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حمضر جلسة الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 2021
املنعقدة بتاريخ  21أوت 2021

عمال بمقتضيات القانون األساسي عـ29ـدد لسنة  2018المؤرخ في  2018/05/09وبناء على الدعوة
الموجهة إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصادرة بتاريخ  2021/08/06والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي :
مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة
إىل الـسـيد (ة)................ :

الـمـوضـوع :دعــــــــوة.
وبعـد،
أتشرف بدعوتكم لحضور جلسة المجلس البلدي في نطاق دورته العادية الثالثة لسنة  2021وذلك يوم السبت
 21أوت  2021على الساعة التاسعة صباحا بقصر البلدية بقليبية للنظر في المواضيع المدرجة بجدول األعمال
الـتـالـي :
 -1المصادقة على تحويل اعتماد داخل العنوان األول
 -2المصادقة على تسمية بعض األنهج باألحواش والمنصورة
 -3المصادقة على استغالل ملعب حي سيدي بن عيسى بالشراكة مع القطاع الخاص
 -4عرض حاالت الشغور باللجان القارة التالية :
• لجنة التعاون الالمركزي
• لجنة متابعة المشاريع والتخطيط االستراتيجي
• لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
 -5استعراض تقارير اللجان
 -6استعراض الوضع المالي
 -7استعراض الوضع البيئي
 -8استعراض سير المشاريع
 -9االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الثالثة لسنة 2021
عقد المجلس البلدي بقليبية جلسته في نطاق الدورة العادية الثالثة لسنة  2021يوم السبت الواحــد والعشــرون
من شهر أوت سنة ألفين وواحد وعشــرين  )2021/08/21علــى الســاعة التاســعة صــباحا بقصــر بلديــة قليبيــة
برئاسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي:
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هشام األنقليز ،فتحي حسونة ،فوزي الحجام ،وفاء األنقليز ،سعيدة النمر ،سنية فرج هللا ،مجيدي النجيلي،
محمد بوعفيف ،محمد األسعد البربار ،شادي بن سليمان ،ناجي ريدان ،فؤاد المجيد ،أحمد المسلماني ،عائدة
صمود ،محمد عبداللطيف ،محمد علي الجنحاني ،حياة اليحياوي ،حافظ الجبالي ،فاطمة الطرودي ،أميرة
األنقليز ،المبروك العياري ،عبد الوهاب بلوم ،د .وليد الطرابلسي وسليم بن رجب.
وتغيبت السيدات :رانية متاع هللا ،إلهام ريدان ،شيماء بالحاج عمر ،سلمى المجيد ورحاب حميد.
كما حضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:
عبدالعزيز غريبي الكاتب العام للبلدية ،وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة ،محمد التكالي مدير فني،
سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة ،شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية ،فاتن المسلماني متصرف
مكلفة بشؤون المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باالعالم.
وحضر أيضا السيدين  :عماد عبد الواحد رئيس فرع األشغال بالديوان الوطني للتطهير بقليبية
وعيسى صمود رئيس المنظمة الجهوية لتعليم السياقة بنابل.
----------------افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية بكلمة رحب من خاللها بالحضور وبعد التأكد من اكتمال
النصاب وقانونية الجلسة بين أنه نظرا للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد تم تأجيل موعد عقد الدورة العادية
الثالثة للمجلس البلدي لسنة  2021إلى هذا التاريخ ،ثم استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء بنص االستدعاء
مبينا أنه تم تأجيل النظر في النقطتين الثانية والثالثة بعد التنسيق مع رؤساء اللجان المعنية وذلك لمزيد دراستهما
والتعمق فيهما واقترح إضافة نقطتين لجدول أعمال الجلسة وهما :
 المصادقة على اقتناء عقار النجاز محطة ضخ بنهج سوسة مقترح تحويل اعتمادات داخل العنوان الثانيالعضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيدتان  :حياة اليحياوي وسنية فرج هللا.
مـقـرر الجلسة  :السيد شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية.
بمساعدة السيدة  :فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس.
وقبل الشروع في تناول النقاط الواردة بجدول األعمال استسمح السيد جمال الحجام الحضور لتكريم السيد
ناجي ريدان عضو المجلس البلدي للمجهود الذي قام به في نطاق التصدي لجائحة كورونا من منطلق عمله
بمجال الصح ة والمساعدات الجليلة التي قدمها لكافة أهالي قليبية خاصة ولكل من استحقها عامة ولدماثة أخالقه
ورحابة صدره مع كل من قصده للمساعدة .كما جدد شكره لكافة أعوان البلدية الذين ساهموا بشكل كبير في هذا
المجال.
ثم تطرق السيد رئيس البلدية لما نشرته السيدة وفاء األنقليز رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
بصفحة التواصل االجتماعي الخاصة بها حيث اتهمت المجلس البلدي بالتعتيم والتخاذل في التعامل مع ملف
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رخصة بناء مركب سكني بمنطقة قليبية البيضاء تقدمت به شركة القصيبي للبعث العقاري الذي تعتقد أن فيه
شبهة فساد منذ  2014وتعمد ابعادها عن جلسة لجنة رخص البناء التي عرض فيها الملف .وقال أن المجلس
البلدي الحالي وجد هذا الملف قائم الذات ،ثم بين أن مثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية المصادق عليه باألمر
عــ2850ــدد بتاريخ  2010/11/01يسمح لشركة القصيبي للبعث العقاري ببناء إقامة جماعية قوامها طابق
أرضي و 3طوابق علوية وقد تم تأكيد ذلك عند موافقة اللجنة الجهوية للتقسيمات على ملف التقسيم الخاص
بالعملية الجماعية للشركة المشار إليها في جلستها المنعقدة يوم  2016/08/09وإمضاء قرار المصادقة على هذا
التقسيم من طرف رئيس النيابة الخصوصية للبلدية بتاريخ  ، 2016/09/05وقد وافقت لجنة رخص البناء في
 2018/05/04على األمثلة الهندسية التي قدمتها الشركة لبناء إقامة جماعية قوامها طابق أرضي و 3طوابق
علوية على أن تجري هذه األخيرة بعض اإلصالحات عليها .ولما باشر المجلس البلدي المنتخب مهامه في
 2018/07/01لم ي قم بتمكين الشركة من الرخصة لمزيد التروي والتوافق مع نقابة المالكين بالحي وما جاء
