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 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة    
    والبيئة ةوزارة الشؤون احمللّي       

   واليــة نــابــل                           

 لـديـة قليبيـة ـ ب                        
 

 محضر الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي
  2021لسنة  الثالثةالمنعقدة في نطاق دورته العادية 

   2021 جوان 20 األحديـوم 
 

  األحد يوم    2021لسنة   الثالثة في نطاق دورته العادية  إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية  

بقصر    صباحا العاشرة  على الساعة    (2021/ 06/ 20ألفين وواحد وعشرين )سنة    جوانمن شهر    العشرون

 البلدي:المجلس أعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية برئاسة السيد   البلدية بقليبية

حياة  الجنحاني،  علي  محمد  بوعفيف،  محمد  فرج هللا،  سنية  النمر،  االنقليز، سعيدة  وفاء  ريدان،  إلهام 

 الطرابلسي، وسليم بن رجب.اليحياوي، حافظ الجبالي، عبد الوهاب بلوم، وليد 

محمد االسعد مجيدي النجيلي،    ، فوزي الحجام  ،هشام االنقليز، فتحي حسونة  ،رانية متاع هللا  السادة:   وتغيب

محمد عبد اللطيف،    عائدة صمود،  ،أحمد المسلماني  ،ناجي ريدان، فؤاد المجيد  ،شادي بن سليمان ،  البربار

 . والمبروك العياري رحاب حميد ، أميرة االنقليز،  الطروديسلمى المجيد، فاطمة ، شيماء بلحاج عمر

 السادة: كل من  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس و 

فاتن    محمد التكالي المدير الفني،  ، د الجنحاني مدير النظافة والبيئة، وحيعبد العزيز غريبي الكاتب العام

 المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم. سلماني متصرف مكلفة بشؤون الم

كمال    ،سليم الطرودي  ، محمد عبد اللطيف  ،كما حضر ثلة من المواطنين وهم السادة عيسى صمود

  بوزكورة وحافظ بنرجب.  

التواصل مع مكونات    ونظرا للوضع الصحي الذي تمر به البالد من جراء تفشي فيروس كورونا فإن

عن طريق اإلعالم للعموم التالي  إياهم بالجلسة    إبالغناإثر  وذلك    تم عن بعد  المدني وبصفة استثنائيةالمجتمع  

 نصه: 

المبرمجة    2021لسنة    الثالثةالتمهيدية للمجلس البلدي في دورته العادية  " في نطاق أشغال الجلسة  

بمقر البلدية، يُعلم رئيس بلدية قليبية العموم أنه   العاشرة صباحاعلى الساعة   2021 جوان 20ليوم األحد 

من جراء انتشار فيروس كورونا.   سيتم عقد جلسة عن بُعد وذلك نظرا للظرف االستثنائي الذي تمر به البالد 
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( فايسبوك  االجتماعي  التواصل  بصفحة  الرقمي  الفضاء  عبر  والتفاعل  المتابعة   Liveويمكنكم 

streaming) . 

فاتن المسلماني متصرف    السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة  الجلسـة:مـقـّرر  

 مكلفة بشؤون المجلس. 

للوضع  أنه نظرا  لحضور وبين  با  رحب من خاللهاافتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية بكلمة  

وأشار   ،عن بعد  تتم  جلسات المجلس البلديفإن كل    اآلونة األخيرةفي    الصحي االستثنائي الذي تمر به البالد

وبين أن مدينة قليبية ليست في معزل عنه ويجب أن نكون مسؤولين  والقيروان  إلى الوضع الكارثي بباجة  

عدم النقل  المواطنين المتابعين عن  اعتذر من  ونطبق البروتوكول الصحي لحماية أنفسنا وحماية عائالتنا. ثم  

لسنة  المب الثانية  العادية  دورته  نطاق  في  البلدي  المجلس  لفعاليات جلسة  بتاريخ    2021اشر  انعقدت  والتي 

 .  اإلنترنت وذلك ألسباب تقنية خارجة عن نطاقنا في عالقة بمسدي خدمة  2021/ 05/ 30

 السيد رئيس البلدية آخر المستجدات في المدينة وهي:  استعرضثم 

بلدية قليبية من طرف مصالح الموفق اإلداري  /1 تقديرا لحسن تعاونها    350من بين    تكريم  بلدية 

 ودعمها للعمل التوفيقي.  

