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إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية الثالثة لسنة  2020يوم األحد
التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وعشرين ( )2020/07/19على الساعة التاسعة صباحا بالمركز
القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية تحت إشراف السيد جمال الحجام رئيس بلدية قليبية
وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :
هشام األنقليز ،فوزي الحجام ،إلهام ريدان ،سعيدة النمر ،سنية فرج هللا ،مجيدي النجيلي ،محمد
بوعفيف ،فؤاد المجيد ،وفاء االنقليز ،حياة اليحياوي ،فاطمة الطرودي ،رحاب حميد ،المبروك العياري وعبد
الوهاب بلوم.
وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس المجلس البلدي السادة:
عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية ،شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية وعماد الشارني
كاتب تصرف مكلف باإلعالم.
كما حضر عن مكونات المجتمع المدني السادة:
آفا النجيلي عن جمعية رياض األطفال شمال شرق الوطن القبلي ،فوزي الجربي عن الجامعة
الجهوية للصيد البحري ،أشرف الهمامي وزياد والي عن االتحاد المحلي للفالحة والصيد البحري ،عادل
الجزيري عن جمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف ،محمد ريدان عن جمعية جسور التواصل ،ابراهيم
جبلون عن جمعية تنمية بال حدود ،سليم الحطاب عن حزب حركة النهضة ،فريد عالئمي عن فوج أبو
القاسم الشابي للكشافة ،محمود بنرحومة عن جمعية صيانة المدينة ،لطفي سايحي عن منظمة العفو الدولية،
مراد بالباي عمدة وادي الخطف ،وجمع من المواطنين .
مـقـرر الجلسـة :السيد عبد العزيز غريبي بمساعدة السيد شـكـري الحـجـام كاهية مدير الشؤون
المالية.
افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية بكلمة ترحيبية شكر على إثرها السيد مدير المركز
القطاعي للتكوين في الميكنة البحرية على تعاونه مع البلدية وتمكيننا من فضاء لعقد الجلسة .ثم أحال الكلمة
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إلى السيد فوزي الحجام رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة الذي استعرض الوضع البيئي في المدينة في كل
ما يتعلق بـ:
 عملية رفع الفضالت المنزلية كنس الطرقات واألرصفة العناية بالحدائق العمومية العناية بالمقابر برنامج مقاومة الحشراتإثر ذلك أحال الكلمة إلى السيد محمد التكالي المدير الفني للبلدية الذي استعرض سير المشاريع البلدية
وحيثيات تنفيذها:
 تهيئة وتهذيب حي تاهرت تعبيد الطرقات وصيانتها تعلية سياج الملعب البلدي تهيئة المسلخ البلدي تطهير وادي الخطف وجبل شوالق تنوير الملعب البلدي صيانة المنشآت الثقافية انجاز السوق األسبوعية تهيئة ساحة السوق المركزية تطهير حي المحيجروبعد ذلك طلب السيد رئيس البلدية من الحاضرين الذين سجلوا أسماءهم ألخذ الكلمة االختصار
واحترام الحيز الزمني ( 3دقائق) للتدخل طبقا للنظام الداخلي للمجلس البلدي ودعاهم إلى تقديم اقتراحات
قابلة للتنفيذ واالبتعاد عن المشاغل الخاصة:
• أنور الشعار:
طلب تسوية وضعية بناية زوجته بثينة بن تركية الكائنة بشارع علي البلهوان التي تستغل طابقها األرضي
مغازة عزيزة.
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• عبد الرزاق يونس :
تذمر من التأخير الحاصل في تسوية وضعية بنايته الكائنة بطريق تونس راجيا اإلسراع في ذلك والترخيص
له في ربط عقاره بمختلف الشبكات العمومية.
• آفا النجيلي:
اقترحت النظر في امكانية احداث البلدية بالتعاون مع وزارات المرأة والشؤون االجتماعية والتربية لروضةخاصة بأطفال التوحد الذين ارتفع عددهم في السنوات األخيرة.
اقترحت احداث منتزه ترفيهي لألسرة بصفة عامة والطفل بصفة خاصة من طرف البلدية أو بالشراكة معالخواص.
• مراد الشيخ:
طلب تهيئة منطقة عين قرنز وتجهيزها بالمرافق األساسية من الميزانية المسندة للمناطق التي أضيفت
كتوسعة للبلدية.