بكراس شروط المحطة السياحية قليبية البيضاء لسنة  2004مما حدا بالشركة إلى رفع األمر إلى الهيئة العليا
لإلستثمار والموفق اإلداري وتقديم ثالثة قضايا بالبلدية قد تكبدها خسائر فادحة ،وقد سعينا إليجاد حل قانوني
يرضي الجميع وذلك بعقد عدة جلسات بمقر الهيئة العليا لالستثمار بحضور جميع األطراف ،وبعد تدخل الموفق
اإلداري تم االتفاق على تقديم شركة القصيبي ملف فني جديد يشتمل على دهليز وطابق أرضي وأول من الجهة
الجوفية للعقار وطابق أرضي وأول وثاني جزئي من الجهة القبلية المتواجد بالصف الثاني بالمنطقة السكنية
ليصبح المشروع طابق أرضي وأول وثاني جزئي يعرض وجوبا على لجنة رخص البناء وحال موافقة اللجنة
على المشروع المقد م تقوم الشركة بطرح جميع القضايا المرفوعة ضد البلدية ليتم حينئذ تمكينها من رخصة
البناء.
أما بالنسبة لعملية االبعاد عن لجنة رخص البناء الذي إدعته السيدة وفاء األنقليز فقال أنه لو كانت هناك
نية إلقصائها لما تم استدعاؤها مثلما جرت العادة دون جدول أعمال وكان بإمكانها االطالع على الملفات التي
ستعرض على اللجنة لو أرادت ذلك بحكم تواجدها الشبه يومي باإلدارة الفنية .ويوم جلسة لجنة رخص البناء
بالرغم من حضورها باإلدارة الفنية لم تواكب الجلسة بل أشرفت في نفس التوقيت على جلسة حول برنامج إحياء
المراكز العمرانية القديمة دون إعالم رئيس البلدية.
وفيما يخص شبهة الفساد التي تم اتهام المجلس بها فستتم اإلجابة عن طريق إصدار بيان رسمي في
الغرض.
ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسادة أعضاء المجلس البلدي الذين طلبوا التدخل في الموضوع:
السيد محمد عبد اللطيف :دعم ما جاء بتوضيح السيد رئيس البلدية بحكم مباشرته للملف عندما كان رئيسا
للجنة األشغال والتهيئة العمرانية.
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السيدة وفـاء األنقليز  :تمسكت بأقوالها الصادرة بصفحة التواصل االجتماعي الخاصة بها كما طلبت من
اإلدارة الفنية إعالمها بكل الجلسات الصادرة منها وإطالعها على جدول أعمال لجنة رخص البناء وكل الملفات
الفنية قبل عرضها على اللجنة ،وأوضحت أنها عبرت عن احتجاجها على اإلقصاء المتعمد المتمثل في منعها من
تدوين اعتراضها على إسناد الرخصة في محضر جلسة اللجنة الفنية باعتبارها متغيبة عن الجلسة من طرف
رئيس اللجنة في حين أن مجلة الجماعات المحلية والنظام الداخلي للمجلس ال ينصان على منع األعضاء من
االلتحاق باللجان واالطالع على الملفات وتدوين مالحظاتهم بمحضر الجلسة ،كما أوضحت أن منشورها ال
يتضمن اتهامات للمجلس بالفساد بل تم التعرض إلى شبهة الفساد المتعلقة بالملف منذ  .2014وطالبت بتدوين
إعتراضها على إسناد رخصة بناء لشركة القصيبي للبعث العقاري لعدم احترام المشروع للتراتيب العمرانية
للمنطقة وعدم إلتزام الشركة بما ينص عليه عقد البيع وهو االلتزام ببناء طابق أرضي وأول كما ينص على ذلك
كراس شروط تقسيم قليبية البيضاء الذي يمثل بندا من بنود العقد وهو شرط فسخي للعقد.
وأشارت إلى الشكوى المقدمة ضدها من طرف هيئة الفساد وعابت على المجلس البلدي وخاصة رئيس
البلدية عدم مساندتها والدفاع عنها في هذا الموقف.
وبالنسبة للجلسة المتعلقة ببرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة قالت بأنه تم تحديد موعدها خالل
الجلسة التشاركية المنعقدة يوم الخميس  19أوت برئاسة السيد رئيس البلدية حيث تم االتفاق مع السيد رئيس
جمعية صيانة المدينة والمحافظة على التراث على عقد جلسة يوم الجمعة  20أوت لضبط برنامج عمل.
السيد محمد بوعفيف :بين أن ما صرحت به السيدة وفاء األنقليز هو اتهام باطل وحول ادعائها اإلقصاء
فإنه تم تكليفها باقتراح من رئيس البلدية وبمصادقة أعضاء المجلس برئاسة اللجنة بالرغم من أنه يتعذر عليها
ذلك إذا اعتمدنا النسبية .كما أن حرية التعبير وإبداء الرأي ليس مبررا التهام المجلس جزافا بالفساد دون التدقيق
والتثبت لما في ذلك من تأثير معنوي على عمل كافة الزمالء.
وقد عقبت عليه السيدة وفـاء األنقليز فيما يخص اعتماد النسبية في رئاسة لجنة األشغال قائلة أنه لم يتم
اعتمادها نظرا لوجود استحالة في ذلك لعدم ترشح أي عضو لرئاستها ،وقد تم اقتراحها من طرف رئيس البلدية
بحكم إضطالعها بخطة مـقـرر للجنة منذ تكوينها وإلمامها بملفاتها.
السيد هشام األنقليز  :وضح أ نه ليس هناك من يريد تشويه قليبية البيضاء وقد قامت االدارة البلدية
مشكورة بإعداد تقرير فني وقانوني يوضح هذه الوضعية وأجاز لكل طرف سواء كان البلدية أو المواطن الدفاع
عن حقه والمطالبة به.
السيد شادي بن سليمان :استفسر عن طبيعة المعامالت اإلدارية في ما يخص لجنة رخص البناء.
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السيد فتحي حسونة :أعرب عن غضبه من االتهام بالفساد الذي يمس كافة أعضاء المجلس البلدي خاصة
وأنه صادر عن أحد أعضائه وطلب من زمالئه بالمجلس العمل في كنف التوافق واالنسجام بعيدا عن االتهامات
الجوفاء واالبتعاد عن التجاذبات والدخول في متاهات تعوقنا في العمل من أجل الرقي بمدينتنا.
السيدة عائدة صمود :قالت بأن ما صرحت به زميلتها وفاء األنقليز يعتبر ثلبا في حق أعضاء المجلس
وهو ما يستوجب منها االعتذار مضيفة أن عدم السماح لهم بالتواصل معها والتعليق على ما نشرته بصفحتها
الخاصة للتواصل االجتماعي يطرح أكثر من سؤال ...فهل هي حملة إنتخابية سابقة ألوانها؟ وختمت تدخلها
باعالم الحاضرين أن السيد رئيس البلدية أعلمها بأنه سبق له أن إقترح على السيدة وفاء األنقليز رئاسة البلدية
لكنها رفضت.
وقد عقبت عليها السيدة وفـاء األنقليز برفضها طلب االعتذار لعدم وجود موجب لذلك وأضافت بأن
صفحتها للتواصل االجتماعي خاصة بها وهي حرة لفتح المجال لمن تريد للتعليق على ما تنشره.
السيد محمد علي الجنحاني  :قال أنه فوجئ زمن عقد جلسة رخص البناء بوجود السيدة وفاء األنقليز في
نفس التوقيت تترأس جلسة باإلدارة الفنية حول برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة وباستفسارها عن عدم
حضورها لجنة رخص البناء وقيامها باالشراف على جلسة كان باإلمكان تأجيل موعدها ،أعلمته بأنها لم تطلع
على الملفات الفنية المزمع التداول فيها زيادة على أن رئيس البلدية بصدد رئاستها حاليا.

