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بقصر البلدیة الجلسة التمھیدیة للدورة على الساعة الثالثة بعد الزوال   2016جانفي  23التأمت یوم السبت 

برئاسة السید حمادي الریاحي رئیس النیابة الخصوصیة و بحضور أعضاء النیابة  2016لسنة  األولىالعادیة 

  :اآلتي ذكرھم 

  محمد صالح العاشوري  -   
  حسن معیز -   
  رضا اللوح -   

 كاتب عام بالنیابة: و مقرر الجلسة السید ناجم المالكي 
  

  .المدنيمجتمع الالمحلیة و من  اتطاراإلكما حضر الجلسة عدد من 
  

  :كلمــة االفتتـــــاح*
  

مباشرة  أحالثم  افتتح الجلسة السید حمادي الریاحي رئیس النیابة الخصوصیة الجلسة مرحبا بجمیع الحاضرین

  :الكلمة للمواطنین و كانت التدخالت كاآلتي

  

  إجابةبدون  2010مطلب في كشك من سنة : كریم الدریدي. 

 األكشاكالمطالب كثیرة و سیتم النظر قریبا في مطالب :  السید محمد صالح العاشوري 

 بكشك البنھا مع النظر في تمویلھطالبت :  كریم الدریدي أم 
  
 النظر       إلىمع الدعوة  المرخص فیھا و المغلقة األكشاكحل ضمن  إیجادانھ سیتم  أفاد:السید حسن معیز 

 استجابة لظروفھم االجتماعیة األشخاصالمستعجل في منح تراخیص لبعض                              

 التراخیص إسنادخاصة في شفافیة  األكشاكبصعوبة التصرف في  أكد:  السید محمد صالح العاشوري 

 و التواصل بین البلدیة و المواطن اإلعالم بضرورةطالب : محمد بن جعفر 

  الشابينور الدین  : 

 ھمطالب بتكریمو على التقاعد  أحیلوانوه بالكفاءات التي مرت على البلدیة و الذین  -

 بالمنطقة البلدیة اإلنارةمشكلة  -

 أعوانھا المحالین على التقاعد من خالل حفل           بان البلدیة ستكرم  أفاد:  السید محمد صالح العاشوري 

 ینتظم للغرض                                    

 مشاكل كبیرة بخصوص التنویر العمومي :  السید محمد صالح العاشوري 

 األسالكسرقة  -بالمنطقة البلدیة إنارةنقطة  3000(  اعترف بوجود صعوبات:  السید سمیر الجماعي –  

Les griallage , couvercle  خافضة إنارة(  



 ي على قسم التنویرضغیر را: السید محمد صالح العاشوري 

 األمطارمشاكل تصریف میاه    - :   السید حسن معیز 

 مداخل المحطاتتھیئة  -

 متأكدةبصفة  األمطارتدخل بعد نزول ضرورة ال -

 مصالح الدیوان الوطني للتطھیرحي ابن عرفة التنسیق مع  :األمطارشبكة میاه  -

 )جدا أكید(الجامع  أمام األمطارتركیز فریق بصفة آلیة بعد نزول  -

 تبلیط بالخرسانة  إمكانیةدراسة  :الحاویات أماكن -

 تھیئة شارع علي الزواوي -: سلیم حسني 

 األمطارتنظیف بالوعات میاه : نھج الصنوبر  -

 حي الورد مارس 20شارع بسوق بلدي  -

 بحي الورد األساسیةمركز للصحة  إحداث -

 و الغیر      المرخصة  األكشاكمسح شامل لكافة  إجراءعلى ضرورة  أكد:  ید محمد صالح العاشوريالس

 .المتواجدة بالمنطقة األكشاكمرخصة، و ضرورة توظیف 

  إمكانیةانھ سیتم دراسة  أكدو  أكشاكعدم الترخیص في تركیز  أسباب أوضح: السید رضا اللوح 

 بعد القیام بالدراسات الالزمة و اإلجراءات القانونیة أكشاكفي تركیز  األفرادالترخیص لبعض 

 ة مثال التھیئة العمرانی مراجعة-:  السید خمیس الكعبي 

 مع المتدخلین العمومیین األشغالمتابعة  -

  جلسات متابعة مع المتدخلین العمومیین: اقتراح  -

 )نظیفو الت األشجارزبر ( مدخل المكتبة العمومیة  -

وزارة مراسلة ( الثكنة العسكریة أمام التجھیز و الدفاع بخصوص الوقوف مراسلة -

 )7الدفاع لمنع الوقوف على مستوى الطریق الوطني رقم 

مرور جرارات رفع  أوقاتحملة تحسیسیة بخصوص عدم وضع الفضالت بعد  -

 الفواضل

 الكوشة  أحیاءآلة جارفة للقیام بحملة نظافة بتخصیص طالب ب -:  السید محمد صالح العاشوري                       

 و القباعة                                                          

  

  :السید رئیس النیابة الخصوصیة كما یلي إجابةلمشاكل المواطنین جاءت  اإلصغاءو في ختام الجلسة و بعد 

  

  :في موضوع االكشاك/ 1

الالزمة و القیام بالدراسات  األھمیةتعطي ھذا الموضوع  أنعلى البلدیة  أنرئیس النیابة الخصوصیة  أشار

الممكن استغاللھا النتصاب  األماكنالالزمة في الغرض و خاصة الجوانب االقتصادیة و االجتماعیة مع ضبط 

 إلى ةباإلضافو درس نموذج معین موحد بكامل المنطقة البلدیة حفاظا على الطابع الجمالي للمنطقة  األكشاك

للقضاء على االنتصاب بشباو  األسبوعیةمحالت تجاریة بالسوق  إلحداثالعمل على تخصیص اعتمادات 

و عدم قطع  أخرىالعشوائي بشارع االستقالل من جھة و عدم المساس بالوضعیة االجتماعیة للمنتصبین من جھة 

السترجاع األكشاك  ةالقانونیة الالزم اإلجراءاتأرزاقھم، كما أكد رئیس النیابة الخصوصیة على ضرورة اتخاذ 

  .المغلقة و إعادة توزیعھا بصورة شفافة ووفقا لمنھجیة محددة

و دعا إلى اإلسراع في القیام باإلجراءات الالزمة لحلحة موضوع األكشاك نظرا للدور التنموي للبلدیة و مراعاة 

  .للحاالت االجتماعیة المتأكدة

  



  

  

  :في بقیة التدخالت / 2

رئیس النیابة الخصوصیة بوجود نقائص في متابعة المتدخلین العمومیین داخل المنطقة البلدیة مما تسبب في  اقر

ضرورة تحسین خدمات  إلىكما دعا  سیقع العمل على تداركھا مع المصالح المختصة جسیمة للطرقات أضرار

  النظافة و التنویر العمومي

  

  

  بعد الزوالادسة ت الجلسة في حدود السّ ـــــو اختتم

  

  

  

 رئیس النیابة الخصوصیة                                                                                             
                                                                                  

 حمادي الریاحي                                                       


