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 الجمهورية التونسية
 الشؤون المحلية والبيئةوزارة         

 بلدية أريانة       
 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية

 والتنسيق بين الدوائر              
 

 محضر جلسة  
 لمجلس البلدي التمهيديااجتماع  

 2222للدورة العادية الثانية لسنة  
 2222افريل    22السبت  المنعقد يوم  

  

محمد السيد برئاسة  3233افريل  32السبت صباحا من يوم التاسعة والنصف على الساعة التأم 
بقاعة ، عادل الوسالتي الكاتب العام للبلديةوبحضور السيد فاضل العربي موسى رئيس البلدية 

على وذلك بناءا  2222 لسنةالمجلس البلدي التمهيدي االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة اجتماع 
رات التابعة البالغات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المق

 4411عدد لدي تحت بة الموجهة لكافة أعضاء المجلس العلى الدعوة االسمي للبلدية، وكذلك بناء
 وهذا نّصها:  2222افريل  6بتاريخ 
لاجلس البلدي في التاهيدي لتجتاا  اال أشغالومواكبة  ، أتشرف باستدعائكم لحضور وبعد "     

على الساعة  2222افريل  22السبت سيلتئم يوم  والذي 2222لسنة  الثانية دورته العادية 

 ". صباحا بقاعة االجتماعات  منتزه بئر بلحسن  باريانة والنصف  التاسعة

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر  

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني
 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 السادة والسيدات : وتغيب دون عذر

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي 
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 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 
 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة سعيدة بن عمارة 
 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي نادية بن يوسف
 مستشار بلدي محمود بلحاج

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 
 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي القليبيماهر 

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 
 رئيس دائرة اريانة المدينة محمد حميد

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري
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 مستشار بلدي خلود منصور
 : مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و

 

 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي
 مدير المصالح الفنية  خالد الجبال

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط  عصام الماجري
 كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا واالتصال  توفيق بلهاني

 كاهية مدير تجميل المدينة  فردوس السيد
 
 

المواطنين والسادة الحاضرين من السيدات  بجميعالجلسة مرحبا السيد رئيس البلدية افتتح 
والمتابعين على صفحة التواصل االجتماعي في مصافحة جديدة لعودة انعقاد الجلسات التمهيدية بعد 

منتظمة  مضيفا الى انه بصورة، بحلول شهر رمضان المبارك  مومهنئا إياه،  91 -توقفها من جراء كوفيد
 ودورية كل يوم خميس من كل أسبوع يستقبل المواطنين بمكتبه لالستماع الى مشاغلهم الشخصية .

منها  692التمهيدية الفصل  للجلساتوأشار الى انه إضافة الى أحكام مجلة الجماعات المحلية  
ف االحترام بصورة فورية في كن واإلجاباتوتفاعال مع المتدخلين سيتولى تقديم كافة اإليضاحات 

 والشفافية.
السيد علي جميل رئيس مديرية الديوان الوطني للتطهير بتونس الكبرى الذي سيقدم بثم رحب  

وتزامنها مع تدخل إدارة المياه ، كلم   04اإليضاحات الالزمة ألشغال الديوان بمنطقة دائرة اريانة لمسافة 
الوطنية الستغالل وتوزيع المياه ، في اطار حماية مدينة كة ر والشوالحي الشعبي العمرانية بمنطقة حي النزهة 

وهي مشاريع ذات بعد وطني رغم اإلزعاج الكبير الذي سببته للمواطنين ومستعملي  ،اريانة من الفيضانات
 الطريق ويدعو الجميع الى التحلي بالصبر .

 
بضرورة التدخل إليجاد حل ثم فتح باب الحوار والنقاش للسيدات والسادة المواطنين الذين طالبوا 

 أو لتوضيح بعض المسائل .
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 ةـــــــــــــــــــــاإلجاب ونـــــــــــــــالمتدخل

  :ة ريم حميدان ) منطقة برح البكوش( السيد
محول الكهرباء الذي تم تركيزه لا إشكاليةالى  أشارت -

بالعمارة التي تقيم بها دون تجاوب من طرف الشركة 
المحدقة  لألخطارللكهرباء والغاز والبلدية  التونسية

 .اكنين سبالمت
عدم توفر رئيس نقابة العمارات داعية الى وجوب التدخل  -

من طرف البلدية حسب النصوص القانونية والترتيبية التخاذ 
قرار في تعيين رئيس لنقابة المالكين من اجل المحافظة على 