/1المصادقة على تحويل اعتماد داخل العنوان األول:
بينت السيدة مديرة الشؤون اإلدارية العامة أنه تبعا لمكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عـدد 4321
بتاريخ  2021/07/12ومكتوب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية عـدد  7845بتاريخ
 2021/07/02المنصوص عليهما بمكتوب السيد والي نابل عدد  9001المؤرخ في  30جويلية 2021
والمتعلق بتسوية مستحقات الصندوق من جهة وبناء على مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد
 4473بتاريخ  22جويلية  2021حول تكفل البلديات بإقتناء تجهيزات ومستلزمات طبية لفائدة المستشفيات
للمساعدة في مجابهة تداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى المعروض على السادة األعضاء المصادقة على
تحويل إعتماد قصد خالص مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية بعنوان تعديل الجرايات
وتدعيم االعتمادات المخصصة للوقاية والسالمة للمساعدة في مجابهة جائحة كورونا وكذلك خالص مستحقات
بعض المؤسسات العمومية مثلما هو مبين بالجدول التالي :
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تنقيص االعتمادات
الفقرة
الفصل الفقرة
الفرعية

ترفيع االعتمادات

بيان التبويب

المبلغ

الفصل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

بيان التبويب

المبلغ

0023 02201

002

أكساء االعوان

10 000,000

02201

0080

004

متخلدات تجاه ر
الشكة
الوطنية لتوزي ع المياه

5 000,000

0044 02202

002

االعتناء عن طريق المناولة
العادية ( الحدائق)

23 000,000

02201

0080

020

متخلدات تجاه مؤسسات
عمومية أخرى

2 000,000

0001 03304

000

8 000,000

03302

0010

002

المساهمة بعنوان تعديل
الجرايات

20 000,000

0007 03305

000

7 000,000

03302

0025

000

مصاريف الوقاية الصحية

21 000,000

المساهمة لفائدة الودادية يف
خدمة تذاكر األكل لألعوان
منح لفائدة اللجان
والجمعيات الثقافية

الجملة

48 000,000

48 000,000

مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ
 2021/08/06وأبدى رأيه بالموافقة.
كما تم عرضه على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف خالل جلستها المنعقدة بتاريخ
 2021/08/12وأبدت رأيها بالموافقة.
واستعرضت السيدة فاطمة الطرودي مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف رأي السيد
أمين المال الجهوي بنابل حول مشروع قرار التحويل المؤرخ في  2021/08/19تحت عـ247ـدد والذي
أبدى رأيه بالموافقة.
وأوضح السيد الكاتب العام للبلدية أنه على غرار ما قامت به البلديات األخرى واستنادا إلى مكتوب السيد
وزير الشؤون المحلية سيتم اقتناء المعدات الصحية بعد التنسيق مع إدارة المستشفى حول الحاجيات
المطلوبة.
وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على تحويل اعتماد داخل العنوان األول مع
احتفاظ السيدين شادي بن سليمان ووفاء األنقليز بصوتهما.

 /2عرض حاالت الشغور باللجان القارة:
عرض السيد رئيس البلدية على السادة أعضاء المجلس البلدي طلبا تقدم به عـ15ـدد عضوا من المجلس
البلدي بتاريخ  2021/06/25لعقد جلسة استثنائية للنظر في حاالت الشغور ببعض اللجان القارة بالمجلس
وسد هذا الشغور الحاصل نظرا لغياب رؤسائها اللجان) وعدم عقد جلسات دورية ،وهي لجنة المساواة
وتكافؤ الفرص بين الجنسين ولجنة التعاون الالمركزي ولجنة متابعة المشاريع والتخطيط االستراتيجي .وبين
أنه منذ تاريخ المكتوب لم يتم عقد أي جلسة للمجلس البلدي نظرا لتفشي فيروس كورونا ،وحيث تم توجيه
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مكتوب إلى السادة رؤساء اللجان الثالثة بتاريخ  2021/08/09طالبين منهم إفادة البلدية بمدى التزامهم
بمواصلة رئاسة اللجنة وتنشيطها.
• لجنة التعاون الالمركزي :حيث عب ر السيد ناجي ريدان عن تخليه عن رئاسة اللجنة نظرا النشغاله في
هذا الظرف االستثنائي بحكم عمله كطبيب بقسم كوفيد  19بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل .
عرض السيد رئيس البلدية على السادة األعضاء مقترح تعيين السيدة فاطمة الطرودي رئيسة للجنة
التعاون الالمركزي وهي الوحيدة التي تنتمي لنفس القائمة قائمة الحزب الدستوري الحر) وعبرت عن
رغبتها في تولي المنصب.
وبعد التصويت صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على تعيين السيدة فاطمة الطرودي رئيسة
للجنة التعاون الالمركزي مع احتفاظ السيدة وفاء األنقليز بصوتها.
•

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين :أكد السيد محمد األسعد البربار رئيس اللجنة تمسكه
بمنصبه وجدد إلتزامه بانجاح مهام اللجنة وبين أنه اعترضت لجنته عدة صعوبات أعاقت سير أشغالها
بسبب نقص التكوين في مجاالت أعمال اللجنة ومهامها وتغيب أعضائها وسيسعى مستقبال إلى تنشيط
عملها.