• طارق الفاسي:
اشتكى من الحالة المزرية للطريق الرئيسية لعين قرنز زيادة على ظلمته.قال بأن الماء والكهرباء حق دستوري إال أن أغلب عقارات عين قرنز غير مرتبطة بهاته الشبكات.لفت النظر إلى أنه في غياب شبكة التطهير وتأخر تفريغ البلدية للبالوعات يقوم بعض المتساكنين بتصريفالمياه المستعملة بالسبخة مما سيؤدي حتما إلى تلوث بيئي يصعب معالجته الحقا.
• سليم الطرودي:
لفت النظر إلى انعدام تواجد أعوان األمن بوسط المدينة خاصة لتنظيم حركة المرور.تحدث عن تعهد وصيانة البرج األثري وتنويره خاصة خالل فصل الصيف.طالب باإلسراع في تسوية وضعيات البناء المقام بدون رخصة والترخيص ألصحابها لربط عقاراتهمبمختلف الشبكات العمومية.
دعا إلى تعبيد األنهج التي بها منازل تامة البناء.أشار إلى ضرورة تنظيف بالوعات تصريف المياه واألودية خالل شهر أوت قبل نزول األمطار.تساءل عن برنامج تنشيط المدينة واألحياء خالل هذه الصائفة.• هاجر الجندوبي:
طلبت تسوية الطريق الذي به منزلها.

3

• لطفي السايحي:
اشتكى من تاجر مواد بناء قام بغلق مجرى مياه األمطار بطريق وادي الخطف وبين األضرار الحاصلة
للطريق المعبد ومتساكني الحي.
• حامد الرفاعي:
اشتكى من الوشواشة والكالب السائبة بمنطقة وادي الخطف.
• فوزي الجربي:
تحدث عن شاطئ سيدي منصور ونظافة الجزء التابع منه لبلدية قليبية وتلوث الجزء اآلخر الراجع لبلديةحمام الغزاز والذي ينسبه عن جهل أغلب المصطافين إلى تقصير في عمل بلدية قليبية.
لفت النظر إلى الكارثة البيئية التي تعيشها المدينة من خالل تصريف الديوان الوطني للتطهير المياهالمستعملة في السبخة والبحر.
تحدث عن حاالت حاويات الفضالت وتواجدها خاصة في المناطق الحساسة والرئيسية.طالب بإعادة تشغيل اإلنارة الفنية للبرج وتخصيص حارس لتفادي تكسير الكاشفات الضوئية وسرقتها.أشار إلى أن غياب حارس سوق الجملة للسمك وتأخره عن فتح السوق له تأثير سلبي على نشاط السوق.• أشرف الهمامي:
لفت النظر إلى أن مصالح الديوان الوطني للتطهير لم تواكب التطور العمراني والسكاني للمدينة فهيالزالت تستعمل نفس قطر قنوات السبعينات(25صم) والنتيجة نعيشها عند كل نزول لألمطار.
طالب بتكثيف مراقبة المحالت المفتوحة للعموم وخاصة منها المقاهي.• عادل الجزيري:
طالب بتخصيص عون كنس يومي للطرقات بوادي الخطف.طلب التنسيق مع مكونات المجتمع المدني بوادي الخطف عند كل برمجة لحمالت نظافة بالمنطقة.لفت النظر إلى ضرورة تثمين المواقع األثرية والتاريخية والبيئة بمنطقة وادي الخطف (حوانت حاروري،البحيرة )...
• أشرف باني:
طلب إضافة نهج  1307الذي يقطن به إلى برنامج تعبيد حي تاهرت.
• نزيه النجار:
نبه إلى تداعيات الترخيص للسيد محمد الجربي وكيل شركة "راوية" لفتح نقطة لبيع المشروبات الكحولية
بشارع اإلمارات العربية لكون الموقع وسط حي سكني شعبي وبالقرب من المدرسة اإلعدادية.
• لطفي عطية:
أشار إلى ضرورة القيام بحملة لتنظيف عالمات المرور ودهن وتنوير مخفضات السرعة.4

دعا إلى القيام بمعاينة بيئية بنهج سوسة (فضالت  ،زوبية)... لفت النظر إلى أن هناك من يقوم بصب المرجين في بئر بصفة غير قانونية ومخالفة التشريع الجاري بهالعمل مما سيؤدي إلى اإلضرار بالمائدة المائية.
تحدث عن تهيئة ساحة السوق المركزية وضرورة تشريك أهل االختصاص. طالب باإلسراع في درس ملفات البناءات المقامة بدون رخصة القابلة للتسوية والترخيص ألصحابها فيربط عقاراتهم بمختلف الشبكات العمومية.