  .المشتركة واالعتناء بالنظافة األجزاء
 .في تعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية   اإلسراع -

منطقة رياض )نيتوفيق القرقن رضا الحكيم وان السيد
تطرق الى أشغال تبليط رصيف شارع الهادي نويرة (: النصر

أشهر والمخلفات  3مدة  التي توقفت  2بمنطقة النصر 
وقد تم ،كمة بالمكان معبرا عن انزعاج المتساكنين ا المتر 

 .االدارة البلدية في الغرضمراسلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السيد رئيس البلدية :
الى درايته بموضوع محول الكهربائي وتعيين نقابة  أشار-

 المعنية للحضور لمقابلته يوم الخميس  ودعىالعمارات 
مقاومة الحشرات سيتم التدخل والتعهد به بالنسبة ل -

 قبل الموسم الصيفي
 
 
 
 

 خالد الجبالي: السيد 
أوضح أن مشروع تهيئة رصيف شارع الهادي نويرة ال  -

يتمثل في اجالء االروقة من استغالل المحالت 
 042والتي صادرت بشانها  2222المخالفة منذ سنة 

وانما ،قرارات هدم في الغرض ولم نتمكن من تنفيذها 
  المستغلةفي توفير رصيف للمترجلين من المساحات 

 .كمأوي للسيارات 
علما وانه تم تشريك ممثلي الحي في كل مراحل  -

زيادتها هي مواقع  متالتي ت اإلضافاتوان المشروع 
التي كانت مقترح من طرفهم وتم درسها  األشجارلغراسة 

مع مكتب الدراسات وسيتم رسم حدود الماوي قريبا 
تنظيم وقوف السيارات ويمكن االطالع على كراسات ل

 .المصالح الفنية  رةبإداالشروط ومحاضر الجلسات 
بالنسبة لمأوي السيارات سليم عمار هو مشروع مبرمج  -

 .وسيتم االنطالق قريبا في تهيئته  2202سنة 
ممر المترجلين  أشار الى انالحبيب العوني : السيد 

غير مهيأ الستعمال كبار  يعتبربشارع الهادي النويرة 
بالتهيئة  ةالمطالبالسن والمعاقين وخالل الجلسات تمت 
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أشارت الى لمالحة( : ا ية كوثر رزوان )منطقة حالسيد
شاشة ل هالمركب التجاري " افريكا مول " وتركيز تجاوزات 
مع وجود حواجز على ، غير مطابقة للمواصفات عمالقة 

السيارات وغياب  ىو أمبفي عدد المواقع  الرصيف ونقص 
 اإلشارات الدالة على توفر مأوي 

دعوة الى تفعيل دور المراقبة للشرطة البيئية في إلقاء ال -
  .الفضالت في غير محلها بالمفترق الدائري

تشديد المراقبة من طرف الشرطة البلدية  في تغيير صبغة  -
  .المحالت السكنية الى تجارية بساحة القدس

 أشار الى :(: منطقة المنازه) علي بلعيدالسيد 
التفكير في إحداث مقبرة جديدة لفائدة متساكني منطقة  -

 .اريانة
والتدخالت  األشغالالحالة المزرية للطرقات من جراء  -

. 
 فتحي ثابت: السيد 

أشار الى وجود اخالالت وأخطاء بالمشروع ودعا الى  -
إزالة هذه اإلضافات وإرجاع الوضعية كما  االصالح و 

ماع خالل يه وقد تم التنبيه لذلك بعدم االجلكانت ع
 الجلسات للقيام بهذه اإلضافات.

 رئيس البلدية: السيد 
الشخصية للمشروع من خالل  الى متابعته أشار -

على ما  الرأيالتي تم عقدها حيث استقر  تاالجتماعا
تشاركي وعلمي  إطارفي من طرف الخبراء تم انجازه 

والسؤال الواجب طرحه هو عدم استكمال المقاول 
حيث ان هذه المقاولة متعثرة ، الى هذا التاريخ أشغاله

قات المستوى المطلوب باعتبار قانون الصف وليست في
عوضا عن فسخ لعدم تعطيل المشروع ولكن تتم متابعتهم 

 األسبابوهي من ،طلب عروض جديدة  وإعادةالصفقة 
الرئيسية في عدم تقدم تنفيذ المشاريع االستثمارية 

 منالنتائج بانتهاء االشغال نلمس وسوف  ةجالمبرم
 تحسن وضعية شارع الهادي نويرة وتسيير حركة المرور

 رئيس البلدية: السيد 
تم ييخضع لشروط وس الشاشة العمالقةأوضح ان تركيز  -

مراجعة المسألة مع المركب التجاري " افريكا مول" 
 ودعوته لتركيز لوحات توجيهية للمأوى .