 قليبية. /فتح الصندوق الوطني للتأمين على المرض فرع 2

المرحلة  3 في  قليبية  بلدية  القديمة/اختيار  العمرانية  المراكز  إحياء  برنامج  من  تقديمها    األولى  إثر 

 مشروعا متكامال لصيانة المدينة العتيقة. 

 أشغال تسييج الموقع األثري بير النحال الذي القى استحسانا كبيرا من المتساكنين.   إتمام/4

 .اآلجال أحسنفي  إلتمامهاسنسعى أشغال صيانة الطرقات والتي  االنطالق في / 5

 إتمامها./اتمام مشروع تنوير الكرنيش رغم الصعوبات وعزوف المقاول عن 6

 بالبرج. /العمل على صيانة شبكة التنوير  7

بالرغم من سعي المصالح   ومن جهة أخرى نالحظ تفاقم البناء الفوضوي وتفشي االنتصاب الفوضوي 

 . الكورونابة وتقلص عدد األعوان جراء إصابتهم  لحد منها بكل الطرق المتاحة في ظل الظروف الراهنالبلدية ل

كما   سير المشاريعالذي استعرض  محمد التكالي المدير الفني الكلمة للسيد  البلديةالسيد رئيس ثم أحال 

 يلي: 



 

 
3 

 المالحظات 
تاريخ  
انتهاء  
 األشغال 

تاريخ انطالق  
 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

مناطق  
 التدخل 

الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

2017مشاريع سنة   

التاريخ الفعلي النطالق  

2021/ 18/05األشغال   
-- 24/03 /2021  %30 

  36تركيز 

عمود للتنوير 
 العمومي

إتمام تنوير  
  شكورني

 المامونية 
42.804 72.443 2017 

التنوير 
 العمومي 

2019مشاريع سنة   

على   عرضه  سيقع 
اللجنة الجهوية للصفقات  

  2021جوان    17يوم  

إعادة   على  للموافقة 
 طلب العروض 

-- -- -- 

عدد االنهج  
23 

الطول  

م 3385  

حي -
 البستان

حي -
 الجنان 

حي -
 القصيبة 

حي -
 االحواش 

حي -
 المرداس 

-
لمنصورة ا  

حي -
 الرياض 

 تعبيد الطرقات  2019 740.000 773.684

-- -- 23/12 /2020  60% -- -- 162 .000 155.000 
2018 

2019 

تهيئة المسلخ  
 البلدي

المقاول بصدد تسجيل  
 الصفقة 

-- -- -- 
صيانة الشبكة  

الكهربائية  
 بقصر البلدية 

 قصر البلدية  2019 72.000 70.782 --

يوما   15تم إعطاء مدة 

للمقاول لتقديم ملف  
 االنجاز 

-- -- -- 

تركيز إنارة  
عصرية  

بملعب كرة  
 القدم 

الملعب  
 البلدي 

358.248 250.000 2019 
تنوير الملعب  

 البلدي

  17االستالم الوقتي 

2021جوان   
-- 28/10 /2020  100% 

تسييج الموقع  
األثري بئر  

 النحال 
 2019 90.000 386 .111 بئر النحال 

صيانة  
  المنشآت
 الثقافية  

2020مشاريع سنة   

في مرحلة الدراسة  
التمهيدية األولية  

)APS( 
-- -- -- 

تهيئة  
 األرضية  

تعبيد النهج  
المؤدي  
 للسوق 

التنوير 
 العمومي

قطعة  
ارض  

على ملك  
البلدية  
بطريق  
 ازمور

-- 450.000 2020 

انجاز القسط  
األول  

لمشروع  
السوق  

 األسبوعية 

في مرحلة الدراسة  
التمهيدية األولية  

)APS( 
-- -- -- 

تهيئة السوق  
 المركزية

السوق  
 المركزية