• لجنة متابعة المشاريع والتخطيط االستراتيجي :إثر تقدم السيد فؤاد المجيد بطلب استقالة من رئاسة
اللجنة ومن عضويته في بقية اللجان نظرا النتقال مكان عمله إلى والية صفاقس مع البقاء عضوا
مستشارا بالمجلس البلدي ،عرض السيد رئيس البلدية على السادة األعضاء مقترح تعيين السيد وليد
الطرابلسي رئيسا لهذه اللجنة.
وبعد التصويت صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على تعيين د .وليد الطرابلسي رئيسا
للجنة متابعة المشاريع والتخطيط االستراتيجي مع احتفاظ السيدين سليم بن رجب ووفاء األنقليز
بصوتهما.

 /3المصادقة على تنقيح قرار تنظيم حركة المرور:
أعلم السيد شكري الحجام نيابة عن رئيس لجنة المرور الحاضرين أنه في إطار متابعة الوضع المروري
بالمدينة وحرصا على سالمة مستعملي الطريق والسعي لتحسين سيالن حركة المرور تبعا لتوصيات لجنة
المرور المنعقدة يوم السبت  2021/03/20والتي اقترحت خاللها تنقيح قـرار تنظيم حركة المرور بالمدينة
المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على ما يلي:
 -1تمديد اإلتجاه الوحيد الذي تم اقراره بمقتضى القرار البلدي عـ2599ـدد المؤرخ في 2019/05/25
بنهج الفاضل بن عاشور من مفترق النهج مع شارع علي البلهوان إلى نهج الطيب السردوك ليصبح إلى
شارع ابن خلدون.
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وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على الموضوع مع اعتراض السادة جمال
الحجام وهشام األنقليز ومحمد بوعفيف وناجي ريدان وشادي بن سليمان واحتفاظ السادة سليم بن رجب
وعائدة صمود ووفاء األنقليز بأصواتهم.
 -2تنقيح القرار البلدي عـ2599ـدد المؤرخ في  2019/05/25المتعلق بتغيير منع الوقوف والتوقف
بالجهة اليمنى بشارع ابراهيم الغربي من مغازة عزيزة إلى ساحة السوق المركزية باستثناء مأوى دار
الثقافة ليصبح منع الوقوف فقط ويسمح للعربات بالتوقف.
وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على الموضوع مع احتفاظ السيدة وفاء
األنقليز بصوتها.
 -3تركيز عالمة إتجاه ممنوع للراجعين من شاطئ المنصورة إلى وسط المدينة عن طريق األحواش نهج
البرج).
وخالل النقاش أشار بعض األعضاء على غـرار السيدين هشام األنقليز وسليم بن رجب إلى أنه تم تركيز
هذه العالمة قبل التداول في الموضوع والمصادقة عليه من طرف المجلس.
وبعد التداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على الموضوع مع اعتراض ستة أعضاء
واحتفاظ السادة جمال الحجام وعائدة صمود ووفاء األنقليز بأصواتهم.
 -4فرض اتجاه وحيد بنهج الشاذلي خزندار من مفترق النهج مع نهج علي باش حامبة إلى مفترق النهج مع
شارع الحبيب بورقيبة.
وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على الموضوع مع احتفاظ السيدة وفاء
األنقليز بصوتها.
وقد تدخل السيد شادي بن سليمان وطلب تسجيل كلمته بالجلسة مطالبا لجنة المرور باعداد تصور لحركة
المرور من مفترق شارع المنجي بن حميدة ونهجي طرابلس وعلي الغربي إلى ساحة السوق المركزية
وعرضه على جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة .2021

 /4المصادقة على اقتناء عقار النجاز محطة ضخ بنهج سوسة:
بين السيد الكاتب العام للبلدية أنه تعذر على متساكني نهج سوسة ربط مساكنهم بشبكات التطهير وذلك
لتواجدها بمنطقة منخفضة على مستوى الشبكة ،وحيث تسبب هذا االشكال في جعل بعض المتساكنين يقومون بصرف
المياه المستعملة في الوادي المجاور أو حفر "زوبية " الشيء الذي تسبب في تلويث المائدة المائية وجعل مياه اآلبار
القريبة غير صالحة لالستهالك.
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وخالل الجلسات التشاركية العداد المخطط السنوي لالستثمار تم طرح االشكال من قبل متساكني نهج سوسة والمتمثل
في عدم ربط الحي بشبكة التطهير الذي يتطلب بناء محطة ضخ .ووعد المجلس البلدي خاللها بإيجاد حل جذري لهذا
اإلشكال.
وحرصا من بلدية قليبية لإليفاء بتعهداتها في هذا الموضوع وبعد موافقة أحد المتساكنين لبيع جزء من عقاره
يمسح 120م م والكائن بالجهة قصد بناء محطة ضخ.
وبعد دراسة موقع العقار من قبل مصالح الديوان الوطني للتطهير والتي كانت إيجابية حسب ما صرح به السيد
عماد عبدالواحد ممثل الفرع المحلي للديوان الوطني للتطهير بقليبية الذي أشاد بشخص رئيس البلدية وتعاونه
الالمشروط إداريا ومعنويا وحتى ماديا كلما دعت الحاجة والضرورة.
نعرض على المجلس البلدي المصادقة المبدئية على شراء قطعة األرض المذكورة أعاله لتخصيصها لفائدة
الديوان الوطني للتطهير لبناء محطة ضخ لفائدة مواطني حي نهج سوسة.
وبعد النقاش والتداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على اقتناء قطعة األرض المذكورة أعاله
طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل مع احتفاظ السيدة وفاء األنقليز بصوتها.

 /5مقترح تحويل اعتمادات داخل العنوان الثاني :
أعلم السيد الكاتب العام للبلدية السادة أعضاء المجلس البلدي أنه في إطار برنامج االستثمار البلدي لسنة
 2019قامت البلدية بإجراء طلب عروض أسفرت نتيجته عن قبول مقاولة محمد بن تراكي وانطلقت األشغال في
 ، 2019/12/18إال أن هذه المقاولة لم تتمكن من اإليفاء بالتزاماتها التعاقدية وقد تم فسخ الصفقة بموجب قرار
مؤرخ في  2020/10/13والقيام بصفقة جديدة بقيمة  825.269,522دينارا مما يتطلب تحويل اعتمادات تعهدا
ودفعا جملتها  72000دينارا في نفس الفصل الفقرة  3مشروع أشغال الصيانة والتعهد بالطرقات وذلك بالتنقيص من
االعتمادات المخصصة لصيانة الطرقات نظرا لكونها في نفس الفصل لالسراع بعرض الصفقة على اللجنة الجهوية
للصفقات قصد المصادقة واالنطالق في األشغال واتمام برنامج االستثمار لسنة  2019وسوف يتم ارجاء استشارة
اصالح الطرقات ومخفضات السرعة إلى حين توفير االعتمادات.

