لعقد جلسة عمل لتباحث يف مرجع نظر وزارة الداخلية .
وجود عديد املشاكل ابملنطقة وتطرقت اىل انعدام النظافة وكثرة
الفواضل ابملنطقة ابالهنج الرئيسية ( ابن رشد)
 نقص يف التنوير العمومي6

 كثرة الكالب السائبة التنسيق لرتكيز نقطة أمنية برايض األندلس ابعتبار الكثافةالسكنية املتواجدة
 اقرتحت ان يتم تسييج احلدائق واملسالك الصحية وضبط توقيتالفتح والغلق هبا.
السيد فيصل بن محزة ( املنزه اخلامس )  :أكد على ضرورة برجمة

صيانة مشروع املنطقة اخلضراء ابملنزه السادس مبيزانية سنة 2020
 تطبيق القانون ضد التجاوزات واملخالفات املتواجدة مبنطقة املنزهالسادس ( استغالل الرصيف البناء الفوضوي )
 النظر يف امكانية الربط بني منطقة املنزه اخلامس و RXوالربطبني منطقة املنزه اخلامس اراينة اجلديدة للتخفيف من االكتظاظ
املروري يف أوقات الذروة.
السيدة عليسة عمارة( املنزه السادس) :أشارت اىل أن
املالحظات املوجهة للمؤسسة البلدية وليست لألشخاص لفائدة
املصلحة العامة ملتمسة رحابة صدر لالعضاء ابعتبار االنزعاج