قال بأن هناك نقطة قارة بجدول أعمال الدورة العادية الستعراض محضر جلسة الدورة التمهيدية لكن كلمرة يتم تجاهلها بتعالت مختلفة وال تتم اإلجابة على االستفسارات والتدخالت المثارة خالل هذه الجلسة.
• محمد ريدان:
طلب ضبط خريطة رقمية ملونة تُعرض على العموم بمناسبة إعداد مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانيةبها جميع المرافق والتجهيزات األساسية.
طلب مساعدة المواطنة فوزية ريدان على ربط منزلها بشبكة الكهرباء.دعا إلى تشجيع المتساكنين على تركيز وحدات الطاقة الشمسية وتخزين مياه األمطار (ماجل).جميدي النجيلي رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة:

دعا إلى ضرورة انجاز مخفض سرعة بشارع طارق بن زياد في مستوى نهج أوالد حفوز كحل وقتي للحد
من الحوادث التي تحدث من أسبوع إلى آخر في انتظار النظر في امكانية التعويض مع عائلة المسلماني
وتوسعة الشارع.
سعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات:
طالبت بإصالح الطريق أمام المعهد العالي للدراسات التكنولوجية.دعت إلى تتبع أصحاب المعلقات اإلشهارية لكراء المنازل الملصقة على عالمات المرور.كلمة السيّد رئيس البلدية :
جدد السيد جمال الحجام رئيس البلدية شكره للحاضرين على تلبية الدعوة والحضور لمواكبة أشغال
جلسة الدورة التمهيدية الثالثة لسنة  2020والمساهمة في دفع العمل البلدي والمدينة نحو األفضل قائال أنه
بالرغم من الظرف االستثنائي الذي عاشته البالد على مدى  3أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد فإن
البلدية لم تنقطع عن إسداء الخدم ات للمتساكنين خاصة منها البيئية واالجتماعية وقد كان لهذه الجائحة أثر
سلبي على الموارد المالية للبلدية.
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ثم تحدث السيد رئيس البلدية عن تسوية وضعية البناءات المقامة بدون رخصة قائال أنها ال تمثل أولوية
في الوقت الحالي على أنه بعد أن تم تعيين رئيسة للجنة األشغال والتهيئة العمرانية ومقررا لها سيتم درس
المطالب ملف بملف.
بعد ذلك عرج على المراسلة الواردة على البلدية لتوزيع األموال المسندة للمناطق التي أضيفت إلى
مساحة البلدية قائال أن المجلس قرر رصد مبلغ  450ألف دينار لمنطقة وادي الخطف ( 300ألف دينار
للتطهير و 150ألف دينار للتعبيد).
وحول مخفض السرعة بشارع طارق ابن زياد أعلم المتدخل أن لجنة المرور اقترحت انجازه وسنعمل
على إيجاد الحل الجذري من خالل توسعة الشارع بعد المعاوضة مع عائلة المسلماني.
أما عن غلق مجرى مياه األمطار فقال أنه سيأذن للمصلحة الفنية القيام بالمعاينة الميدانية والتدخل إلزالة
الضرر في أقرب وقت ممكن.
وفي خصوص تعبيد نهج  1307قال السيد رئيس البلدية أن المقاول لم يقم إلى اليوم باإليفاء بتعهداته
بسبب مشاكل مادية وفنية تعيشها شركته وإذا أتم ما هو مطالب به سنحاول معه امكانية إضافة تعبيد هذا
النهج.
وفيما يتعلق بنقطة بيع المشروبات الكحولية بين السيد جمال الحجام أن البلدية لم ترخص له في فتح
المشروع المذكور وأنه سيتابع شخصيا هذا الموضوع صباح يوم االثنين مع السلط المعنية.
وحول تنشيط المدينة قال أن الوضع االستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا أدى هذه الصائفة إلى إلغاء
المهرجان الدولي لفلم الهواة ومهرجان البرج والتقليص من الفترة الزمنية للمهرجان الوطني لألدباء الشبان
وأيام الزين الصافي لألغنية الملتزمة ولكن ذلك لم يمنع بعض الجمعيات من برمجة عروض فنية وشبابية.
وختم كلمته بإعالم الحاضرين وتذكيرهم أن البلدية رصدت مبلغ  116ألف دينار لتسييج الموقع األثري
بير النحال وهي مبادرة وخيار من المجلس البلدي نادرا ما تقوم به البلديات من منطلق أن المواقع األثرية
من مشموالت وزارة الثقافة والمعهد الوطني للتراث ونحن في انتظار مصادقة هذا األخير على المشروع
لالنطالق في األشغال.
ورفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا.
ُ
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