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أفریل  30المروج في         ة ــــالجمھوریة التونسی
2016  

 وزارة الشؤون المحلیة 
 ة بن عروس ــــــــــوالی
 روج ــــــــة المــــــــبلدی
**-**-**-**-**-**-** 

  2016محضر جلسة الدورة التمھیدیة الثانیة لسنة 
  2016أفریل  30السبت 

 30ببلدیة المروج الیوم السبت   2016إنعقدت الدورة التمھیدیة الثانیة لسنة 
على الساعة العاشرة صباحا برئاسة السید الحبیب الحامدي رئیس  2016أفریل 

 النیابة الخصوصیة ببلدیة المروج و بحضور أعضاء النیابة السیدة و السادة : 
 المساعد األول    عبد هللا خلفاوي :  •
 مساعد    عوجي :مھدي ال •
 مساعدة    فطیمة الغانمي : •

 كما حضر من جھة أخرى عن اإلدارة البلدیة السادة : 
 الكاتب العام للبلدیة و مقرر الجلسة  عادل بالطیبي :  •
 محمد مراد بالھجالة :رئیس مصلحة مكلف باإلدارة المالیة  •
 رضا عبد الرحیم : رئیس مصلحة الشؤون اإلجتماعیة  •
 صالح العسیلي : مھندس مكلف بالمعدات  •

 كما حضر أیضا عدد غفیر من المواطنین . 
و قد إفتتح الجلسة السید الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة بكلمة رحب 
في مستھلھا بالسادة الحضور مؤكدا على أھمیة الدورات التمھیدیة من حیث 

تنجزه البلدیة لفائدتھم من جھة  كونھا فرصة لإللتقاء بالمواطنین و إعالمھم بما
و اإلصغاء إلى مشاغلھم حتى یتسنى توجیھ الجھد و تركیز المجھود في قضاء 
شؤون المواطن من جھة ثانیة ثم أحال الكلمة للسید الكاتب العام للبلدیة الذي قدم 
عرضا على الشاشة الحائطیة إستعرض فیھ بالخصوص لمحة عامة حول البلدیة 

ل ة المالیة للبلدیة مبرزا التطور المطرد للموارد البلدیة خالوضعیثم تطرق لل
موضحا أن الموارد البلدیة المحققة  2016و 2012الفترة الممتدة بین سنة 

تضاعفت بین السنتین المذكورتین مما مكن البلدیة من اإلیفاء بكل تعھداتھا و 
جة بالمخطط خالص كل مصاریفھا و توفیر التمویل الذاتي لكل مشاریعھا المدر

اإلستثماري البلدي و إنجاز جملة من المشاریع الھامة خارج المخطط و قد بین 
في ھذا السیاق أن البلدیة قد أنجزت كل المشاریع المدرجة بالمخطط بإعتمادات 
فاقت ستة ملیون دینارا كما تمكنت أیضا من إنجاز مجموعة من المشاریع خارج 

ون دینار و قد إستعرض في ھذا اإلطار المخطط بكلفة جملیة فاقت خمسة ملی
مختلف المشاریع المنجزة عبر الصور كما أعطى فكرة حول تقدم إنجاز المشاریع 
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في إطار البرنامج السنوي الذي تم إعداده بإعتماد  2016المبرمجة لسنة 
و قد بین أن البرنامج السنوي تمت المصادقة منھجیة التشاركیة مع المواطن 

على إثر ذلك إنطلقت اإلدارة البلدیة في القیام  2015مبر دیس 31علیھ یوم 
باإلجراءات الالزمة لحسن تنفیذه و قد لخص تقدم إنجاز المشاریع في الجدول 

 :التالي 
 مالحظات  الكلفة بیان المشروع ع/ر
و  تم إصدار إعالن إستشارة لتعیین مكاتب دراسات لتعبید الطرقات والترصیف أ.د 100 الدراسات  01

 التنویر العمومي 

مشروع تعبید  02
 الطرقات 

تم تعیین مكتب دراسات و تم إنجاز الدراسة و تمت إحالة ملف طلب  أ.د 1.650
الموافقة المبدئیة على تمویل المشروع إلى صندوق القروض و من 