الشديد والضغط الذي يعيشه املواطن وأكدت على ضرورة التعاون
بني اجملتمع املدين والبلدية .
 ومبناسبة انعقاد اجمللس البلدي التمهيدي ترغب يف معرفة ممثليمنطقة املنازه من االعضاء واالطالع على أدوارهم.
 تطرقت اىل غياب التقييم لعمل اجمللس البلدي بعد سنة منالتنصيب ملختلف احملاور والقطاعات لتدارس نقاط القوة واضعف
لتدارك النقائص.
 اشارت اىل انه مت ائتالف بني املواطنني واجملتمع املدين للمطالبةحبل املشاكل العميقة ودعت اجلميع لالنضمام
 وطالبت مبراجعة معلوم الوقوف والتوقف والربوظ ابملأوي ابملنزهالسادس وبشارع عثمان ابن عفان و امام املركب الثقايف ابملنزه
السادس وتغيري دهن الرصيف.
االستعداد مبناسبة عيد االضحى إلشكالية رفع جلود األضاحي المت لعدم تشريك اجملتمع املدين ابراينة يف ندوة املدينةاملستدامة .
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 طالبت بنشر حماضر جلسات اللجان البلدية مبواقع التواصلاالجتماعي لالطالع على عملهم .
 تساءلت حول إعداد الربانمج التشاركي لسنة 2020 أكدت على تطبيق القانون وتنفيذ القرارات مشرية إىل العريضةالصادرة عن املواطنني والوقفة االحتجاجية يف املوضوع وضرورة حل
إشكال التواصل بني مصاحل الوالية والبلدية يف تنفيذ القرارات
القدمية الصادرة ضد احملالت التجارية يف تغيري الصبغة وقرارات
اهلدم وإصدار قرارات ضد املخالفني اجلدد .
السيدة كوثر رزوان (اراينة العليا )  :توجهت بشكرها االستجابة
لطلبها يف منع وقوف شاحنات نقل البضائع مبفرتق طريق اراينة
العليا وضرورة احلزم يف املوضوع.
 تساءلت حول االستعدادات للعودة املدرسية وتشريك اجملتمعاملدين يف املوضوع .
 تعميم مسلك املرتجلني أمام املدارس ابلشوارع الرئيسية علىغرار مدرسة  18جانفي .
 تركيز حواجز للوقاية من احلوادث الطرقات مبناسبة العودةاملدرسة .
 أشارت لإلجراءات الطويلة خلدمة رفع فضالت االجنة منطرف االدارة البلدية والتخفيض من معلوم الرفع .
 تركيز خمفض سرعة بنهج مدينة العقيق جبانب مقهى االمل.السيد خالد ابلريش ( مجعية البوصلة ):
 أشار إىل نقص اإلعالم ابنعقاد اجللسات التمهيدية داخلاألحياء الشعبية واملدينة العتيقة .
 طالب مبراجعة وضعية املنتصبني حبي النور وإجياد حل االنتصابالفوضوي.
 اقرتح مساعدة املؤسسات الرتبوية العمومية يف إصالح أسقفبعض األقسام.
 هتيئة أهنج وشوارع املدينة العتيقة وإصالح " حجر الزرس " تعبيد شارع ابن منظور لتهرئته بسبب احلركة املرورية الكثيفة اليتيشهدها .
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السيد سامل بوزيدي  :اقرتح ان يتم ائتالف بني املتقاعدين كل يف
اختصاصه كمتطوعني ملساعدة ومساندة العمل البلدي يف اجناز
بعض اإلصالحات ابملؤسسات الرتبوية كاملعاهد واملدارس
واملؤسسات االقتصادية كاألسواق البلدية .
 ابالضافة اىل وجوب صيانة بعض البالوعات بتوفري أغطيتهاواألرصفة املهشمة اليت ال تتطلب ميزانية كبرية.
السيد عبد القادر امحد ( رايض االندلس)  :أشار إىل احندار
بنهج افرست الذي مل يتم أخذه بعني االعتبار يف تعبيد الطريق
وركود املياه مبوسم األمطار ومعاانة املتساكنني من الوضع .
كما أشار إىل املعامالت يف اسناد تراخيص املاء والكهرابء لبعض
املتساكنني دون غريها بنفس النهج ( هنج النهوض) وعدم املساواة
يف املرافق العامة رغم عدم احرتام مسافات االرتداد .
 دعا اىل اجياد حل يف االرض البيضاء اليت أصبحت مصبلألتربة وطالب بتسييجها .
كما أكد على احلجم الكبري للوحات االشهارية وضرورة مراجعة
املقاييس لعدم حجب الرؤاي على املنازل واحملالت .
السيدة فاطمة بن يوسف ( املنزه اخلامس ) :أكدت على ضرورة
التدخل بشأن االزعاج من احملل التجاري اجلديد احملاذي ملنزهلا
قرب مقر الكنام ابملنزه اخلامس من ضجيج ودخان والكالم البذئ
رغم إصدار عديد التنابيه يف شأنه إال انه مل يتمثل للقانون
ابإلضافة اىل اكتظاظ يف وقوف السيارات أمام مأوى املنازل وكثرة
الكالب السائبة اخلطرية وهجومها على املرتجلني من الصغار وكبار
السن .
السيدة حنان احلري :تساءلت حول متابعة تنفيذ القرارات السيد اجلليدي جربان  :أوضح وجود عديد الوضعيات
الصادرة من طرف البلدية وتطرقت اىل جتاوز احد االجوار الذي املشاهبة وأن االجراء القانوين املتبع هو إيقاف االشغال
استغل منصبه كقاضي يف إنشاء بناء دون مراعاة املسافات القانونية أوال مث صدور قرار اهلدم يتم يف اجل شهرين من التنبيه
واحلصول على ترخيص غري قانوين وقد مت اعالم البلدية بذلك إبيقاف االشغال ويتم تبليغه للمعىن عن طريق عدل
تنفيذ لعدم احرتام رخصة البناء املسلمة .
وصدور قرار إيقاف اشغال واهلدم دون تنفيذ .
السيد بديع ابخلوجة ( النصر  : ) 2تطرق اىل وجود خمالفات السيد اجلليدي جربان  :أوضح أنه ال ميكن ان يتم
يف البناء بنهج العلوم ببناء ثالث مستودعات ابالضافة اىل إجابة املعين عن طريق موقع التواصل االجتماعي وقد مت
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الضجيج الصادر عن احملالت التجارية وطالب ابلتدخل وقد مت التباحث يف املسألة والقضااي منشورة لدى احملكمة وقد
مت اصدار قرارات يف الغرض وسيتم تنفيذها.