 /6استعراض الوضع المالي:
أفادت السيدة مديرة الشؤون اإلدارية العامة أن جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غاية  31جويلية
 2021بلغت بالدينار  3.299.282بنسبة تحقيق تناهز الــ  % 52بينما بلغت هذه الموارد في نفس الفترة من
سنة  2020الـ  2.820.142دينارا وبلغت لنفس الفترة في  2019الـ  3.632.743دينارا .ورغم تقارب
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الوضع االقتصادي في سنة  2021/2020فإن المداخيل أفضل حيث لم تشهد البالد هذه السنة حجر شامل
متواصل مطول .بينما ساهم العفو الجبائي العام سنة  2019في تحقيق مداخيل إضافية.
** بالنسبة لمداخيل الصنف األول المداخيل الجبائية :بلغت جملة مداخيل هذا الصنف  840.267دينارا
بنسبة تحقيق  % 53وقد بلغت لنفس الفترة من  2020الـ 549.702دينارا وبلغت في  2019للفترة نفسها
 1.207.980دينار نظرا للعفو الجبائي.
** بالنسبة لمداخيل للصنف الثاني المداخيل الجبائية األخرى :بلغت مداخيل هذا الصنف 938.200
دينارا حيث سجلت نسبة تحقيق تقدر بـ  % 76بينما سجلت سنة  2020مبلغ  915.701دينارا وبلغت سنة
 2019قيمة  1.063.315دينارا.
** بالنسبة لمداخيل الصنف الثالث الرسوم و الحقوق و مختلف معاليم الرخص و الموجبات اإلدارية
واإلتاوات مقابل اسداء خدمات :بلغت هذه الموارد  123.622دينارا بنسبة إستخالص تقدر بـ  % 23وبلغت
سنة  2020الـ 130.856دينارا بينما بلغت سنة  2019الـــ  167.990دينارا حيث تأثرت مداخيل الحالة
المدنية جراء العمل بمنشور وزير الوظيفة العمومية حول التزام الهياكل العمومية عدم طلب وثائق معرفة
ومطابقة لألصل في عدة خدمات وكذلك ولوج اإلدارات العمومية مثل وزارة التربية والشؤون االجتماعية
لمنظومة الحالة المدنية.
** بالنسبة لمداخيل الصنف الرابع مداخيل اشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها
وأمالكها المختلفة :بلغت هذه المداخيل  1.120دينارا نسبة التحقيق  % 10نظرا لتراجع استغالل قاعة االفراح
إلقامة حفالت الزفاف جراء الوضعية الوبائية.
** بالنسبة لمداخيل الصنف الخامس مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة :ترتكز
أساسا على مداخيل األكرية المعلوم على المآوي وقد بلغت  171.169دينارا نسبة تحقيق المعاليم % 27
وبلغت في  2020لنفس الفترة  129.907دينارا وقد تم في  2019تحقيق مبلغ  283.904دينارا وذلك راجع
باألساس الى المبالغ المتأتية من المعلوم على المآوي.
** بالنسبة لمداخيل الصنف السادس المداخيل المالية اإلعتيادية :بلغت 1.224.900دينارا بنسبة تحقيق
تقدر بـ  % 53والمتكون أساسا من المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير دعم الدولة) القسط األول بنسبة
تطور عن سنة  2020بلغت .% 12

 /7استعراض الوضع البيئي:
استعرض السيد مدير النظافة والبيئة الوضع البيئي كما يلي:
 -1عملية رفع الفضالت :
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بين أن في شهر أوت تتضاعف كمية الفضالت المنزلية وبالرغم من ذلك فان األمور تسير بشكل طبيعي إلى
حد اآلن علما وأن عملية رفع الفضالت تتم بصفة يومية وعملية ،جلب األتربة الالزمة لعملية الردم تتم بصفة
دورية كل يوم ثالثاء ،نعمل بالتعاون مع شركة " قيس الهاني للخدمات " إلى معالجة بعض اإلشكاليات
الطارئة والمتعلقة بإضافة حاويات تجميع أخرى في األماكن التي تتطلب ذلك وتكثيف عملية المراقبة بالنسبة
لبعض األماكن التي ال يتم فيها إسداء الخدمات بصفة طبيعية نظرا لالكتظاظ الكبير التي تشهده هذه األماكن
مثل بطحاء المنصورة ونهج باريس الصغيرة ،وسط المدينة ونهج الزهور وشارع الشهداء وبعض األماكن
األخرى .عنصر هام يجب اإلشارة إليه هو عدم انضباط المصطافين وزوار مدينة قليبية بتوقيت إخراج
الفضالت وهذا معروف لدينا ونحاول معالجته وتداركه عن طريق مقاول الكنس صباحا.
 -2كنس الطرقات واألرصفة :
عملية الكنس تتم بصفة عادية خاصة في المسالك السياحية والطرقات الرئيسية ومداخل المدينة كما تسعى
البلدية إلى تدعيم عملية الكنس داخل األحياء السكنية بما في ذلك وادي الخطف.
 -3تعهد الحدائق العمومية :
نشاهد في الفترة األخيرة تحسنا ملحوظا في وضعية الحدائق العمومية بالمدينة بعد تكليف شركة خاصة بالقيام
بعملية تعهد الحدائق وتنظيفها منذ  15جوان الماضي .
 -4تنظيف المقابر اإلسالمية:
وضعية المقابر تحسنت كثيرا من حيث النظافة بفضل الخدمات التي تؤمنها شركة العامة لخدمات النظافة
لصاحبها األسعد الحجام.
 -5مقاومة الحشرات :
عملية المراقبة والمداواة تتم بصفة مرضية وطبقا لبرنامج أسبوعي يقع إعداده مسبقا.
 -6تهيئة المنبت البلدي بقليبية :
بصدد إعادة الصفقة من جديد على منظومة .Tuneps
 -7الحمالت الدورية للنظافة :
يعمل حاليا فريق النظافة على تنظيم حمالت نظافة بصفة يومية ومتواصلة على مدار األسبوع داخل األحياء.
 -8الحمالت الدورية لتنظيف الشواطئ :
عملية تنظيف الشواطئ متواصلة بصفة يومية عن طريق شركة خاصة على كامل الشريط الساحلي ونشير
إلى النقص الكبير في الوعي البيئي لدى المصطافين ،ويكفي مقارنة وضعية الشواطئ بعد كل تدخل قبل
منتصف النهار وعند الغروب.
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 /8استعراض سير المشاريع:
استعرض السيد المدير الفني سير المشاريع كما يلي:
سنة
االنجاز
حسب
المخطط

