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 9026جويلية  92يوم الجمعة : لتاريخا

 العاشرة صباحاالساعة  :التوقيت 

 مقر الدائرة البلدية بالحرائرية: المكان 

السيد متصرف الدائرة البلدية السادة رؤساء األقسام بالدائرة  -السيد رئيس الدائرة : الحضور

ممثلين عن بعض  -بالمنطقة  األحزابممثلين عن بعض  -مع المدنيتممثلين عن المج

 .المنظمات و الجمعيات

 

تم افتتاح الجلسة من طرف السيد رئس الدائرة الذي استهّل مداخلته بالترحيب بكافة           

 هذه الجلسة  خاللبالنقاش  إليهانفسه المواضيع التي سيقع التطرق  اآلنفي  االحضور عارض

ثم طفق يسرد نشاطات الدائرة خالل الفترة  9022في مشروع الميزانية لسنة  أساسا ثلةالمتمو

المتاحة وفي هذا   اإلمكانياتالتي كرست لميدان النظافة رغم ضحالة  اآللياتالمنقضية و 

                       السيد رئيس الدائرة بمزيد حث المواطن وكذلك الجمعيات أوصىالصدد فقد 

السليم و المحيط النظيف  خلتوفير المنات بضرورة المساهمة في العمل البلدي والمنظما

في خدمة  اإلدارةجميع مبرزا في نفس الوقت المجهودات المحمودة التي ما فتئت تبذلها ال

المواطن ، هذا و قد ثمّن السيد ريس الدائرة االنسجام و التعاون الحاصل بين مختلف الهياكل 

 : على مختلف الميادين أتىتح باب النقاش الذي فتلخدمة المنطقة، وا
 

 البنايات البلدية: 
 

  إلىالسوق  ئرة البلدية بالمقر الحالي و نقلةاعلى الد باإلبقاءفي موضوع  اآلراءتعددت    

ارض بنعمر و ذلك   إلىالسوق بمكانه الحالي و نقلة مقر الدائرة  على اإلبقاء أو ارض بنعمر

التي   األرض أنبتخصيص ميزانية لبناء مقر جديد للدائرة البلدية بالحرائرية، و حيث تبين 

لحالي ليست على ملك البلدية، مع اعتراض الباعة الحاضرين على نقلة اتحوي مقر الدائرة 

نه الحالي مع على السوق بمكا اإلبقاء إلىارض بنعمر و بالتالي فقد اتجه المقترح  إلىالسوق 

عاب كافة المنتصبين و بالتالي القضاء على ظاهرة  تمقر الدائرة الحالي له الس بإضافةتوسعته 

 إلىالحرائرية ب االنتصاب العشوائي بكافة االنهج المحيطة بالسوق و نقلة مقر الدائرة البلدية

مواصفات نية لتشييد مقر باارض بنعمر الراجعة بالملكية لبلدية تونس مع تخصيص ميز

 .الئقة
 

 

 



 

 

 

 

  النظافة: 
 

قلة  إلىو يرجع ذلك  فلم نبلغ بعدها ماننشده من محيط نظي فإننارغم المجهودات المبذولة 

         البشرية و المادية المتوفرة مع دعوة كافة المواطنين الحترام قواعد النظافة  اإلمكانيات

و فواضل هدم البناء ، و اقترح في هذا اصدد  األتربة إلقاءعلى ظاهرة  اإلقالعو خاصة 

 أحسنووسائل النقل النجاز مهامهم في  األعوانمزيد تعزيز قسيمة النظافة بالمعدات و 

 .الظروف
 

   الطرقات: 
 

اغلب  أنل بعيد المنال خاصة و افي هذا المجال ما ز إليهرغم ما تم انجازه فان ما نصبو 

تتطلب التدخل العاجل للحد من تذمر المواطنين من كثرة الحفر و الطرقات التي  األحياء

لبشرية في االمادية و  اإلمكانياتضعف  إلىذلك  ىو يعز فالحيهعبارة عن مسالك  أصبحت

 هذا المجال
 

 التنوير العمومي : 
 

مزيد التركيز على العمل اليومي و التدخالت العاجلة مع المطالبة  إلىالدعوة ت تم

ة الدائرة البلدية بالحرائرية حتى تمس التدخالت على ذمّ  بتخصيص شاحنة مجهزة بسلم تكون

 .المناسبة  األوقاتكافة المناطق و في 
 

 الشباب و الرياضة: 
 

دخالت ضبط ت البلدي معركزت مجمل التدخالت حول وجوب العمل على تهيئة الملعب ت

 لأللعابقاعة رياضية جاز مركب شبابي ورياضي بالمنطقة و المطالبة ببعث نعاجلة ال

 .ساكن ألف 250مدية التي تعد ما يناهز تبشباب هذه المع اإلحاطةالجماعية لمزيد 
 

 

 .ة بالدائرة البلديةة خاصّ يّ رنش إحداثما تم اقتراح تاو خ

 

  الساعة الواحدة ظهراو اختتمت الجلسة في حدود 
 .نفس التاريخ من
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