 
 
 
 
 

 رئيس البلدية: السيد 
أشار بالنسبة لتوسعة مقبرة سيدي الجبالي وتبعا لوجود 

الماء لم تتوصل  عدة فرضيات كأرض السميري وخزانات
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لديوان التطهير والمتدخلين العموميين ووجوب مراقبة 
 .شولد  هامرالمقاولين مثال نهج 

بنهج علي بن  بالدهن السرعة مخفضاتالتدخل لصيانة  -
 .ابي طالب لتخفيف الحوادث 

تغيير صبغة المحالت السكنية الى تجارية وتزايد في عدد  -
 السيارات مما يتسبب في االكتظاظ المروري 

 عدم االمتثال للقانون من طرف فريق رافعة السيارات  -
بالدوائر  اإلمضاءطول االنتظار الداء خدمات التعريف  -

لتخفيف من استعمال الوثائق اإلدارية البلدية والدعة الى ا
 الستقطاب المستثمرين 

كثرة الحوادث المرورية الخطيرة من طرف التاكسي   -
 الجماعي والدراجات النارية 

انتصاب االكشاك غير المرخصة واستغالل الرصيف وممر  -
 المترجلين .

 أشار الى   :(منطقة حي التعمير )حسام العكاري  السيد
االشغال بمنطقة حي التعمير وحي النزهة طول مدة  -

 ووجود فوضى كبيرة وانزعاج المتساكنين
 عدم انتظام وتيرة رفع الفضالت  -
منع وقمع قيادي حركة الشعب من تقديم مداخلته بجلسة  -

  المجلس البلدي
 أشار الى : :(2الجديدة)أريانة  الحبيب رابح السيد

غياب المعلومة طول مدة االشغال ديوان التطهير مع  -
 مخطط تنفيذها و  أجلها لحو 
 غياب المتابعة والمرافقة من البلدية لمخلفات االشغال -
الديمقراطية التشاركية ) عدم عقد آليات غياب تفعيل  -

جلسات الدوائر البلدية انغالق  –الجلسات التمهيدية 
 اللجان البلدية (

 طنينرغم معارضة الموا 2222الغاء مشاريع القرب لسنة  -
 
 

لحلول فيها لوجود إشكاليات تم التفكير في التوسعة 
 على ارض باألر" .

 
وأشار أن اللجنة الجهوية للمرور تعنى بتركيز مخفضات 
السرعة وذلك بإشراف وزارة التجهيز أما بخصوص 
االكتظاظ المروري يتم العمل على درس المخطط 

 المروري الجديد بالمنطقة البلدية .
 

بالنسبة لطول االنتظار ألداء خدمات الحالة المدنية  اما
فقد تم إحداث مكتب جديد خاص بخدمة التعريف 
باإلمضاء وإيداع اإلمضاءات من طرف الشركات بقسم 
الحالة المدنية بفضاء منتزه بئر بلحسن لتخفيف الضغط 

 بشابيك الدوائر البلدية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 علي جميل: لسيد ا

اشغال ديوان التطهير بمدينة أوضح بالنسبة لمشروع 
حيث تبين  2204اريانة ان الدراسة انطلقت منذ سنة 

ان الشبكة الموجودة تتطلب التجديد نظرا لتهرئتها وقد 
مليار حيث انطلقت  22بلغت الكلفة في حدود 

 األشغال منذ سنة ونصف وهي في المرحلة النهائية 
 تنتهي في شهر جويلية وتبقى بعض أعمال الصيانة -

كسب للمنطقة البلدية باريانة معلى انها  امؤكد ،والمتابعة
رغم اإلزعاج الذي سببته للمتساكنين ومستعملي الطريق 
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  :حمدة سالمة )أريانة المدينة( السيد
ءل حول مطابقة مشروع المنطقة الخضراء بالمنزه اتس -

 لها.توفر المراقبة اللفنية وعن  السادس لكراس الشروط
دراسة حماية مدينة اريانة من الفيضانات باخالالت  وجود -