الكلفة
المبرمجة
(ا.د)

الكلفة
المحينة
(ا.د)

التنوير
العمومي

2017

72.443

42.804

تعبيد الطرقات

2019

740.000

773.684

المشروع

مناطق
التدخل

مكونات
المشروع

نسبة
تقدم
االشغال

تاريخ انطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

المالحظات

مشاريع سنة 2017
إتمام تنوير
كورنيش
المامونية

تركيز 36
عمود
للتنوير
العمومي

%100

2021/03/24

2021/06/04

مشروع منجز

مشاريع سنة 2019
حيالبستان
حيالجنان
حيالقصيبة
حياالحواش
حيالمرداس
المنصورة
حيالرياض

عدد األنهج
23
الطول
3385م

--

تهيئة المسلخ
البلدي

2018
2019

155.000

162
.000

--

--

60%

قصر البلدية

2019

72.000

70.782

--

صيانة
الشبكة
الكهربائية
بقصر
البلدية

--

تنوير الملعب
البلدي

2019

250.000

358.248

الملعب
البلدي

تركيز إنارة
عصرية
بملعب كرة
القدم

--

صيانة المنشات
الثقافية

2019

90.000

111.
386

بئر النحال

تسييج
الموقع
األثري بئر
النحال

100%

--

--

في طور مصادقة
لجنة الصفقات على
تقرير تقييم
العروض

2020/12/23

--

األشغال متوقفة من
طرف المقاول الذي
يعاني من صعوبات
مالية

التاريخ المتوقع
النطالق
األشغال خالل
شهر أوت
2021

--

--

2020/10/28

--

2021/05/21

تمت الموافقة
النهائية من صندوق
القروض بتاريخ
2021/03/05
تم امضاء الصفقة
من قبل المقاول ولم
يقدم للبلدية الضمان
النهائي وطلب
مراجعة األسعار(تم
توجيه تنبيه للمقاول
وفي صورة عدم
استجابته سنضطر
لفسخ الصفقة)
مشروع منجز
بتحفظات

مشاريع سنة 2020
انجاز القسط
األول
لمشروع
السوق
األسبوعية

2020

450.000

--

قطعة
ارض على
ملك البلدية
بطريق
ازمور

تهيئة
األرضية
تعبيد النهج
المؤدي
للسوق
التنوير
العمومي

~ ~ 12

--

--

--

في طور الدراسة
األولية
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المشروع

سنة
االنجاز
حسب
المخطط

الكلفة
المبرمجة
(ا.د)

الكلفة
المحينة
(ا.د)

مناطق
التدخل

مكونات
المشروع

نسبة
تقدم
االشغال

تاريخ انطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

المالحظات

تهيئة السوق
المركزية

2020

150.000

--

السوق
المركزية

تهيئة السوق
المركزية

--

--

--

في مرحلة الدراسة
األولية للقيام
بمشروع متكامل
يتضمن تهيئة شاملة
للسوق (كلفة
المشروع سوف
تفوق بكثير
االعتمادات
المرصودة)

تهيئة بطحاء
السوق
المركزية

2020

70.000

--

--

--

--

--

--

تم اعداد
الرفوعات
الطوبوغرافية من
طرف مهندس
مساح وتم إعداد
مشروع تهيئة
أولية لبطحاء
السوق من طرف
مكتب دراسات
حمدة المسلماني

صيانة
الطرقات
(تقوية
االنهج)

2020

306.000

--

نهج خالد
ابن الوليد
نهج البريد
نهج 9
افريل
نهج
الملعب
نهج االمين
الشابي
جزء من
نهج
المنصف
باي

انجاز طبقة
بالخرسانة
االسفلتية

تعبيد الطرقات

2020

670.000

--

تعبيد
20نهج
بمختلف
أحياء
المدينة

--

--

تطهير وادي
الخطف وجبل
شوالق(القسط
االول)

2019

وادي
الخطف
جبل
شوالق

 طولالشبكة
 1200م خ

--

تطهير حي
المحيجر
ونهج ابن
النظير(القسط
الثاني)

2020

130.000

133.053

--

تطهير وتعبيد
وادي الخطف

2020

450.000

--

وادي
الخطف

130.000

160. 000

2021/03/22 100%

--

--

2021/06/22

--

--

--

في انتظار
الحصول على
الموافقة النهائية من
صندوق القروض .
سوف يقع اإلعالن
عن طلب العروض
للمرة الثالثة نظرا
لتجاوز كلفة
الصفقة االعتمادات
المرصودة

 مد شبكةللتطهير
العمومي
بطول
980م و
ربط حوالي
 80مسكن

--

--

--

سيتم اإلعالم عن
طلب العروض بعد
االنتهاء من تعيين
مقاول القسط األول

تطهير
وتعبيد

--

--

--

في طور اعداد
الدراسة االولية
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المشروع

سنة
االنجاز
حسب
المخطط

الكلفة
المبرمجة
(ا.د)

الكلفة
المحينة
(ا.د)

مناطق
التدخل

مكونات
المشروع

نسبة
تقدم
االشغال

تغيير أعمدة
التنوير
العمومي

2020

90.000

--

شارع
المنصورة

إزالة
األعمدة
البالستكية
التي
أصبحت
تمثل خطرا
وتركيز
أعمدة جديدة

100%

دراسة
مراجعة مثال
التهيئة
العمرانية

2020

مدينة
قليبية
ووادي
الخطف

--

15%

اقتناء
مجرورة
لنقل اللحوم

--

اقتناء
تطبيقات
و تجهيزات
إعالمية

2020

50.000

--

--

تهيئة المنبت
البلدي

2020

70.000

--

--

صيانة الطرقات

2021

300.000

--

نهج
الطاهر
صفر
نهج
الطاهر
حداد
نهج
اإلسكندرية
نهج بلغراد

صيانة
وتقوية
االنهج

انجاز مخفضات
سرعة

2021

25.000

--

شارع
طارق ابن
زياد
نهج
الحرية
شارع
الحبيب
بورقيبة
بمنطقة واد
الخطف

انجاز
مخفضات
للسرعة

اصالح
الطرقات

2021

65.000

كامل
أحياء
المدينة

اصالح
الحفر
بالخرسانة
االسفلتية

اقتناء
مجرورة لنقل
اللحوم

2020

80.000

50.000

79.100

--

--
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تاريخ انطالق
األشغال

2021/01/12

2020/09/10

--

تاريخ انتهاء
األشغال

مارس 2021

--

--

المالحظات

مشروع تام

في طور المصادقة
على المرحلة
األولى
تمت الموافقة
النهائية من صندوق
القروض بتاريخ
2021 /03/05
وتم نوجيه التعهد
بالنفقة لمراقب
المصاريف