المؤمل إصدار إعالن طلب العروض لتعیین المقاولة في غضون 
 النصف األول من شھر ماي 

مشروع تبلیط  03
 األرصفة 

 تم إصدار إعالن إستشارة لتعیین مكتب دراسات  أ.د  300

و تم إنجاز الدراسة و بصدد مزید التدقیق على تم تعیین مكتب دراسات  أ.د  150 مشروع التنویر العمومي  04
أن یتم إصدار إعالن طلب العروض في غضون النصف األول من شھر 

 ماي
 بصدد ضبط الحاجیات  أ.د 180  قاعة األفراحتھیئة  05
 تم إصدار إعالن طلب العروض  أ.د 600 إقتناء معدات نظافة  06
 تم إصدار إعالن إستشارة  أ.د 40 إقتناء معدات إعالمیة  07
لعقارات مراسلة الوكالة العقاریة للسكنى لتسویة وضعیة بعض ا تمت أ.د 200 إقتناء أراضي  08

 التي ھي في تصرف البلدیة 
تھیئة مستودع حجز  09

 جدید 
 بصدد إعداد الدراسة من طرف المصلحة الفنیة للبلدیة  أ.د 50

 تم إصدار إعالن طلب العروض  أ.د 120 إقتناء وسائل نقل  10
تھیئة مساحات  11

 خضراء 
راسات بصدد إعداد الضوابط الفنیة إلصدار إستشارة لتعیین مكتب د أ.د 300

 في الغرض 
راسات بصدد إعداد الضوابط الفنیة إلصدار إستشارة لتعیین مكتب د أ.د 300 تجمیل المدینة 12

 في الغرض 
إقتناء معدات و تجھیزات  13

 أخرى 
ة في تم تعیین مقاولة لتركیز كامیرات مراقبة بمركز الشرطة البلدی أ.د 100

 إنتظار ضبط الحاجیات الحقیقیة لباقي اإلعتمادات 
د  4.090.000,000 الجملة   

و على إثر ذلك أحال السید رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسادة الحضور و 
 قد كانت التدخالت على النحو التالي : 

: تساءل إن كانت البلدیة تأخذ بعین اإلعتبار  الرصاعالمواطن جمال  -1
كما عبر عن إستیائھ من كون مجھود البلدیة مركز . المواطنین  لمالحظات

أكثر بالمروج األول على حساب باقي المروجات و تشكى من تعمد فرق رفع 
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الفضالت تجاوز بعض األنھج بالمروج الخامس دون رفع الفضالت منھا . و 
 لختام على موعد إنطالق أشغال تعبید الطرقات بالمروج الخامس . تساءل في ا

من متساكني شارع النصر . تشكى ھو أیضا من المواطن أنیس قار علي :  -2
تصرفات أعوان رفع الفضالت الذین یتعمدون غالبا ترك بعض األنھج دون 
المرور عبرھا و تشكى من وجود كشك بدون رخصة في آخر شارع النصر و 

وقوف الشاحنات التي تبیع مواد البناء و ذلك بمدخل المروج  تشكى من
الخامس مما یتسبب في حجب الرؤیا و یخل بالمظھر الجمالي . و دعا إلى 
تنظیم حمالت أمنیة مكثفة لمقاومة ظاھرة اإلنتصاب العشوائي و طالب بالنظر 

 في إحداث سوق یومیة . 
نواق الشط بالمروج الثالث  نھجمن متساكني  المواطن حبیب بن عبد الملك : -3

فضاء الكائن : تقدم بالشكر للبلدیة على ما بذلتھ من جھود جبارة لتنظیف ال
و رفع األتربة و الفضالت و بقایا الجنان و طلب من  نواق الشط نھجقبالة 

البلدیة المساعدة على تركیز حواجز لمنع الجرارات من الوصول إلیھا . كما 
ي بالحزم الالزم لھاتھ الجرارات و الشاحنات التي طالب السلط األمنیة للتصد

تتعمد إلقاء الفضالت واألتربة بالساحات و الفضاءات الشاغرة متسببة بذلك 
 في تلویث المدینة 

لفت اإلنتباه إلى تنامي ظاھرة البناء الفوضوي  المواطن عفیف بن عیسى : -4
حد أعوان د أتشكى من ر.  ودعا إلى تطبیق القانون بكل حزم ضد المخالفین