بين  ربط وما انجر عنها من غرق للمنازل بنهج مالي كنقطة
 حي المالحة والحي الشعبي 

 وانعدام المراقبةالذبح خفية  -
 نقص في عدد الحاويات تسبب في تكاثر النقاط السوداء  -
بناء فوضوي بدون ترخيص وسط المدينة في ظل غياب  -

 المراقبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أشار الى(: عبد الله عبيد )أريانة المدينة السيد
االنطالق في المشاريع المبرمجة بساحة سليمان عدم  -

نظرا لتزامنها مع مشاريع أخرى كحماية المدينة من 
خلين العمومي ومن دالفياضانات وتحويل الشبكات للمت

نفس المقاوالت التي تعاملنا  كانتحسن الحظ انها  
صار اآلجال النجاز االشغال مثمنا تجاوب معها باخت

مشاريع تعبيد الطرقات  بتأجيلالمجلس البلدي واقتناعه 
 مقابل انجاز مشروع تجديد شبكة التطهير .

 ة ناجية لعيوني:السيد
أشارت بالنسبة للمنطقة الخضراء بالمنزه السادس فقد تم 

 الختم النهائي للمشروع .
 لطفي الدشراوي: السيد 

بخصوص تكاثر المناطق السوداء وتكسير أوضح 
حاويات جمع الفضالت زيادة على العمل اليومي في 
رفع الفضالت يتم إثقال كاهل البلدية في رفع فضالت 

طن في  5المنتصبين في محيط السوق المركزية قرابة 
اليوم وما تتطلبه من موارد بشرية ومعدات مضيفا حول 

الى مصب برج قرار غلق مصب برج التركي وتحويله 
شاكير وهو ما يكبد البلدية مصاريف اضافية وموارد 
بشرية ،دعت الى ضبط استراتيجية للعمل بتخصيص 

كلم   02طن على مسافة  2222رحلتين في اليوم لنقل 
 والمراقبة متوفرة عن طريق ثالث فرق .

أما بالنسبة للحاويات تتم اقتناء عدد منها بشكل سنوي 
اد طلب عروض في الغرض ما لتجديدها ، وقد تم إعد

وتبعا لحصول  2222حاوية بعنوان سنة  522يقارب 
إضرابات العوان البلدية تزايدت كميات الفضالت عن 

طن مما أدى الى تكسير  352السير العادي ما يقارب 
في الحاويات إضافة الى اإلعطاب الفنية في أسطول 

 المعدات عند إفراغها .
 

 رئيس البلدية:السيد 
الى مشروع ساحة سليمان اللمسي فقد تم فسخ تطرق 
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 اللمسي وسقوط بعض الحواجز تميل خطر على االطفال 
غياب تشريك  :نقص في تفعيل الديمقراطية التشاركية  -

ممثلي المناطق في متابعة المشاريع المبرمجة لسنوات 
2202-2202 

اعتراض من طرف مجموعة من المواطنين على نقلة الدائرة -
ية الريانة المدينة للمقر الجديد بمنطقة برج البكوش وما البلد

من إشكال في حركة المرور والمقترح استغالله  ستسببه
 لبلدية للفائدة المصالح األخرى 

وجود بعض التصرفات غير الئقة من طرف اإلطار  -
 اريانة المدينةاإلداري بالدائرة البلدية 

تكاثر النقاط السوداء والدعوة الى تكثيف في عدد  -
 الحاويات 

حول الحرص على عدم التالعب والتحري في توزيع  -
المواقع بالسوق الطيب المهيري لفائدة أشخاص غير 

 مستحقين 
الدعوة لعقد مجلس دائرة اريانة المدينة باشراف السيد  -

 رئيس البلدية لدرس المشاريع والتصورات لمدينة اريانة 
 
 
 
 

  اشار  :محمد الزغل )منطقة رياض النصر( السيد
 حول مشروع تهيئة األرصفة بشارع الهادي نويرة  -
تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضد المحالت والمقاهي  -

  المخالفة
 اإلضافاتاألشغال لم تكن مدروسة بالشارع ويقترح إزالة  -

لوقوف  أمكانثها حول البالوعات لتوفير االتي تم احاد
 السيارات 

 ة صباحا ومساء ذرو ال أوقاتاكتظاظ الحركة المرورية  -
رياض النصر  ةدرس المخطط المروري بمنطق إعادة -

عقد المقاولة وسيتم اإلعالن عن طلب عروض جديدة 
 وهو ما يبين نتائج السعر األدنى للصفقات .