اقتناء
تطبيقات
وتجهيزات
إعالمية

--

--

--

القسط األول :اقتناء
تجهيزات إعالمية
بصدد إعادة
اإلستشارة
القسط الثاني :اقتناء
تطبيقة إعالمية في
انتظار الموافقة
النهائية من صندوق
القروض

--

--

--

--

تم نشر اإلعالن
عن االستشارة
للمرة الثانية يوم
 05أوت 2021

مشاريع سنة 2021

65.000

~ ~ 14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

في طور الدراسة
األولية المفصلة

تم فتح االستشارة
يوم 2021/08/03

تم فتح االستشارة
يوم 202/08/03
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المشروع

سنة
االنجاز
حسب
المخطط

الكلفة
المبرمجة
(ا.د)

الكلفة
المحينة
(ا.د)

مناطق
التدخل

مكونات
المشروع

نسبة
تقدم
االشغال

تاريخ انطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

المالحظات

توسعة قصر
البلدية النجاز
فضاء مواطن

2021

70.000

--

قصر
البلدية

انجاز فضاء
مواطن

--

--

--

في الدراسة االولية

إنارة تجميلية
للبرج األثري

2021

80.000

--

برج قليبية

اقتناء تجهيزات
ومعدات
إعالمية

2021

30.000

--

أسواق
الجملة

صيانة سقف
المسلخ

2021

15.000

14.280

المسلخ
البلدي

دهن القاعة
المغطاة

2021

20.000

22.145

عاعة
عيسى
بنصر

إنارة
المحيط
الخارجي
للبرج
الفوترة
االلكترونية
ألسواق
الجملة
انجاز طبقة
اسفلتية
عازلة فوق
السقف
دهن
الجدران و
الحديد من
الخارج

--

--

--

تم فتح االستشارة
يوم 2021/08/04

--

--

--

في انتظار دراسة
الملف من طرف
مراقب المصاريف
العمومية

30%

13/07/2021

بصدد االنجاز

60%

2021/06//05

بصدد االنجاز

 /9االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الثالثة لسنة :2021
إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية الثالثة لسنة  2021يوم األحد
العشرون من شهر جوان سنة ألفين وواحد وعشرين  )2021/06/20على الساعة العاشرة صباحا بقصر
البلدية بقليبية برئاسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي :
إلهام ريدان ،وفاء األنقليز ،سعيدة النمر ،سنية فرج هللا ،محمد بوعفيف ،محمد علي الجنحاني ،حياة اليحياوي،
حافظ الجبالي ،عبد الوهاب بلوم ،وليد الطرابلسي ،وسليم بن رجب.
و تغيب السادة  :رانية متاع هللا ،هشام األنقليز ،فتحي حسونة ،فوزي الحجام ،مجيدي النجيلي ،محمد االسعد
البربار ،شادي بن سليمان ،ناجي ريدان ،فؤاد المجيد ،أحمد المسلماني ،عائدة صمود ،محمد عبد اللطيف ،شيماء
بلحاج عمر ،سلمى المجيد ،فاطمة الطرودي ،أميرة األنقليز ،رحاب حميد والمبروك العياري.
وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:
عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة ،محمد التكالي المدير الفني ،فاتن
المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم.
كما حضر ثلة من المواطنين وهم السادة عيسى صمود ،محمد عبد اللطيف ،سليم الطرودي ،كمال
بوزكورة وحافظ بنرجب.
ونظرا للوضع الصحي الذي تمر به البالد من جراء تفشي فيروس كورونا فإن التواصل مع مكونات
المجتمع المدني وبصفة استثنائية تم عن بعد وذلك إثر إبالغنا إياهم بالجلسة عن طريق اإلعالم للعموم التالي نصه:
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" في نطاق أشغال الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة  2021المبرمجة
ليوم األحد  20جوان  2021على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية ،يُعلم رئيس بلدية قليبية العموم أنه سيتم
عقد جلسة عن بُعد وذلك نظرا للظرف االستثنائي الذي تمر به البالد من جراء انتشار فيروس كورونا .ويمكنكم
المتابعة والتفاعل عبر الفضاء الرقمي بصفحة التواصل االجتماعي فايسبوك (. )Live streaming
مـقـرر الجلسـة  :السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة فاتن المسلماني متصرف
ّ
مكلفة بشؤون المجلس.
افتتح الجلسة السيد جمال الح ّجام رئيس البلدية بكلمة رحب من خاللها بالحضور وبين أنه نظرا للوضع
الصحي االستثنائي الذي تمر به البالد في اآلونة األخيرة فإن كل جلسات المجلس البلدي تتم عن بعد ،وأشار إلى
الوضع الكارثي بباجة والقيروان وبين أن مدينة قليبية ليست في معزل عنه ويجب أن نكون مسؤولين ونطبق
البروتوكول الصحي لحماية أنفسنا وحماية عائالتنا .ثم اعتذر من المواطنين المتابعين عن عدم النقل المباشر
لفعاليات جلسة المجلس البلدي في نطاق دورته العادية الثانية لسنة  2021والتي انعقدت بتاريخ 2021/05/30
وذلك ألسباب تقنية خارجة عن نطاقنا في عالقة بمسدي خدمة االنترنات.
ثم استعرض السيد رئيس البلدية آخر المستجدات في المدينة وهي:
 /1تكريم بلدية قليبية من طرف مصالح الموفق اإلداري من بين  350بلدية تقديرا لحسن تعاونها ودعمها
للعمل التوفيقي.
 /2فتح الصندوق الوطني للتأمين على المرض فرع قليبية .
 /3اختيار بلدية قليبية في المرحلة األولى من برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة إثر تقديمها مشروعا
متكامال لصيانة المدينة العتيقة.
 /4إتمام أشغال تسييج الموقع األثري بير النحال الذي القى استحسانا كبيرا من المتساكنين.
 /5االنطالق في أشغال صيانة الطرقات والتي سنسعى إلتمامها في أحسن اآلجال.
 /6اتمام مشروع تنوير الكرنيش رغم الصعوبات وعزوف المقاول عن إتمامها.
 /7العمل على صيانة شبكة التنوير بالبرج .
ومن جهة أخرى نالحظ تفاقم البناء الفوضوي وتفشي االنتصاب الفوضوي بالرغم من سعي المصالح
البلدية للحد منها بكل الطرق المتاحة في ظل الظروف الراهنة وتقلص عدد األعوان جراء إصابتهم بالكورونا.
~ ~ 16
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ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد محمد التكالي المدير الفني الذي استعرض سير المشاريع :
(أنظر صفحات )15-14-13-12
إثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة الستعراض الوضع
البيئي :
(أنظر صفحتي )11-10
وبعد ذلك بين السيد رئيس البلدية أنه لم ترد على البلدية أي مراسالت عن طريق البريد وأما بالنسبة
للمواطنين الذين حضروا الجلسة أو الذين تفاعلوا مباشرة عبر صفحة التواصل االجتماعي فقد تلخصت تدخالتهم
في ما يلي:
 التساؤل حول البرنامج السنوي للتنمية  :برنامج التعبيد لسنتي  2019و.2020 طلب وضع معلقات لألنهج تحمل اسمها وترقيم المنازل. لم يقع تنفيذ كافة القرارات الواردة بمحضر جلسة لجنة المرور. طلب مراجعة عالمات المرور ببعض األنهج. طلب تنظيم الجوالن للدخول والخروج من .CNAM 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. طلب ادماج حديقة آسمر عند صيانة الحدائق العمومية. طلب تركيز مخفض سرعة أمام مدرسة الشهيد حسام بن خليفة وبنهج الجنان. التأكيد على أهمية حضور ممثلي اإلدارات المحلية بالمدينة للجلسات حتى يتم إجابة المواطن إجابة شافيةوتخفيف العبء عن كاهل البلدية.
 شكر فريق النظافة بالبلدية على عمله الدؤوب الذي وفر للمواطن العيش الكريم. شكر المجلس البلدي على تركيز لجنة غير قارة للتسريع في تسوية وضعية بعض البناءات والربط بشبكاتالماء والكهرباء والتطهير.
 طلب توفير حافلة لنقل المصطافين بعد التنسيق مع شركة النقل بنابل نظرا الرتفاع تسعيرة سيارات النقلالفردي (تاكسي).
 الوضعية المرورية الفوضوية لمحطة اللواج بنهج الطيب السردوك. التشكي من االنتصاب الفوضوي وظاهرة الباعة المتجولين باستعمال الدواب.~ ~ 17
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 طلب تخصيص مكان يتم به تجميع البراكات المحتلة للشواطئ.-