االشارة اىل ذلك مبواقع التواصل االجتماعي.
السيد سليم الذهيب (اراينة املدينة )  :تطرق اىل مسألة
االستحواذ على القبور وقد مت التحسيس ابملسألة دون تدخل
ابإلضافة اىل عدم احرتام حرمة املقابر وتصوير فيديو ابملقربة وعدم
نشر نتائج التحقيق ابإلضافة اىل عدم تطبيق القانون يف
االستغالل املشط للرصيف من طرف املنتصبيني الفوضويني بنهج
بريوت ابالضافة اىل التجاوزات يف البناء دون تطبيق القانون ضد
املخالفني
السيد كرمي بن سعد  :تطرق إىل إشكالية البنية التحتية وعدم
وجود ألغطية ابلوعات تصريف مياه االمطار وعدم صيانتها بشارع
احلبيب بورقيبة ومنطقة برج البكوش وأشار اىل عدم هتيئة البنية
األساسية مبنطقة احلي الشعيب وهنج اإلمام سحنون وهنج عثمان
الكعاك وهنج أسد ابن الفرات وشارع احلبيب بورقيبة وهنج الوردة
مقارنة ابملناطق األخرى ابملنازه وبرايض النصر كذلك مسألة رفع
الفضالت واألوساخ بنهج ابن منظور.
وأشار اىل غياب مالعب األحياء ابراينة املدينة وعدم استغالل
ملعب كرة اليد القدمي وقد مت تقدمي وعود بذلك من طرف رئيس
البلدية .
واقرتح ان يتم ختصيص قطعة ارض من منطقة النحلي كمقربة
وذلك لعدم وجود مساحات شاغرة مبقربة سيدي اجلبايل .
السيد احلبيب رابح  :تطرق اىل مسألة تقييم عمل اجمللس البلدي
منذ تنصيبه وتطرق اىل مسألة غياب البعض االعضاء عن حضور
اجملالس البلدية عدم نشر حماضر جلسات اللجان البلدية مبوقع
الواب الذي ال يستجيب حلجم بلدية اراينة ووجود إشكال كبري يف
التواصل مع املواطنني مع تسجيل عديد املالحظات يف النظافة –
ومشاركة املواطنني يف أعمال اللجان وحضور اجللسات تطبيق
القانون .
السيدة بثينة مالكي ( املنزه الثامن )  :الحظت وجود فارق
شاسع من انحية النظافة واخلدمات بني احلي الذي كانت تقطن
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به الكائن ابل Golden Tulipجبهة قمرت ومقر سكناه
حاليا الكائن إبقامة السفري ابملنزه الثامن وأعربت عن تضررها من
حمل جتاري ملخالفاته لكراس شروط السكن (إقامة السفري ابملنزه
الثامن ) .
كما أشارت اىل مصب الفضالت ابملنزه الثامن ابملنطقة اخلضراء
العمومية وبناء خمالف لصاحب املقهى le Bon Coinيف
إضافة طابق اثن وطالبت بتسييج احلديقة احملاذية للحد من
الضجيج رواد املقهى كما الحظت غياب احلاوايت بشارع النجوم
وشارع غاان وتلوث املكان.
السيد اهلادي بلغيث :أشار اىل غياب مالعب األحياء ابراينة
املدينة ويقرتح ختصيص قطعة االرض احملاذية مللعب عزيز اتج وقد
حتصل على وعد من السيد رئيس البلدية .
كما أشار اىل هتيئة البنية االساسية مبنطقة املنازه والنصر وعدم
انطالق األشغال ابراينة املدينة بتعلة انطالق أشغال شبكة تصريف
مياه األمطار والتطهري وأكد على قيمة حديقة منتزه بئر بلحسن
ابلنسبة ملدينة اراينة كمتنفس طبيعي للمتساكنني وعدم استغالله
لبناء قصر البلدية حلماية الناشئة من االحنراف.
السيد املنصف برقو  :تطرق اىل مسألة التجاوزات يف املساحة
واملخالفات ابالنتصاب الفوضوي على الرصيف  ،ويقرتح ان يتم
تعليق الرخصة ابلنسبة للمتجاوزين.
كما أشار اىل استغالل األمالك العمومية من احلراس الفوضويني
ابملأوي بدون مراقبة او متابعة ويقرتح تركيز عالمات مبجانية
الوقوف والتوقف وتطبيق القانون ومقاومة هذه املخالفات .
كما أشار اىل استعمال احلاوايت املخصصة للفواضل املنزلية يف
النفاايت الطبيبة وغريها ووجود مراقبة هذه املؤسسات والتنبيه
عليها.
كما اقرتح ان يتم استعمال احلاوايت احلديدية عوضا عن
البالستيكية وذلك من الناحية االقتصادية إبعتبار وأن األخرية
سريعة اهلالك ووضع حواجز حتت اجلسور ملنع الوقوف والتوقف .
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وتطرق اىل عدم احرتام قواعد املرور والكثافة املرورية املوجودة
ابملنطقة ويقرتح يف هذا الصدد مراجعة املخطط املروري وعمليات
الوقوف والتوقف ابملنطقة البلدية اخذ بعني االعتبار التطور
العمراين.
واقرتح ان يتم مراجعة قرار إحلاق الشرطة البلدية ابألمن مع بقية
رؤساء البلدايت وأشار اىل إشكالية الطرقات املرقمة ابملنطقة
