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بمقر  2019لسنة  االولىللدورة العادیة في جلستھ التمھیدیة  أعضاء المجلس البلدیةاجتمع          

لجنة رئیس  محسن دمحمبرئاسة السید  العاشرة صباحاعلى الساعة  2019جانفي  26السبت  البلدیة یوم
 أغلبرئیس البلدیة و سالم الدزیريالسید  وبحضور الدیمقراطیة والتشاركیة والحوكمة المفتوحة

وثلة ... یم ، الشاذلي حسن محرز بن ابراھ أحمد بنرحومة ، أحمد بن ابراھیم ،: االعضاء من بینھم 
  وممثلي المجتمع المدني  المواطنین من

رضوان طیمومي الكاتب العام للبلدیة وحسن بن علي وخالد بن عمر عن : كما حضر الجلسة السادة 
  .اإلدارة البلدیة 

مشیرا الى أھمیة الجلسة بكلمة رحب فیھا بجمیع الحاضرین  الجلسة محسن دمحمافتتح السید       
  .تمھیدیة من حیث تداول مشاغل المواطنین بصفة مباشرة واالستماع الى آرائھم ومقترحاتھم ال

  :ثم أحال الكلمة الى الحاضرین الذین تمحورت تدخالتھم كاآلتي 
الكائنة  1979لحل وضعیة القطعة المتحوز بھا منذ سنة  تدخل المواطن حسین بن دمحم جاء في حیث

  ببئر الناظور قصد ترمیمھا
عمامة حول وضع خطة لفتح الطرقات ا تطرق كل من مختار قمر القاطن بالحي الشمالي و فؤاد كم

  .المبرمجة بمثال التھیئة العمرانیة
كما تدخل السید محرز بن ابراھیم رئیس لجنة االشغال انھ یمكن التنسیق مع المصلحة الفنیة باالدارة 

  .لتسھیل عملیة الفتح البلدیة لمراسلة كافة اجوار االنھج المراد فتحھا 
المواطن مبروك بوعزیز حول ضرورة ایجاد الحلول العاجلة لتراخیص الماء ھذا وجاء في كلمة 

  .والكھرباء داخل المناطق الخضراء والتي تم بناؤھا
ھذا وتدخل السید سالم الدزیري رئیس البلدیة بكلمة جاء فیھا ضرورة التنسیق بین لجنة االشغال 

  .والمصلحة الفنیة باالدارة البلدیة للنظر في الوضعیات الحرجة 
وتحصلھ على بطاقة إعاقة النظر في امكانیة وطالب المدعو أیمن سالم نظرا لظروفة العائلیة الصعبة 

  .مكان كشك اعانتھ على توفیر 
ھذا وجاء في تدخل المواطن احمد الطرھوني حول مزید الحث على توفیر المرافق االساسیة بالناظور 

الملعب البلدي ، مداخل المدینة ، فرع الكنام ، فرع حمایة مدنیة ، دار ثقافة ، فرع الشركة : مثل 
  ...لغاز الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه ، فرع الشركة التونسیة للكھرباء وا

ثم تدخل السید أحمد رحومة بخصوص االنتصاب الفوضوي الذي اصبغ یخنق المنطقة وخاصة یوم 
  .السوق االسبوعي 

  .ھذا وتدخل السید أحمد بن ابراھیم حول امكانیة تجدید عقد كراء فضاء یارا 
  وفي الختام جدد السید محسن دمحم شكره لكافة الحاضرین 

                                                                 .الواحدة ظھرا وختمت الجلسة على الساعة                           
  :الناظــور في                                                                     

  
  البلدیـــةرئیس                                                                        

   يسالم الـدزیـــر                                                                       