-- 150.000 2020 
تهيئة السوق  

 المركزية  

تم إعطاء اإلذن  
اإلداري لمكتب  
الدراسات محمد  
 العالقي بتاريخ

2021افريل  15   

-- -- -- -- -- -- 70.000 2020 
تهيئة بطحاء  

 السوق 

 المالحظات 
تاريخ  
انتهاء  
 األشغال 

تاريخ انطالق  
 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

مناطق  
 التدخل 

الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 
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-- -- 22/03 /2021  80% 
انجاز طبقة  
بالخرسانة  
 االسفلتية 

نهج خالد  
 ابن الوليد 
 نهج البريد 

  9نهج 
 افريل 
نهج 
 الملعب 

نهج االمين  
 الشابي 

جزء من 
نهج 

المنصف  
 باي 

-- 306.000 2020 

صيانة  
 الطرقات  
)تقوية 
( األنهج  

طلب الموافقة النهائية  
 من صندوق القروض

أفريل   29منذ تاريخ 

2021   

-- -- -- -- 

تعبيد  

نهج  20

بمختلف  
أحياء  
 المدينة 

-- 670.000 2020 
تعبيد 

 الطرقات  

 -- -- -- بصدد فرز العروض 

طول   -
 الشبكة 

م خ  1200   

وادي   
 الخطف  
جبل  
 شوالق 

160. 000 130.000 2019 

تطهير وادي  
الخطف وجبل  

شوالق  
القسط  )

 االول( 

تم إعالن طلب  
العروضوآخر أجل  
لقبول العروض  

29/06 /2021  

-- -- -- 

مد شبكة   -
للتطهير 
العمومي 

م   980بطول 

و ربط  

  80حوالي 

 مسكن

-- 133.053 130.000 2020 

تطهير حي  
المحيجر  

ابن ونهج 
النظير  

القسط  )
 الثاني(

إعطاء اإلذن اإلداري  
 لبدء الدراسة 

 تطهير وتعبيد  -- -- --
وادي  
 الخطف 

-- 450.000 2020 
تطهير وتعبيد  

وادي  
 الخطف  

-- 
مارس 

2021 
12/01 /2021  100% 

إزالة األعمدة  
البالستكية  

التي أصبحت  
تمثل خطرا  

وتركيز 
 أعمدة جديدة 

شارع  
 المنصورة 

-- 90.000 2020 
تغيير أعمدة  

التنوير 
 العمومي  

في انتظار المصادقة  
 على المرحلة األولى 

-- 10/09 /2020  15% -- 

مدينة  
قليبية  
ووادي  
 الخطف 

79.100 80.000 2020 

دراسة  
مراجعة مثال  

التهيئة  
 العمرانية 

إعادة االستشارة للمرة  
 الثانية 

-- -- -- 
اقتناء  

مجرورة لنقل  
 اللحوم 

-- -- 50.000 2020 

اقتناء 
مجرورة لنقل  

 اللحوم 
 

طلب الموافقة النهائية  
  من صندوق القروض

منذ تاريخ  

12/03 /2021  

-- -- -- 

اقتناء  
تطبيقات  

وتجهيزات  
 إعالمية 

-- -- 50.000 2020 

اقتناء 
         تطبيقات

  وتجهيزات
 إعالمية 

تم إعادة اإلستشارة  
وآخر أجل لقبول  

العروض  

24/06 /2021   

-- -- -- -- -- -- 70.000 2020 
تهيئة المنبت  

 البلدي

 المالحظات 
تاريخ  
انتهاء  
 األشغال 

تاريخ انطالق  
 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

مناطق  
 التدخل 

الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 
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2021مشاريع سنة   