البلدیة على تدوینة بصفحة "المروج سیتي " حیث تعمدت وصف سكان 
المروج "بالمسخین " وطالبھا بتنزیل إعتذار كتابي على الصفحة . ھذا و 
تساءل على مختلف المشاریع المبرمجة و على موعد اإلنطالق في إنجازھا و 

ما لفت اإلنتباه إلى خاصة منھا مشاریع تعبید الطرقات و التنویر العمومي . ك
وجود كتابات على بعض الجدران منھا ما ھو كالم بذيء و منھا ما ھو 

 شعارات سیاسیة و دعا البلدیة إلى فسخ ھذه الكتابات.
أكد أن مدینة المروج تفتقر إلى الحدائق و المناطق  المواطن الصادق جلجلي : -5

الخضراء و دعا إلى تشریك الخواص في تھیئة الحدائق من خالل كراس 
دعا إلى التفكیر في إحداث كما شروط یبین بكل دقة تحمالت كل طرف . 

راحة منطقة حرفیة یمكن إستغاللھا في تجمیع الحرفیین بما یضمن 
یحدثھ الحرفیون . و طلب أیضا النظر في إنجاز  المتساكنین من الضجیج الذي

مسرح في الھواء الطلق إلیواء مختلف األنشطة الثقافیة الصیفیة . كما طلب 
مزید الجھد في مقاومة الناموس و الحشرات ودعا إلى إعتماد الحزم الالزم 
في مقاومة اإلنتصاب الفوضوي و خاصة بشارع النصر . ھذا و قد لفت النظر 

ل بعض التأخیر في رفع الفضالت المنزلیة من طرف الفرق المكلفة إلى تسجی
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بذلك خالل األیام القلیلة الفارطة . طالب بالتخلي على عملیة حجز السیارات 
الراسیة بشارع الشھداء و الشوارع المتفرعة عنھ و النظر في تعویضھا 

س المسافة بالكباالت . كما دعا المجلس و البلدیة من إعتماد الحیاد و أخذ نف
من كل األحزاب . و لفت النظر إلى أن شارع فلسطین یعتبره شارع منزوي و 
صغیر و طالب بتغییره بشارع كبیر في حجم القضیة الفلسطینیة . و تشكى من 

اللمطي على مستوى شارع الشھداء شركات بیع مواد البناء و خاصة محالت 
محالت حسین غیث بالمروج الرابع و ما تسببھ ھذه المحالت من ضرر و

بشبكات تصریف المیاه و كثرة األوساخ و األتربة و طلب النظر في إمكانیة 
إخراج مثل ھذه الشركات من وسط المدینة . و تساءل في الختام على موعد 

 إنطالق مشروع تعبید الطرقات بحي السلم بالمروج الخامس . 
أكد في بدایة مداخلتھ ردا على مداخلة سابقة أن  حافظ بن عمار : المواطن -6

المروج األول غیر مبجل على باقي المروجات إال أنھ ھو األقدم . لفت النظر 
إلى إنسداد شبكة تصریف میاه األمطار بشارع فرحات حشاد على مستوى 

التدخل  الجسر الرابط بین المروج األول و المروج الثالث و دعا البلدیة إلى
لتسریح الشبكة قبل موعد األمطار . شدد على ضرورة التصدي الحازم و 
الزجري ضد الجرارات والشاحنات التي تتعمد إلقاء األتربة و فواضل البناء 

 عشوائیا 
تظلم من عدم تمكینھ من ترخیص إلنجاز  المواطن سیف الدین الحرزلي : -7

ة الخضراء الكائنة بشارع مسبح لتعلیم السباحة لألطفال على مستوى المنطق
نجح في المحافظة على المنطقة الخضراء التي عاصمة الجزائر . مذكرا أنھ 

أبرم في شأنھا عقد شراكة مع البلدیة و أنھ إلتزم تماما بكل ما جاء في العقد 
مما یؤكد جدیتھ في التعامل موضحا األھمیة الكبیرة التي یحظى بھا مشروع 

 ة إحداث مسبح لتعلیم السباح
دعا المجلس إلى مزید التفكیر في تنظیم عمل األكشاك  المواطن بالل العبیدي : -8

