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 الجمهوريـــــــــــــة التونسيـــــــــــــة

 زارة الشؤون المحلية والبيئة و     

 صفـاقـــــــــس اليـــة  و          

 بلديــــــة العيـــــــن            

 مصلحة شؤون المجلس        

 

 الثانية الجلســة التمهيديــة للــدورة العاديــة  
 2021لسنـــة  

 
 2021  افريل   02الجمعــــة  

الفصل  ألطبقا   القانون    216حكام  المؤرخ في    2018لسنة    29ساسي عدد  األمن 

انعقاد    2018ماي    09 "تسبق  يلي:  ما  ينص على  الذي  المحلية  الجماعات  بمجلة  المتعلق 

الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه  

المساعدين شهرا على   بين  المنطقة  األمن  إليها متساكنو  يدعى  الدورة  انعقاد  تاريخ  قبل  قل 

تهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم  ال المتاحة لسماع مداخ م  العاإلالبلدية بوسائل  

  2021لسنة  الثانيةطار انعقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية اإلبالبرامج البلدية" وفي هذا 

الجمعة   الساعة    2021  افريل  02يوم  الزوال  لثةالثاعلى  برئاسة    بعد  العين  بلدية  بقصر 

السيد  و    الرياضةرئيس لجنة    حمدي الدباشيالسيد  لدية وبحضور  السيد خالد معلى رئيس الب 

بو حامد   والسيدة ضحى  المفتوحة  التشاركية والحوكمة  الديمقراطية  لجنة  زياد معلى رئيس 

الكاتب    الهاشمي العونيالسيد    كل من حضر البلدية  دارة  اإلعن  رئيسة لجنة التربية والتعليم و 

الشريف  للبلدية    العام إلياس  االعالمية  والسيد  في  رئيس  و تقني مخبر  الهمامي  نادية  السيدة 

 .مصلحة شؤون المجلس ومقرر الجلسة 

بسبب تفشي  و الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد نظرا للوضع الصحي الراهن و 
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ف كورونا  البلدية  فيروس  رئيس  معلى  خالد  السيد  افاد  في قد  يرغب  مواطن  كل  بامكان    انه 

ال مقترحاته  او  مالحظاته  المحلية  ابداء  بالشؤون  » استعمال    متعلقة    Googleتقنية 

Meet» على رابط الصفحة الرسمية لبلدية العين . 

معلى   خالد  السيد  الجلسة  لهذه  افتتح  بعد  عن  المتابعين  والسيدات  بالسادة  مرحبا 

م  البلدية  المنطقة  متساكني  وجميع  مدني  مجتمع  و  منظمات  من  الهدف  الجلسة  ان  ؤكدا 

لدراستها    يالرئيس المواطنين وذلك  الى مشاغل  اللقاء االفتراضي هو االستماع    وإيجادلهذا 

 الحلول لها.

انضم للجلسة السيد فوزي  وقبل احالة الكلمة للحاضرين عن بعد لتسجيل تدخالتهم 

اللومي رئيس الدائرة البلدية مركز شاكر ليحوصل تدخله حول ضرورة اعادة تهيئة قاعة 

العين للمؤتمرات قد تمت االجابة فورا على تدخله من طرف السيد خالد معلى رئيس البلدية  

  320موضحا ان عملية التهيئة هي في مراحلها االخيرة و قد تم رصد اعتمادات قدرت ب 

  اد و ستكون جاهزة بداية من شهر جويلية القادم .

 في ما يلي:  الواردة المداخالت جملة تمحورت  

 طلب موعد للنظر في ملف يتعلق برخصة بناء . *وليد غريبي 

 .زنقة سيدي خليفة الطيارينهج فرعي ب *تدخل احد المواطنين متمثل في طلب تعبيد  

 . زنقة متفرعة عن نهج ابو بكر الصديق  تساؤل عن امكانية تعبيد *نعيم معلى :

   *اتصال من السيد مدير دار الشباب بالعين مطالبا بإمكانية المساهمة في تظاهرة ستقام 

 كرسي .   50طاولة و  20ــدد خيمات و 3افريل و ذلك بتوفير عــ 10يوم السبت 

ضد ياسين بو  مارس   29ل شكوى كان قد تقدم بها بتاريخ  *امين الطرابلسي: تذكير بمآ

لك ذجل قيامه بالترفيع من مستوى ارضية مدخل مشترك)بطحاء الدوران( و أعزيز من 



-3-  

 

 زنقة الشيخ  . 5،7بالعقار الكائن بطريق العين كلم 

)نهج سيدي المصمودي( والذي     الهادي بو حامد دعى الى تعبيد بعض االنهج الفرعية  *

 . دد التعبيدهو بص

  نيابة عن كل من السادة رضا الكشو، محمد المصمودي،حمزة  )*سليم عبد الهادي 

دعى الى تسمية النهج الموازي لنهج مقبرة سيدي خليفة  المصمودي،منصف والي( 

و فتح القاصة المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية و تعبيده نظرا الرتفاع منسوب   الطياري

المياه اثرنزول االمطارو ما ينجر عن ذلك من  تعطل في المرورخاصة وانه ال يمكن  

 استغالل شبكة المياه اال اذا تم فتح القاصة  . 

لد معلى رئيس  االستماع الى مقترحات المواطنين و مشاغلهم قدم السيد خا  وأثناء

البلدية التوضيح الالزم اثر كل مداخلة و قام بتحديد مواعيد الستقبال البعض منهم للنظر  

 في بعض االشكاليات مع اللجان المختصة و مع االدارة البلدية .

ال كافة  شاكرا  الكلمة  البلدية مجددا  رئيس  السيد  تناول  ذلك  الىمتدخلين  اثر  مزيد    داعيا 

و افكارهم  باقتراحاتهم    لإلدالءاليات    البلدية على ذمة المواطنين منالتفاعل مع ما تضعه  

 و مزيد معاضدة جهود المجلس البلدي حتى يرتقي بمنطقة العين لألفضل.

 و في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال رفعت الجلسة  .

 

 خالــــد مــعلــــى          

 ئيــــس البلديــة ر                                             

 