أما بالنسبة للديمقراطية التشاركية فقد تم انجاز المشاريع 
حسب  2220-2202المبرمجة للسنوات السابقة 

لم يتم فتح  2222القوانين واألوامر وبخصوص برنامج 
مشاريع جديدة وانما كان التوجه هو توفير اعتمادات 

 إضافية لتكملة المشاريع المبرمجة سابقا .
أما بالنسبة لنقلة دائرة اريانة المدينة للمقر الجديد وتسليم 
مقرها الحالي لدائرة اريانة العليا فهو من ناحية سيتم 

يتغير التخفيض من مصاريف الكراء ومن ناحية ثانية لن 
أي شئ بالنسبة للمواطنين حيث سيبقى فضاء للخدمات 

 مفتوح أمامهم .
بالنسبة لتوزيع مواقع الجديدة بسوق الطيب  أوضحو 

المهيري فقد تم إعداد قائمة اسمية تخضع لبحث 
اجتماعي وامني وسيتم درسها من خالل لجنة في الغرض 

. 
غم انه ر  ساءل حول المشاريع واالنجازات اشاربالنسبة لت

 زحرية التعبير فال يمكن التناسي او التغاطي عن ما انج
تنفيذ المشاريع المبرمجة اولها انجاز و سنوات  4طيلة 

 للسنوات السابقة.
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 لتسهيل الحركة المرورية 
 مأويالسيارات وعدم استغالل  مأويص في عدد قن -

 مكان للسيارات  22سليم عمار الذي يوفر أكثر من 
مال مشروع المسلك الصحي رياض النصر الذي يمثل  -

 متنفس للمتساكين 
منخفض السرعة ال يستجيب للمواصفات امام مقر  -

ويمثل خطرا  2بالمنزه  لإلدارةالوطنية  المدرسةودادية خرجي 
 على مستعملي الطريق

على الحركة  وتأثيراتهتقديم توضيحات حول مول النصر  -
 المرورية 

 اشار الى : :خالد الديماسي )برج البكوش( لسيدا
معضلة حول قنوات تصريف المياه المستعملة بشارع منزل  -

 وتقاطعه مع نهج تالة وصدور روائح كريهة. بورقيبة
 الحبيب رابح: السيد 

وانتهاء اشغال التعبيد اثر تساءل حول تاريخ انطالق  -
 انتهاء اشغال  تجديد شبكة لتطهير بمنطقة اريانة الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ة ناجية لعيوني:السيد
ت حول المنطقة الخضراء برياض النصر ان أوضح

مكتب الدراسات تولى اعداد دراسة في الغرض وتم 
األحياء الذين قدموا بعض عرضها على ممثلي 

المالحظات تم أخذها بعين االعتبار ثم سيتم إعداد 
 طلب العروض .

 
 

 : علي جميل السيد 
 أشار عليه بالتواصل معه للتنسيق مع رئيس المشروع  -
 

 خالد الجبالي: السيد 
سيتم االنطالق تباعا في اشغال للتعبيد  هاوضح ان -

 ،اشغال تجديد الشبكةبانتهاء وتصريف مياه االمطار 
مبينا التوجه باستكمال المشاريع االستثمارية المبرمجة 

مليون دينار  2التي تطلبت اعتمادات اضافية تقدر بــ
مثال منطقة الحي الشعبي ومنطقة برج البكوش واريانة 

 الجديدة وذلك على اثر تدخل ديوان التطهير
 فتحي ثابت: السيد 

بلغ تذمرات مستعملي السيارات بكل المنطقة البلدية  -
للسيد ممثل ديوان التطهير وذلك بوجود بعض الزيادات 
محيطة بالبالوعات وهي ليست على نفس مستوى استواء 
الطريق داعيا الى برمجة اشغال للتدخل الزالة هذه 

 الزيادات وتسوية الطريق بالتنسيق مع المصالح الفنية 
 : علي جميلالسيد 

لتدخل في أماكن لأوضح انه سيتم جرد وتحديد 
 البالوعات واالعالن عن طلب استشارة في الغرض 

 رئيس البلدية: السيد 
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 الحبيب رابح :السيد 
دعا الى صيانة التنوير العمومي بنهج ميموزا ونهج الياسمينة 
وإيجاد حل لمعضلة الكالب السائبة باريانة الجديدة 

 وتساءل حول ساحة الجالء 
 بثنية الماكني) المنزه الثامن ( : ةالسيد

أشارت الى وجود مواد بناء بنهج النجوم فوق الرصيف أكثر 

أكد على ان يتم التدخل ضمن نفس الصفقة واشار الى 
مختلفات اشغال تجديد الشبكة ووجوب رفعها وارجاع 