الخمسة المنجزة بالمنطقة اإلداریة مبینا أن ھذه األكشاك أصبحت في الوقت 
الراھن بؤر فساد و أوساخ جراء عدم القدرة على إستغاللھا بإعتبار إفتقارھا 

ناحیة و من ناحیة ثانیة عدم للنور الكھربائي و الماء الصالح للشراب من 
القدرة على إستغالل ھذه األكشاك في بیع الفواكھ الجافة و الجرائد لعدم وجود 
حرفاء . و إقترح تمكین المتسوغین لھذه األكشاك من ترخیص في إستغاللھا 

قلیم الشركة الوطنیة كمشرب مما یمكن من إستقطاب حرفاء خاصة من إ
 شركة التونسیة للكھرباء و الغاز . إلستغالل و توزیع المیاه و ال

من متساكني إقامة إبن منظور . تساءل على موعد  المواطن الھادي حشاد : -9
إنطالق مشروع تعبید الطرقات بنھج محمد العزیز تاج و األنھج المحیطة بھ . 
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لفت النظر إلى تراكم الفضالت بالبطحاء الكائنة بشارع محمد المرزوقي 
ھذه النقطة السوداء .  إلى التفكیر في كیفیة القضاء علىبالمروج األول و دعا 

طلب النظر في تركیز لوحات تسمیة األنھج التي أتلفت و لفت النظر إلى 
إشكالیة إستغالل شارع محمد العزیز تاج في إیقاف السیارات مما تسبب في 
إقالق راحة المتساكنین و منعھم من الخروج بسیاراتھم نظرا لضیق النھج . 

ة مما لفت النظر في الختام إلى تعمد أجواره من الخلف البناء بدون رخص كما
تسبب لھ في ضرر واضح و دعا إلى الحزم في تطبیق القانون ضد المخالفین 
. كما تشكى في الختام من الوضعیة غیر القانونیة للمدرسة الخاصة " ال 

ئیة إبن جوكوند " التي تسببت في كثافة مروریة بمحیط المدرسة اإلبتدا
 منظور . 

طالب البلدیة بالنظر في تركیز مخفظات سرعة  المواطن رضا صابر : -10
بشارع الحرمین الشریفیة نظرا للكثافة المروریة بھذا الشارع و السرعة 
المفرطة من بعض السواق المتھورین . كما لفت النظر إلى وجود نقطة 

بلدیة إلى التفكیر سوداء لتجمع الفضالت بشارع الحرمین الشریفین و دعا ال
 في كیفیة القضاء علیھا . 

تساءل عن عدم زیارة الوزراء و أعضاء  المواطن العروسي كرادة : -11
الحكومة لمدینة المروج برغم كونھا مدینة ذات كثافة سكانیة مرتفة تشكو 
عدید النقائص . كما لفت النظر إلى وجود نھجین متشابھین في التسمیة 

ثاني نھج إفریقیا مما تسبب في خلط كبیر لدى موزع أحدھما نھج إفریقیة و ال
و طلب بكل إلحاح النظر في تغییر تسمیة أحد الشارعین . كما لفت البرید 

النظر أیضا إلى وجود عدید المشاكل بالساحة المتوسطیة و دعا إلى اإلسراع 
بتركیز مركز أمن بالساحة بما یساھم في حفظ األمن و تنظیف الساحة من 

ن . و لفت النظر إلى الحدیقة الكائنة قرب مقھى كاكاو المستغلة بغیر المتسكعی
وجھ حق من طرف المقھى المذكورة زیادة على تعمد بعض المنتصبین من 
. إلقاء الفضالت بمحیطھا و دعا إلى التفكیر في تھیئتھا و المحافظة علیھا 

العنایة  ھذا و قد تقدم بالشكر الجزیل للبلدیة على مجھود النظافة و على
الفائقة بمدخل المدینة عبر شارع الشھداء و مدخل المدینة عبر شارع البیئة . 
طلب النظر في إمكانیة تشجیع البناء العمودي نظرا لندرة المقاسم الصالحة 

بیئیة مع المدارس والمعاھد  للبناء . دعا البلدیة إلى السعي لعقد شراكات
مدینة . كما أكد في الختام على إفتقار لتھیئة المناطق الخضراء و العنایة بھا 