البلدية لتوزيع األدوار يف عملية التصرف بني السلط اجلهوية
واحمللية.
السيد عبد هللا عبيد  :أشار اىل غياب رئيس اجمللس البلدي
وبعض األعضاء عن حضور اجللسة التمهيدية اليت هي فرصة للقاء
املتساكنني .
ودعا اىل تقييم العمل البلدي منذ تنصيب اجمللس وتساءل حول
مدى مشروعية إقامة قصر البلدية مبنتزه بئر بلحسن وذلك لوجود
مناب لورثة هبذه األرض وضرورة البحث عن مكان اثن لبناء قصر
البلدية او ترميم القصر احلايل مع اإلشارة اىل عدم مساح متساكنني
اراينة ببناء قصر البلدية على ارض منتزه بئر بلحسن .
وتساءل حول الربانمج االستثماري للمجلس البلدي لفائدة املنطقة
البلدية للفرتة القادمة مؤكدا على مقرتحه يف عديد املناسبات على
اقتناء قطعة األرض التابعة للشركة البلجيكية ومراجعة البنية التحتية
واالقتصادية للمنطقة البلدية كالسوق البلدي واملأوى .
كما أشار اىل استفحال الفساد وعدم تطبيق القانون للقرارات
الصادرة يف اهلدم وعدم التصدي للتجاوزات من طرف رئيس
الدائرة البلدية ابراينة املدينة كما تطرق اىل موضوع املقربة بسيدي
اجلبايل ووجود شبهات فساد وتساءل حول نتائج التحقيق يف
التهمة املوجهة للعضو حممد ابحلاج .
كما عرب عن ندمه عن مساندة السيد حممد العريب فاضل موسى
لرائسة البلدية ودعى املستشارين لإلستقالة إبعتبار وأهنم مل حيققوا
النتائج املرجوة وأن اإلجنازات كانت دون التطلعات.
السيد جهاد البارودي  :تساءل حول حدود إمكانيات البلدية
البشرية واملادية واللوجستية واملشاكل اليت تعاين منها والنشر على
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موقع الواب توزيع امليزانية والربامج االستثمارية على املدى القصري
والطويل وتوجه البلدية ابلنسبة للمنطقة البلدية .
وتطرق اىل انعدام التنوير العمومي بنهج التوت برايض االندلس
وجود إشكال بني شركة الكهرابء والبلدية وإعادة جتديد الشبكة و
عجز البلدية عن توفري املصابيح الكهرابئية .
كما أشار اىل ضرورة تركيز حواجز لغابة النحلي واحلماية من
حيوان اخلنزير لتهديده حياة املتساكنني.
أشار اىل قلة عدد احلاوايت لوضع الفضالت وغياب شاحنة
التنظيف يف الوقت احلايل بنهج الربموك وانعدام هتيئة البنية التحتية
برايض األندلس وكثرة احلفر ومعاانة املتساكنني يف موسم االمطار
قرب اجلامع.
تطرق اىل مسألة طاقة استيعاب مأوي للسيارات ابحلي اإلداري
وصعوبة قضاء املواطنني لشؤوهنم اإلدارية مع غياب البلدية يف
مقاومة احلراس الفوضويني ابملنطقة البلدية وانزعاج املوطنني من
سلوكهم واقرتح ان يتم ختصيص منطقة زرقاء ( )parcmètre
لتسيري قضاء شؤون املواطنني .
السيدة هدى بن رمضان  :تطرقت اىل انعدام املنتزهات والنقل
العمومي واحلدائق ومالعب االحياء واملسارح برايض النصر وضرورة
الكف عن ذكر التمييز بني املناطق.
 غياب نشر حماضر جلسات اللجان ما عدا جلنة النظافة وجلنةاألشغال .
 غياب مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال اللجان. ضرورة متابعة تراخيص البناء املسندة للمحالت التجارية (مولالنصر) قبل إهناء األشغال.
 برجمة احتضان املهرجان الصيفي ابراينة مبأوي السيارات الذييعترب املأوى الوحيد برايض النصر غري الئق.
 مقاومة االنتصاب الفوضوي جبميع املنطقة البلدية مثال نقطةبيع املالبس املستعملة بشارع اهلادي نويرة.
 ضرورة قبول النقد ملعاجلة النقائص. عدم تقدم سري تنفيذ الربانمج االستثماري لسنة 2018/201713

 تطرقت اىل ضرورة التفكري يف اجناز طريق ذو اجتاه واحد مبنطقةاملنزه الثامن قرب مستشفى ( )l’Avicenneوالسوق البلدي
وذلك لالكتظاظ املروري الكبري يف أوقات الذروة.
 تساءلت حول االستعدادات املربجمة جملاهبة االوساخ مبناسبة عيداالضحى.

السيد اهلادي كشريد  :أكد على ضرورة ان يسود احلوار والنقاش يف كنف االحرتام املتبادل وجدد
ترحيبه ابجلميع على أن يتم االجابة على التساؤالت املطروحة خالل الدورة العادية املقبلة للمجلس البلدي .

ورفعت اجللسة على الساعة الواحدة بعد الظهر .

املساعد الثاين لرئيس بلدية اراينة

الكاتب العام

حممد اهلادي كشريد

عادل الوساليت
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