 الطريق بصورة مستوية حيث انها موكولة للديوان 
 جميل:  عليالسيد 

أوضح وجود عراقيل بخصوص رفع مخلفات االشغال 
وذلك لربوض السيارات الخاصة مما  المعداتعن طريق 

 يتطلب اصدار بالغات سابقة لتنظيم العملية .
 رئيس البلدية: السيد 

المجتمع المدني وممثلي االحياء للمساندة وسيتم  دعى
 .تقييم العملية في مرحلة الحقة 

 الكاتب العام: السيد 
في نفس السياق أوضح بخصوص التأخير في عرض 

 2الصفقات الوزارية لمدة لجنة االقتناء على طلبات 
 .أشهر للتغيير الحاصل بوزارة اإلشراف 

من جراء  شهرأ 04رتب من نفقات مدة تالى ما  إضافة
دينار  ألف 252غلق مصب برج التركي والتي قدرت 

استوجب  2220( لسنة  مطاطيةوعجالت  -)محرقات
دينار بعنوان  ألف 252إجراء تحويل اعتماد وتبويب 

 ككلفة تقديرية.  2222سنة 
 رئيس البلدية:السيد 

مالحقة المتجاوزين في إلقاء و أوضح بخصوص المراقبة 
م تفواضل البناء على اثر قرار غلق مصب برج التركي 

عدة محاضر من طرف الشرطة البيئية مثمنا نموذج  تحرير
في محافظتهم على نظافة منطقتهم  األندلسحي رياض 

. 
 ة ناجية لعيوني:السيد

يتم تقريبا اإلعالن عن لساحة الجالء  بالنسبةاشارت 
  طلب العروض 

 
 رئيس البلدية:السيد 
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من سنتين وتم لفتة االنتباه لذلك لرفعها ، ودعت الى إيجاد 
حل لالكتظاظ المرورية بنهج الروضة وأضافت الى وجود 
مخالفات في تغيير الصبغة وتجاوزات بنهج النجوم ووجوب 

 قادسية .غياب وجود أرصفة بنهج النجوم وأنقرة والمع الردع 
 الزغل:محمد السيد 

 تساءل حول اجراءات رفع الفضالت الصلبة 
 

 رزوانة كوثر السيد
 تطرقت لتوقف الشاحنات على مستوى باب الحديد .

 
 

 ( :fbأمال الصفراوي)تساءلت عبر  ةالسيد
 شهادة ابراء منذ خمس سنوات من تطالب بتمكينها 

 : fb) تساءلت عبر ة بثنية حندوسالسيد
بالتعبيد أمام المدرسة االبتدائية بالنصر وتنفيذ مشروع  بتطال

لقضاء على النقطة لملعب حي بالنصر بنهج كزخستان 
 سوداء بالنهج المذكور

تهيئة األرصفة وستتم انه تم إيقاف المخالفة  أوضح
 بشارع النجوم وأنقرة والقادسية 

 محمد الخماسي )الشرطة البيئية (:السيد 
أفاد انه تم المعالجة اليومية لإلشكاليات الواردة من 

 المواطنين 
 لطفي الدشراوي:السيد 

تم توفير معدات لرفع الفضالت الصلبة ويجب يأفاد انه 
 التنسيق مع الدائرة لرفعها .

 البلدية:رئيس السيد 
انه تم في مرحلة اولى حمل البضائع ثم توجيههم  أوضح

لألرض البيضاء الموجودة قرب المفترق وهي مسؤولية 
 .شرطة المرور لمخالفتهم 

 رئيس البلدية:السيد 
 انه سيتم درس الوضعية خالل لجنة المراجعة  أوضح

 خالد الجبالي :السيد 
انه بالنسبة لمشروع ملعب الحي بصدد الدراسة  أوضح

وسيتم التدخل للقضاء على النقطة السوداء بنهج  
 كزخستان 

 

حرصهم و رئيس البلدية شكره للحاضرين على مواكبة الجلسة التمهيدية وتفاعلهم السيد وفي الختام جدد 
 .على الرقي بالعمل البلدي 

  دقائق 8والواحدة  ورفعت الجلسة على الساعة
 

 الكاتب العام                                                 رئيس بلدية اريانة 
 عادل الوسالتي                                                    فاضل موسى      

 