عا إلى الحرص على إحداث قاعة مغطاة المروج لفضاءات ریاضیة و د
 بالمدینة .
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أكد في بدایة مداخلتھ أن الشركات الوطنیة  المواطن سیف الورفلي : -12
خاصة الدیوان الوطني للتطھیر ھي المتسببة في تردي وضعیة الطرقات 
بالمدینة من خالل التدخل المتعدد دون إصالح الطرقات و إرجاعھا للحالة التي 
كانت علیھا و دعا إلى إعتماد الحزم ضد ھذه الشركات . كما لفت النظر إلى 

قرني بالمروج األول التحوز بجزء من منطقة خضراء . و لفت تعمد مقھى الز
النظر إلى اإلنتصاب الفوضوي قرب مستوصف المروج األول مما تسبب في 
تعطیل الوصول للمستوصف و دعا إلى التفكیر في إخالء ھذا النھج . ذكر أن 
 البلدیة بعد أن قامت بتنفیذ جملة من قرارات اإلزالة ضد المحالت التي تستغل
الرصیف بشكل مفرط إال أن أغلبھا رجع إلى ما كان علیھ سابقا . كما ذكر 

یة الساسي البثوري المتحوز على مساحة كبیرة بالساحة عأیضا بوض
المتوسطیة بدون وجھ حق و دون البت في شأنھ من طرف المجلس . و دعا 

روج في الختام البلدیة إلى القضاء على اإلنتصاب الفوضوي أمام كارفور بالم
  . األول 

منخرط بحزب نداء تونس . شدد على ضرورة  المواطن سمیر بسیس : -13
تدعیم أسالیب اإلعالم المعتمدة بموعد إنعقاد الدورة التمھیدیة حتى تكون 
ھناك فرصة أكبر لحضور عدد أكبر من المواطنین . و طلب من مجلس النیابة 

و التنقل داخل األحیاء العمل على عقد الدورات التمھیدیة خارج حرم البلدیة 
نین و اإلصغاء إلى مشاغلھم . لفت إلعطاء فرصة أكبر لإللتقاء بالمتساك

 النظر إلى إستخدام التنویر العمومي خالل النھار .
لكشك بالمنطقة اإلداریة . لفت  متسوغ المواطن نور الدین المرزوقي : -14

النظر إلى تعمد شاحنة رفع السیارات السیر على سكة المترو وھو إخالل كبیر 
و دعا البلدیة إلى ضرورة جبره على إحترام قانون الطرقات . كما ذكر 
بوضعیة األكشاك المقامة بالمنطقة اإلداریة التوي تفتقر للنور الكھربائي و 

ما عطل إستغاللھا و جعلھا عرضة للسرقة و السطو الماء الصالح للشراب م
و قد أصبحت ھذه األكشاك بؤرة للفساد و األوساخ و دعا البلدیة إلى العمل 

 ة وضعیة ھذه األكشاك على تسوی
الرد على على إثر ذلك تولى السید الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة 

جملة المواضیع المطروحة ضمن ھذه الدورة مؤكدا في بدایة تدخلھ أن كل 
المالحظات و التوصیات و لفت النظر الذي تم طرحھ خالل ھذه الجلسة و خالل 
كل الدورات التمھیدیة یتم أخذھا بعین اإلعتبار مبرزا أن اإلدارة البلدیة تعد 

لمقبلة تبین من خاللھ أھم تقریرا یعرض على أنظار المجلس في دورتھ ا
التدخالت التي قامت بھا البلدیة إستجابة لمالحظات المواطنین موضحا أن الدورة 
التمھیدیة تنعقد قبل شھر من الدورة العادیة حتى یكون للبلدیة متسع من الوقت 
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لإلستجابة لمالحظات المواطنین و دراسة المواضیع التي تستوجب قرارا من 
ھ خالل الدورة الموالیة . مؤكدا أن البلدیة مجلسا و إدارة المجلس لعرضھا علی

تحرص على بناء عالقة جدیدة مع المواطن قوامھا الثقة و التعاون والتشاركیة 
 في إتخاذ القرار األصوب خدمة للصالح العام .