في مرحلة الرسم  
التمهيدي المفصل  

APD 

-- -- -- 
صيانة وتقوية  

 األنهج 

نهج 
الطاهر  

 صفر
نهج 

الطاهر  
 حداد 
نهج 

 اإلسكندرية 
 نهج بلغراد 

-- 300.000 2021 
صيانة  
 الطرقات 

في مرحلة الدراسة  

 APSالتمهيدية األولية  
-- -- -- 

انجاز فضاء  
 مواطن

قصر  
 البلدية 

-- 70.000 2021 
توسعة قصر  
البلدية النجاز  
 فضاء مواطن 

تم فتح العروض بتاريخ  

16/06 /2021  
-- -- -- 

إنارة المحيط  
الخارجي  

 للبرج 
 2021 80.000 -- برج قليبية 

إنارة تجميلية  
 للبرج األثري

تم اإلعالن عن طلب  
العروض وآخر أجل  

28/06 /2021  
-- -- -- 

الفوترة  
االلكترونية  
ألسواق  
 الجملة 

أسواق  
 الجملة 

-- 30.000 2021 

اقتناء 
تجهيزات         

  تومعدا
 إعالمية 

 

إثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة الستعراض الوضع  

 البيئي كما يلي: 

في متابعة لملف إنجاز مركز التحويل النفايات بقليبية تم عقد جلسة عمل مع السيدة  عملية رفع الفضالت:  -1

بمقر الوكالة   2021فيفري    24الوطنية للتصرف في النفايات يوم   بسمة الجبالي المديرة العامة للوكالة  

ر واضح   لمتابعة ملف مشروع إنجاز مركز التحويل ولكن إلى حد اليوم يبقى مسار تقدم الملف غامض وغي

بتاريخ   الوكالة  البلدية  بتاريخ    2021مارس    5وقد راسلت  ثانية  لطلب   2021أفريل    19ثم مراسلة 

بالمصب بصفة   النفايات  لتجميع  تهيئة مصطبة  وإمكانية  المشروع  إنجاز  إعادة صفقة  توضيحات حول 

 .إستثنائية إلى حين إنجاز المشروع ونحن في اإلنتظار

مارس عن طريق شركة   15اإلستشارة وقد إنطلقت األشغال بداية من    تم إعادة  واألرصفة:كنس الطرقات   -2

 (.الشرقاويبشرى بقليبية )لصاحبها محمد 

العمومية -3 الحدائق  ومناطق خضراء :  تعهد  أخرى  حدائق  إضافة  مع  العمومية  اإلستشارة  إعادة  بصدد 

 .بالمدينة وسوف تنطلق أشغال الصيانة في أقرب وقت

أفريل   15أشغال تنظيف المقابر بداية من يوم    وانطلقتوقع إعادة اإلستشارة  :  ف المقابر اإلسالميةتنظي -4

 النظافة. شركة العامة لخدمات الالماضي من طرف  

تقصي والتدخل لتم إقتناء كمية المبيدات الحشرية الالزمة والفريق يعمل يوميا ل:  عملية مقاومة الحشرات -5

ها الحشرات بالمدينة وعملية المداواة تتم حاليا طبقا لبرنامج أسبوعي يقع إعداده في المخافر التي تتوالد ب

 للغرض.
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الملف تم توجيهه إلى الوزارة   البيئة:إنجاز مجسم أو منحوتة بشارع    الموضوع:  البلديات:جائزة أنظف   -6

 . وننتظر تحويل اإلعتماد إلنجاز المنحوتة التي تم إختيارها من طرف اللجنة

إعادة بصدد  تمت موافقة صندوق القروض على تمويل المشروع ونحن اآلن    بقليبية:المنبت البلدي    تهيئة -7

 . اإلستشارة على منظومة توينابس مرة ثانية

الدورية   -8 داخل   للنظافة:الحمالت  يومية  نظافة بصفة  تنظيم حمالت  النظافة على  يعمل حاليا فريق  كما 

   .األحياء والمتواصلة على مدار األسبوع

السياحة( حتى    الشواطئ:الحمالت الدورية لتنظيف   -9 إنتظار تحويل اإلعتمادات )من وزارة  نحن بصدد 

