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       ة              ـ ـــــــــــ ـ ة التونسي ـ ــــــــــ ــ الجمهوري    
   الشؤون المحلية والبيئة وزارة  

 س ــــــ ـ ـة صفـاقــ ــ ـــــ واليـ             
 ن   ــ ـــــ ـــ ي ة  الع ــ ــــ ـــ بلدي                             

                              مصلحة شؤون المجلس        
                                                                        هـ . ن / ح . س                 

 ـة الثالث دورة  العاديــة  ــ لة ل ــ ة التمهيدي ــ الجلس 
 2021ة  ــ لسنـ    

 2021جــوان    18الجمعــة  
 =*= =* 

 

الفصل   ألحكام  عدد    216طبقا  األساسي  القانون    2018لسنة    29من 

الذي ينص على ما    الجماعات المحلية  المتعلق بمجلة  2018ماي    09المؤرخ في  

انعقاد  يلي "تسبق  بإشراف :  تلتئم  تمهيدية  جلسة  وجوبا  للمجلس  العادية  الدورة 

رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على األقل قبل تاريخ  

 انعقاد الدورة يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع

وفي هذا    "مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية

العادية    اإلطار للدورة  التمهيدية  الجلسة  الجمعة  يوم    2021لسنة    ةالثالثانعقدت 

السيد    ةسبرئا  العين  بقصر بلدية  الثالثة بعد الزوالعلى الساعة    2021  جوان  18

و البلدية  رئيس  معلى  البلدية ال  بحضورخالد  رئيس  مساعد  بوحامد    سيدة ضحى 

للبلدية،و العام  الكاتب  العوني  الهاشمي  مخبر   السيد  تقني  الشريف  إلياس  والسيد 

 .نادية الهمامي رئيس مصلحة شؤون المجلس مقرر الجلسةوالسيدة    في اإلعالمية

ونظرا للوضع الصحي الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا فقد تمت هذه الجلسة  

 " Google Meetستعمال تقنية "عن بعد با

معلى   خالد  السيد  الجلسة  البلدية  افتتح  والسيدات    ارحبمرئيس  بالسادة 

الجلسة   لهذه  بعد  عن  متساكني  المتابعين  وجميع  مدني  ومجتمع  منظمات  من 

المنطقة البلدية مبينا أنها تأتي في وضع استثنائي تواجه فيه البالد فيروس كورونا  

تعد  مشاركتكم  أن  طموحات   مشيرا  وبلوغ  المنشودة  األهداف  لتحقيق  مؤازرة 

هو   االفتراضي  اللقاء  لهذا  الرئيسي  الهدف  أن  مؤكدا  بالمنطقة  المتساكنين 

 االستماع إلى مشاغل المواطنين وذلك لدراستها وإيجاد الحلول لها.
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بعد   عن  الحاضرين  للمواطنين  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  أحال  ذلك  اثر 

 جاءت كالتالي :  يوالت لتسجيل تدخالتهم 

كالب    - تواجد  معضلة  بخصوص  قصيرة  إرسالية  عبر  المتدخلين  أحد  تطرق 

 سائبة بزنقة عبيد ودعوة لضرورة التصدي لهذه الظاهرة 

و  - حنبعل  نهج  بين  القاصة  بفتح  المتساكنين  أحد  المارة على    14مطالبة  جانفي 

حلة بباب محكم  جنان دمق حيث تعمد أحد األجوار غلق النهج من جهة الزنقة الك

 تغالل الفتحة لوضع الردم الغلق واس

 دعوة إلى صيانة وتعبيد نهج ابن باديس زنقة الجراية   -

 دعوة إلى مزيد العناية به )إنارة/ تعبيد/ تطهير..( لفت نظر لنهج محمد النابلي و -

بنهج "المرحوم  به  تدخل السيدة سوار العلوش مطالبة بتسمية النهج الذي تقطن    -

 لطفي العلوش" ومزيد العناية به )تعبيد وإنارة( 

جهة    - من  المحاذي  النهج  شاكر  منزل  بطريق  قاطن  شعبان  أمين  محمد  السيد 

الش لنهج  شاكر  منزل  اللطريق  أصبحت  يمي  خ يخ  سوداء  نقاط  وجود  من  تذمر 

 وتسوية النهج مرتعا للكالب السائبة ودعوة إلى رفع هذه الفضالت 

السد سليم عبد الهادي تدخله تمحور حول إزالة الطوابي )رضا الكشو ومنصف    -

والي( وترقيم األنهج خاصة بنهج سيدي خليفة الطياري وتواجد أكداس من الردم  

 معضلة في المرور خاصة عند نزول األمطار.وما يسببه من 

دعوة من طرف السيد محمد المصمودي لفتح نهج بمنطقة سيدي خليفة الطياري   -

 )فؤاد بن حميدة(

ملك    - على  طابية  وإزالة  عبيد  الهادي  ملك  على  أرض  في  نهج  بفتح  مطالبة 

 المنيف  

 ألفران  مواطني زنقة سيدي المصمودي يطالبون بفتح طريق بين العين وا -

طاهر    خل على ملك فاخر دمق يوجد بين نهجمحمد عبد الكافي يطالب بفتح مد  -

 حداد والزنقة الكحلة 

 طرح إشكال إدخال الماء في نهج أريحا  -

 تساؤل عن تاريخ تعبيد نهج رائد البجاوي  -

الضرورية   التوضيحات  البلدية  رئيس  السيد  قدم  الطلبات  هذه  مع  وتفاعال 

 المطروحة في هذه الجلسة.حول التساؤالت 

وفي الختام جّدد السيد خالد معلى رئيس البلدية شكره لجميع المشاركين عن   

بعد كما بين أنه سيتم دراسة هذه المقترحات والعمل على االستجابة لها في أقرب  
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انتظارات إلى  االستجابة  في  جهد  أي  تدخر  ال  البلدية  أن  العلم  مع  اآلجال 

اإلشكا وحل  البلديالمواطنين  العمل  لدعم  المواطنين  دعا  كما  العالقة  ليات 

ظل في  ونجاعته  جدواه  أثبتت  الذي  التشاركي  للمسار  تكريسا  فيه  والمساهمة 

اختيار المواطن وتشريكه الفعلي في اتخاذ القرار.

.بعد الزوال  الرابعةفي حدود الساعة رفعت الجلسة و

........ ........... :وحرر بالعين في
ــ ـ رئي  البلديــــــة س  ـــ

ــ  ـــد معلــــــىـخال
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