و في رده على تساؤالت الحضور على موعد إنطالق مشروع تعبید الطرقات أكد 
الخصوصیة أنھ منذ تاریخ المصادقة على البرنامج السنوي  السید رئیس النیابة

إنطلقت اإلدارة البلدیة في إتمام اإلجراءات اإلداریة و  2015دیسمبر  31یوم 
الفنیة إلنجاز ھذا المشروع مؤكدا أنھ تم تعیین مكتب دراسات في الغرض و الذي 

عد التثبت فیھا بدوره أنھى الدراسة األولیة وتم عرضھا على ممثلي األحیاء و ب
تمت الموافقة علیھا و تم إعداد الدراسة التفصیلیة و تم إعداد ملف طلب 
الموافقة المبدئیة على تمویل المشروع و تمت إحالتھ إلى مصالح صندوق 
القروض و مساعدة الجماعات المحلیة و بالتوازي تم إعداد ملف طلب العروض 

ن النصف األول من شھر و من المؤمل إصدار إعالن طلب العروض في غضو
 2015و في نفس السیاق و مواصلة لمشروع تعبید الطرقات لقسط  2016ماي 

الخاص بتھیئة تقسیم البستان تم إصدار إعالن طلب العروض و حدد آخر أجل 
 .  2016ماي  02لقبول و فتح العروض لیوم 

 موضوع جھر بالوعات تصریف میاه األمطار أكد السید رئیسو في رده على 
النیابة الخصوصیة أن اإلدارة البلدیة منكبة في الوقت الراھن على إعداد ملف 
إستشارة لتعیین مقاولة خاصة بجھر و تنظیم بالوعات و قنوات تصریف میاه 
األمطار مبرزا أن البلدیة كانت تلقى مساعدة قیمة من لدن مصالح الدیوان 

ت القلیلة الفارطة أصبح الوطني للتطھیر في ھذا المجال غیر أنھ خالل السنوا
دیوان التطھیر یوكل مھام تنظیف شبكتھ إلى مؤسسات خاصة زیادة على النقص 
الكبیر في اإلمكانیات البشریة للبلدیة مما أضطر البلدیة إلى تكلیف مؤسسة 

 خاصة بمھمة جھر و تنظیف شبكة تصریف میاه األمطار .
و في رده على المالحظات المتعلقة برفع الفضالت المنزلیة و القضاء على النقاط 
السوداء أكد السید رئیس النیابة الخصوصیة أن البلدیة بصدد إقتناء عشرة 
حاویات ذكیة وھي حاویات كبیرة محفوظة و جمیلة تمنع البرباشة و الحیوانات 

ھا . و ذلك لتركیز ھذه السائبة من نثر الفضالت زیادة على سھولة تفریغ
الحاویات بالنقاط السوداء الكبیرة مما یساھم في القضاء تدریجیا على مثل ھذه 
النقاط . كما اكد من جھة أخرى أن عدم رفع الفضالت المنزلیة من بعض األنھج 

ج الضیقة التي ھبالمروج الخامس مرده إلى وجود عربات راسیة ببعض األن
عدا بمزید تحسیس ومتابعة فرق رفع الفضالت واتعوق مرور جرار البلدیة 

 لمزید تحسین خدماتھم و الترفیع من مردودھم .
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من جھة أخرى أكد السید رئیس النیابة الخصوصیة أنھ من خالل تقییم آداء 
البلدیة خالل السنوات القلیلة الفارطة یمكن القول أن بلدیة المروج حققت نتائج 

الجانب المالي من خالل الترفیع المطرد في  مقبولة في أغلب المجاالت خاصة في
اإلستخالصات الحاصلة و في جانب تنفیذ المشاریع من خالل إنجاز كل المشاریع 
المدرجة بالمخطط اإلستثماري بل و إنجاز جملة كبیرة من المشاریع خارج 
المخطط و في مجال الخدمات من خالل تحسین نوعیة الخدمات و التسریع في 

و في مجال النظافة حیث أمكن رغم كل الصعوبات و العوائق من  آجال إسدائھا
التحكم في ھذا القطاع غیر أن البلدیة من جھة أخرى عجزت على التصدي 
لظاھرة البناء الفوضوي و ظاھرة اإلنتصاب العشوائي و اإلستغالل المفرط 