  53المتعلقة بالقسط الثاني من المساعدة )   زم علما أن البلدية قد قامت بجميع اإلستشاراتالالنستطيع القيام ب

 . دينار( ألف 

إثر ذلك بين السيد رئيس البلدية أنه لم ترد على البلدية أي مراسالت عن طريق البريد وأما بالنسبة  

أو  للمواطنين الجلسة  حضروا  تلخصت   الذين  فقد  االجتماعي  التواصل  صفحة  عبر  مباشرة  تفاعلوا  الذين 

 : ما يلي فيتدخالتهم 

 . 2020و 2019التساؤل حول البرنامج السنوي للتنمية: برنامج التعبيد لسنتي  -

 تحمل اسمه وترقيم المنازل. الفتات لألنهج طلب وضع  -

 لم يقع تنفيذ كافة القرارات الواردة بمحضر جلسة لجنة المرور.  -

 طلب مراجعة عالمات المرور ببعض األنهج.  -

 .CNAMللدخول والخروج من طلب تنظيم الجوالن  -

 وضع الحواجز المانعة للوقوف من جهة البحر ببطحاء المنصورة.  -

 التساؤل حول التجاوزات الحاصلة بسيدي منصور.  -

 تأخر رفع فضالت الحدائق بالرغم من أنه تم اقتطاع وصل في الغرض.  -

 طلب توضيح في ما يخص مشروع تطهير جبل شوالق. -

 نة الحدائق العمومية. آسمر عند صياطلب ادماج حديقة  -

 أمام مدرسة الشهيد حسام بن خليفة وبنهج الجنان. طلب تركيز مخفض سرعة  -

التأكيد على أهمية حضور ممثلي اإلدارات المحلية األخرى للجلسات حتى يتم إجابة المواطن إجابة   -

 شافية وتخفيف العبء عن كاهل البلدية. 

 الدؤوب الذي وفر للمواطن العيش الكريم.شكر فريق النظافة بالبلدية على عمله  -

شكر المجلس البلدي على تركيز لجنة غير قارة للتسريع في تسوية وضعية بعض البناءات والربط   -

 بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. 
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طلب توفير حافلة لنقل المصطافين بعد التنسيق مع شركة النقل بنابل نظرا الرتفاع تسعيرة سيارات   -

 دي )تاكسي(. النقل الفر

 الوضعية المرورية الفوضوية لمحطة اللواج بنهج الطيب السردوك.  -

 التشكي من االنتصاب الفوضوي وظاهرة الباعة المتجولين باستعمال الدواب.  -

 البراكات المحتلة للشواطئ. تجميع  يتم بهطلب تخصيص مكان  -

مالحظة غياب بعض أعضاء المجلس البلدي عن الجلسات ودعوتهم لمساندة السيد رئيس البلدية في    -

 مهامه.

طلب تحميل بعض اإلدارات المحلية المسؤولية عند تدخلها في الطرقات وعدم ارجاعها إلى حالتها   -

 األولى. 

 وصفاقس. أم العرايس وعين دراهم وبلحسن جراد  صيانة وتعبيد بعض األنهج خاصة منهاطلب  -

 جانفي بسيدي بن عيسى.  18طلب توسعة نهج   -

 مصبا للفضالت.  الذي أصبحطلب وضع حاويات قرب مقر فرع الشؤون االجتماعية   -

 طلب توعية المواطن في مجال النظافة.      -

 بالمنصورة. ظة تفشي البناء الفوضوي مالح -

 حيث النظافة والتنوير. طلب العناية بالبرج من  -

 الحد من االستغالل المفرط للشواطئ من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم بالمكان.  -

طارئ خالل نهاية األسبوع يتطلب التدخل من البلدية أو عند    طلب تخصيص رقم لإلتصال عندما يجدّ  -

 التبليغ عن بعض التجاوزات من طرف المقاولين. 

