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 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة    
    الداخليــــةوزارة             

   واليــة نــابــل                           

 لـديـة قليبيـة ـ ب                        
 

 محضر الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي
  2023لسنة  األولىالمنعقدة في نطاق دورته العادية 

   2023 جانفي  28 السبتيـوم 
 

بقليبية   البلدي  للمجلس  التمهيدية  الجلسة  العادية  إنعقدت  دورته  نطاق  يوم    2023لسنة    األولىفي 

العاشرة على الساعة    ( 28/01/2023وعشرين )   وثالثة ألفين  سنة    جانفي من شهر   الثامنة والعشرون  السبت

بقليبية  صباحا البلدية  السيد    بقصر  البلدية  برئاسة  رئيس  الحجام  و  وبحضورجمال  أعضاء   السادةالسيدات 

 :  المجلس البلدي 

 .عائدة صمود وفؤاد المجيدسعيدة النمر، مجيدي النجيلي، 

 إلهام ريدان، وفاء االنقليز،   فوزي الحجام،   رانية متاع هللا، هشام االنقليز، فتحي حسونة، وتغيب السادة:  

محمد االسعد البربار، شادي بن سليمان، وليد الطرابلسي، أحمد المسلماني،  محمد بوعفيف،  سنية فرج هللا،  

شيماء بلحاج عمر، سلمى المجيد، محمد علي الجنحاني، حياة اليحياوي، حافظ الجبالي،  محمد عبد اللطيف،  

 . وسليم بن رجب بلوم الوهابعبد البمبروك العياري،  ناجي ريدان، أميرة االنقليز، رحاب حميد، 

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

التكالي مدير فني،   العام ،محمد  الكاتب  العزيز غريبي  الم  ،خالد ريدان مهندس أولعبد  سلماني فاتن 

المجلس،   بشؤون  مكلفة  القانونية،متصرف  الشؤون  بمصلحة  متصرف  الغالي  الشارني    فاضل  عماد 

 . ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية متصرف مساعد مكلف باإلعالم

 .ثلة من المواطنين حضر و

 فاتن المسلماني.  ة السيدالسيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة مـقـّرر الجلسـة : 
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رئيس   الحجام  جمال  السيد  الجلسة  ومواطنين  البلدية  افتتح  بلدي  من مجلس  الحضور  بكافة  ورحب 

بالبالد  ،  وشكرهم على مواكبة هذه الجلسة تأثير جائحة كورونا على الوضع االقتصادي  ثم وضح أنه رغم 

نه استطعنا  إال أ   2021و  2020خالل سنتي  على مستوى الموارد  عامة وعلى ميزانية بلدية قليبية خاصة  

 . %103بنسبة   تجاوز هذه المحنة وتحقيق ميزانية البلدية

من    بالرغم  باهذا  وطالبوا  الصفقات  انجاز  عن  تراجعوا  الذين  المقاولين  القيمة  مشاكل  في  لترفيع 

 . لذلك نالحظ أن بعض المشاريع ال تزال في طور االنجاز  المادية للصفقة،

    فتتلخص في ما يلي:أما بالنسبة لسير المشاريع البلدية 

 د  16.302.503,694الكلفة الجملية للمشاريع:   •

 د   6.371.239,278الكلفة الجملية للمشاريع المنجزة:  •

 د   2.375.400,590الكلفة الجملية للمشاريع في طور اإلنجاز:   •

 د  10.231.639,868الكلفة الجملية للمشاريع في طور الدراسة:  •

للحاضرين    ثم الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  منهم أحال  وطلب  مسبقا  بالتدخل  رغبتهم  أبدوا    الذين 

 االختصار وتفادي طرح المشاكل الخاصة وهم السادة:

 :البربار ومن معهاآية  •

 . البلدية على المجهودات التي قامت بها لتحسين وضع المدينة تشكر -

طرحت وضعية الطريق بآسمر والتي تسبب أحد األجوار في تعطيل تعبيده وبينت أنه ال ذنب لهم في   -

 .ذلك وطالبت بمواصلة المشروع

 :المولدي الدزيري •

 أوضاع منطقة وادي الخطف. شكر رئيس البلدية على حرصه على تحسين  -

 تساءل حول مآل دائرة وادي الخطف وموعد انطالق العمل بها.  -

 :زبير البربار •

كما أن كل الطرق    عدم برمجة نهج ستراسبورغ للتعبيد بالرغم من وجوده وسط المدينة  تساءل حول -

 . المحاذية له تم تعبيدها

 :محمد بن صالح •

إنجاز  بتعبيد الطريق أو  وطالب    بالمنطقة المحاذية لوادي الحجار  الوضع البيئي الكارثي تطرق إلى   -

 . قنطرة على مستوى هذا الوادي لتسهيل عملية التنقل في فصل الشتاء 

 سعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات:

 تساؤالت عن مواطني قليبية وواد الخطف وهي: 3نقلت  -
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 بالتنسيق مع مدير المدرسة. مدرسة سيدي بوضاويل فتح باب آخر/طلب 1

 تطرقت لمشكلة نهج أريانة الغير معبد والذي يصبح الوضع به كارثيا بعد نزول األمطار./2

 . بوادي الخطف /عرضت طلبات سكان حي الفاللسة3

 النجيلي رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة: جميدي

طلب إصالح الفوانيس المعطبة بحي المحيجر هذا رغم تقدم العديد من سكان هذه المنطقة بمطالب   -

 في الغرض دون جدوى. 