ات للرصیف و لعل ھذا العجز یعود باألساس إلى تردي الوضع األمني خالل السنو
القلیلة الفارطة و إنشغال المصالح األمنیة بمقاومة ظاھرة اإلرھاب و تنامي 
الجریمة . و ما زال األمل قائما في التوفق خالل الفترة المقبلة في ربح ھذا 
التحدي وإیقاف ھذا النزیف موضحا أنھ منذ فترة قصیرة إنطلقت أغلب البلدیات 

كما إنطلقت حمالت أمنیة مكثفة  في تنفیذ جملة من قرارات الھدم و اإلزالة
و نتمنى أن تتواصل ھذه الحمالت بأكثر للتصدي لظاھرة اإلنتصاب العشوائي 

صرامة و حزم إلى حین القضاء على كل المظاھر المخلة بالنظام العام و بالمظھر 
 الجمالي للمدینة . 

بابیة و و في رده على عدید المالحظات الداعیة إلى إنجاز جملة من المشاریع الش
الریاضیة و الثقافیة على غرار قاعة مغطاة و مالعب إختصاص و مسرح في 
الھواء الطلق و غیرھا أكد السید رئیس النیابة الخصوصیة أن مثل ھذه 
المشاریع ذات كلفة مرتفعة تفوق اإلمكانیات المالیة للبلدیة بمفردھا مبرزا أن 

ة و أنھا أكبر بلدیة في والیة بلدیة المروج تفتقر فعال لمثل ھذه المشاریع خاص
بن عروس من حیث عدد السكان و من حیث الفئة العمریة الشبابیة المرتفعة و 
رغم ذلك تفتقر المدینة إلى فضاءات قادرة على إستیعاب شباب المنطقة و 

 جھة أخرى أن من أبرز العوائق التيتأطیرھم و اإلحاطة بھم . كما أبرز من 
اریع الشبابیة و الریاضیة ھو الجانب العقاري من حالت دون إنجاز بعض المش

خالل عدم إمتالك البلدیة لعقارات یمكن إستغاللھا في ھذا المنحى بل أكد رئیس 
النیابة في ھذا الخصوص أن العقارات التي ھي في تصرف البلدیة على غرار 
قصر البلدیة و المستودع البلدي و دار الثقافة و دار الشباب و غیرھا من 

عقارات لم تكن ملكا للبلدیة و قد حرصت البلدیة على تسویة الوضعیة العقاریة ال
لھذه العقارات وأمكن خالل السنوات الثالث الفارطة من تسویة وضعیة ستة 
عقارات وإنطلقت البلدیة خالل السنة الجاریة في تصفیة بعض العقارات الممكن 

ة و أن مثال التھیئة إستغاللھا في بعث مشاریع ھامة لفائدة الشباب خاص
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ض التقاسیم یحتوي على عقارات مخصصة لقاعة عالعمرانیة و مثال التقسیم لب
 مغطاة و مالعب ریاضیة و منشآت شبابیة و ریاضیة بصفة عامة . 

و في ختام مداخلتھ جدد السید رئیس النیابة الخصوصیة تأكیده أن كل المواضیع 
تمحیص خالل األیام القلیلة  التي تم التطرق إلیھا ستكون موضوع درس و

المقبلة من طرف اللجان المختصة و اإلدارة البلدیة لإلستجابة قدر اإلمكان 
للمالحظات و التوصیات المنبثقة على ھذه الجلسة كما أكد أن بعض الوضعیات و 
المطالب الشخصیة التي تقدم بھا بعض الحضور سیتم النظر فیھا خالل األسبوع 

عاء العارضین لجلسة إستماع مع السید رئیس النیابة المقبل و سیتم إستد
الخصوصیة لمزید اإلطالع على الوضعیات المطروحة و إیجاد الحلول الممكنة 

 لھا .
و على إثر ذلك جدد السید رئیس النیابة الخصوصیة شكره لكافة السادة الحضور 

دة بعد على إسھامھم في مزید معاضدة مجھود البلدیة و في حدود الساعة الواح
 الزوال رفعت الجلسة . 

 رئیس النیابة الخصوصیة         
 
 الحبیب الحامدي          