 منطقة البلدية.بال األنهجطلب رفع الفضالت ببعض  -

 إجابة السيد رئيس البلدية:

ببرنامج   المتعلقة  خاصة  تنفيذها  انهاء  على  حريصة  البلدية  فإن  المعطلة  للمشاريع    2019بالنسبة 

كعزوف    رغم تعدد الصعوبات في بعض مراحل المشروع وتداخل عدة أطراف في ذلك  2021و  2020و

كما أن    المناقصات وتفشي مرض الكورونا في صفوف المقاولين وعملتهم.بعض المقاولين عن المشاركة في 

مهمة البلدية تكمن في النهوض بالبالد إلى األفضل والسعي إلى تنفيذ المشاريع التنموية بالتنسيق مع اإلدارات 

   المحلية األخرى في أحسن الظروف واآلجال.

عمل صعبة خاصة منهم المكلفون بنقل ودفن موتى  وتوجه بالشكر لعملة البلدية الذين واجهوا ظروف 

   أو الجثث التي يلقي بها البحر. 19كوفيد 

أما في ما يخص تنفيذ مقترحات    وبالنسبة لتسمية األنهج وترقيمها فسيقع توفير االعتمادات الالزمة لذلك. 

 لجنة المرور فسنسعى لتطبيقها. 
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البلدية ك فإن  بسيدي منصور  الحاصل  التجاوز  األطراف  وبخصوص  بكافة  االتصال  انت سباقة في 

   المعنية من أمن ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إليقاف هذا التجاوز. 

فالبلدية ال يمكنها التعامل مع هذه المخالفات دون تواجد  وبالنسبة لتفاقم ظاهرة االنتصاب الفوضوي  

 أمني يردع هذا التجاوز، وهذا ما يعيق تنفيذ بعض القرارات.

ما بالنسبة لغياب بعض المستشارين عن جلسات المجلس البلدي فقد حرصنا على الحفاظ على تماسك أ

 المجلس ووحدته قبل كل شيء حتى ال يؤثر ذلك سلبا على العمل البلدي.  

تم التدخل فيها من طرف اإلدارات المحلية دون إرجاعها إلى حالتها   وفي ما يخص الطرقات التي 

ث هذه اإلدارات على القيام بما تعهدت به وإذا لم يتم ذلك فستعمل البلدية على جبر األولى فسنعمل على ح

 الضرر.  

أما بخصوص األرض التي قرب مقر فرع الشؤون االجتماعية والتي أصبحت مصبا للفضالت فسنعمل  

 . هاوتركيز حاويات قرب تنظيفهاعلى  

 اجلبالي رئيس جلنة املرور: حافظتدخل السيد 

 بين الصعوبات التي تعرضت لها لجنته عند تطبيقها للقرارات التي اتخذتها.  

مراسلة مصانع المصبرات وتطلب منها منع شاحناتها المعدة لنقل صابة الطماطم  ب  تقوم البلديةاقترح أن  

 من المرور وسط المدينة وأن تسلك الطريق الرابط بين منزل تميم مرورا بمنزل ابراهيم وآزمور.  

عدادية علي البلهوان ونقلتهم على حافة الطريق أمام المدرسة اإلالتنبيه على الشاحنات الرابضة  طلب  

 إلى مكان آخر مثل البطحاء الكائنة وراء مركز الحرس بحي البستان. 

وكإجابة على طلب حافلة لنقل المصطافين للبحر فإن شركة النقل لم تعد توفر حافالت للغرض نظرا  

 وسط االختناق المروري الذي تشهده المدينة والشواطئ خاصة في فصل الصيف. لصعوبة التنقل 

 رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية:دخل السيدة وفاء االنقليز ت

 لجنة المرور.  طلبت تشريكها في جلسات

  لجنة األشغال والتهيئة العمرانية إجابة على طلب تركيز مخفض سرعة أمام مدرسة آسمر فقد أخذت  

بعين االعتبار كل الطلبات الواردة على البلدية وأعطت األولوية لثالثة أماكن وستعمل على إدراج بقية الطلبات  

 مستقبال. 
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نهج   لتوسعة  على    18بالنسبة  ووافقوا  المعنيين  بالمتساكنين  االتصال  تم  فقد  بنعيسى  بسيدي  جانفي 

ة وطلبت عقد جلسة عمل معهم خالل الصيف  التنازل على جزء من منازلهم لفائدة الطريق شريطة المعاوض

 بعد عودة بعض المتساكنين من مواطنينا بالخارج. 

 الشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة:ؤون االجتماعية وتدخل السيد حممد بوعفيف رئيس جلنة الش

 الحظات والتساؤالت المطروحة منفهذه بعض الم  المواطنبما أن المستشار البلدي هو صوت  بين أنه  

 سكان بلدية قليبية: 

 جانفي بسيدي بنعيسى فإن المتساكنين يطلبون مقابلة الرئيس قبل كل شيء.  18بالنسبة لتوسعة نهج 

التساؤل حول أعمدة التنوير العمومي التي تم إصالحها بالمنصورة لماذا ال تشتعل كلها كما أن هناك  

 البعض منها بدون فوانيس.

المنصورة على مستوى مدرسة آسمر لتخفيف الضغط على شارع  طلب تهذيب الطريق المؤدية إلى  

 أكتوبر.  15

 على حافة طريق آزمور تمثل خطرا على المارة وخاصة منهم األطفال. طلب ردم بئر مهجورة 

 طلب تخصيص رقم أخضر لتسهيل التواصل بين البلدية والمواطن. 

 . 1تهيئة بطحاء سيدي منصور  واالسراع في  2طلب تهيئة الطريق المؤدية لسيدي منصور 

 تكريما لشهدائنا طلب نقل الالفتة التي تحمل أسماءهم من أمام البنك الفالحي. 

 تدخل السيدة سعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات:

المنازل إثر توفر اإلعتمادات، أمبالنسبة لألنهج   ا  التي تحمل أسماء فسيتم وضع الفتات بها وترقيم 

 األنهج الجديدة فإن اللجنة تعمل على تسميتها. 

 منطقة وادي الخطف مساعدة مدرستهم في توفير جوائز نهاية السنة.  متساكنوطلب 

 لبة بعض المواطنين أن يقوم أعضاء المجلس البلدي بخالص األداءات. امط

 تدخل السيدة سنية فرج اهلل رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم:

بينت أنه بالنسبة لهذه السنة ونظرا لعدم توفر االعتمادات الكافية فإنه لن تتم مساعدة المدارس والمعاهد  

 سيتم اسناد الجوائز للمتفوقين في شهادة الباكالوريا وشهادة التاسعة إعدادي.  وإنما في جوائز آخر السنة 

 

 تدخل السيد عبد الوهاب بلوم عضو اجمللس البلدي:
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البلهوان كما طلب نقل سيارات    ي عللجنة المرور حول نقل الشاحنات الرابضة بشارع    استحسن مقترح

 . البلهوان علىاإلعدادية  التاكسي من أمام المدرسة

في هذا الظرف وردعهم إن لزم األمر    طلب قيام البلدية بتوعية المواطنين الحترام البروتوكول الصحي

 .ق األخرىبعض المناطحتى ال يتفاقم الوضع ونصبح مثل  

 تدخل السيد سليم بن رجب عضو اجمللس البلدي:

جميع   ترضي  لنتيجة  للتوصل  بالمتسوغين  واالتصال  المركزية  السوق  تهيئة  دراسة  لمزيد  دعا 

 األطراف. 

 تدخل السيد حممد علي اجلنحاني عضو اجمللس البلدي:

 طلب تغيير مقر محطة الحافالت للتخفيف من الضغط وسط المدينة. 

والتلقيح ضد   EVAXللتسجيل في منظومة وفي نهاية الجلسة دعا السيد رئيس البلدية كافة المواطنين 

 .الفيروس للتقليص من تداعيات هذا مرض الكورونا 

 

 . منتصف النهار دالواحدة بعالجلسة على الساعة  وُرفعت