 طلب التدخل لصيانة أرضية ملعب نادي سيدي بن عيسى.  -

 السيد رئيس البلدية: إجابة

بآسمر  بالنسبة   - الطريق  عن لتعبيد  المسؤول  للمقاول  وتهديده  المواطنين  أحد  اعتراض  من  فبالرغم 

التعبيد وذلك لوجود مشكل فني وهو أن الطريق يقع في منخفض وبعد التعبيد سيصبح مركزا لتجمع 

لذلك تم إيقاف المشروع وسنسعى إليجاد حل بالتنسيق مع ديوان التطهير  المياه وسيخلق مشكلة للحي  

 المقاول المسؤول عن تعبيد هذا الطريق. و

ذلك في أقرب اآلجال بالرغم من فسنعمل على  بالنسبة النطالق العمل بالدائرة البلدية بوادي الخطف   -

 وجود نقص في األعوان. 

النهج التواجد   أي أنه على متساكنيبالنسبة لنهج ستراسبورغ فإن تعبيده ال يتم إال في إطار التشاركية  -

حتى يتم إدراجه، ولكن سنحاول   برنامج االستثمار البلدي التشاركي والمطالبة بالتعبيدخالل جلسات  

 . رغم ذلك إيجاد حل لهذا النهج قبل انتهاء المدة النيابية للمجلس الحالي

المحاذية   - المنطقة  حاجيات  لدراسة  الفنية  لإلدارة  الموضوع  أحال  فقد  الحجار  وادي  لمشكلة  بالنسبة 

، كما  وإمكانية إدراج هذه المنطقة خالل مشاريع المجلس الجهويوإيجاد حل سريع وُمجدي  للوادي  

البيئية  الطرودي  وليدأحال الكلمة للسيد   الشرطة  مكتب  اينة الوادي  الذي بين أنهم قاموا بمع  رئيس 

مراسلة   فتمت  به  المياه  لمنسوب  عادي  غير  ارتفاع  والحظوا  التونسالمذكور  الستغالل  الشركة  ية 

 وتوزيع المياه وقد الحظنا إثر هذه المراسلة عودة المياه إلى منسوبها العادي. 

والت - والثقافة  الفنون  لجنة  رئيسة  تكليف  فسيتم  بوضاوي  سيدي  بمدرسة  ثاني  باب  لفتح  ربية  بالنسبة 

 بالتنسيق مع اإلدارة الفنية لدراسة إمكانية ذلك.والتعليم  

أن   - بين  الذي  الفني  المدير  التكالي  للسيد محمد  الكلمة  البلدية  السيد رئيس  أحال  أريانة  لنهج  بالنسبة 

الوحيد   تعبالحل  في  التشاركيةيتمثل  إطار  في  الطريق  هذا  والمدير    يد  الرئيس  من  معاينته  وستتم 

 الفني. 
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بالنسبة لطلبات سكان حي الفاللسة بوادي الخطف فإننا سنحاول إنجاز ما أمكننا من الطلبات حسب   -

للسيد   الكلمة  أحال  ثم  البلدية.  أول  إمكانيات  مهندس  ريدان  البيئةخالد  البلدية    بإدارة  أن  بين  الذي 

وجود قنوات مياه ري ممتدة على  اعترضتنا عدة اشكاليات مثل  قامت بجهر الوادي بتلك المنطقة وقد  

األشواك   إزالة  عملية  على  للوادي  المجاورين  المتساكنين  بعض  العتراض  إضافة  الوادي  مجرى 

منازلهم. تحمي  أنها  بتعلة  بمنازلهم  حي    المحيطة  سكان  طلب  فقد  الفضالت  رفع  لعملية  وبالنسبة 

بالمنطقة بينما فريق    براميل( وهذا من شأنه خلق نقاط سوداءالفاللسة وضع حاويات كبيرة )أنصاف  

ثم    أجدى.  ه الطريقة األخيرةوهذعلى أكمل وجه  النظافة يقوم برفع الفضالت من أمام كل المنازل  

تناول السيد رئيس البلدية الكلمة وبين أنه سيتم تحديد موعد أسبوعي لتنظيف منطقة وادي الخطف  

يكون السيد خالد ريدان مسؤوال عنها، كما توجه بالنصح ألهالي المنطقة إليجاد حلول للمشاكل التي  

 تهم الشأن العام واالبتعاد عن التجاذبات الشخصية. 

 حي المحيجر سيتم إصالحها في أحسن اآلجال. بالنسبة للفوانيس المعطبة ب  -

هيئة  يخص    وفيما - من  الغرض  في  مراسلة  البلدية  على  وردت  فقد  بن عيسى  سيدي  األطفال  نادي 

 النادي وتمت إحالتها على اإلدارة الفنية إلتمام الالزم.

 

  .الحادية عشر والنصف صباحا الجلسة على الساعة  وُرفعت