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. طلب صيانة وتعبيد بعض األنهج خاصة منها أم العرايس وعين دراهم وبلحسن جراد وصفاقس. طلب ملح لتوسعة نهج  18جانفي  1952الذي أصبح نقطة سوداء وسبب رئيسي الختناق حركة المرور.-

طلب وضع حاويات قرب مقر فرع الشؤون االجتماعية الذي أصبح مصبا للفضالت.

-

طلب توعية المواطن في مجال النظافة.

 مالحظة تفشي البناء الفوضوي بالمنصورة . طلب العناية بالبرج ومحيطه من حيث النظافة والتنوير. الحد من االستغالل المفرط للشواطئ من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم بالمكان. طلب تخصيص رقم أخضر لإلتصال عندما يجدّ طارئ خالل نهاية األسبوع يتطلب التدخل من البلدية أوعند التبليغ عن بعض التجاوزات من طرف المقاولين.
 -طلب رفع الفضالت ببعض األنهج بالمنطقة البلدية.

إجابة السيد رئيس البلدية:
بالنسبة للمشاريع المعطلة فإن البلدية حريصة على انهاء تنفيذها خاصة المتعلقة ببرنامج  2019و2020
و 2021رغم تعدد الصعوبات في بعض مراحل المشروع وتداخل عدة أطراف في ذلك كعزوف بعض المقاولين
عن المشاركة في المناقصات وتفشي مرض الكورونا في صفوف المقاولين وعملتهم .كما أن مهمة البلدية تكمن
في النهوض بالبالد إلى األفضل والسعي إلى تنفيذ المشاريع التنموية بالتنسيق مع اإلدارات المحلية األخرى في
أحسن الظروف واآلجال.
وتوجه بالشكر لعملة البلدية الذين واجهوا ظروف عمل صعبة خاصة منهم المكلفون بنقل ودفن موتى
كوفيد  19أو الجثث التي يلقي بها البحر.
وبالنسبة لتسمية األنهج وترقيمها فسيقع توفير االعتمادات الالزمة لذلك .أما فيما يخص تنفيذ مقترحات
لجنة المرور فسنسعى لتطبيقها.
وبخصوص التجاوز الحاصل بسيدي منصور فإن البلدية كانت سباقة في االتصال بكافة األطراف المعنية
من أمن ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إليقاف هذا التجاوز.
وبالنسبة لتفاقم ظاهرة االنتصاب الفوضوي فالبلدية ال يمكنها التعامل مع هذه المخالفات دون تواجد أمني
يردع هذا التجاوز ،وهذا ما يعيق تنفيذ بعض القرارات.
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الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 2021

 21أوت 2021

أما بالنسبة لغياب بعض المستشارين عن جلسات المجلس البلدي فقد حرصنا على الحفاظ على تماسك
المجلس ووحدته قبل كل شيء حتى ال يؤثر ذلك سلبا على العمل البلدي.
وفيما يخص ال طرقات التي تم التدخل فيها من طرف اإلدارات المحلية دون إرجاعها إلى حالتها األولى
فسنعمل على حث هذه اإلدارات على القيام بما تعهدت به وإذا لم يتم ذلك فستعمل البلدية على جبر الضرر.
أما بخصوص األرض التي قرب مقر فرع الشؤون االجتماعية والتي أصبحت مصبا للفضالت فسنعمل
على تنظيفها وتركيز حاويات قربها.

تدخل السيد حافظ اجلبالي رئيس جلنة املرور:
بين الصعوبات التي تعرضت لها لجنته عند تطبيقها للقرارات التي اتخذتها.
اقترح أن تقوم البلدية بمراسلة المصالح األمنية للمرور ومصانع المصبّرات ودعوتها إلى تحويل مسلك
مرور شاحنات نقل الطماطم من وسط المدينة إلى الطريق المرقمة  604الرابطة بين منزل تميم وآزمور ومنها
إلى دار علوش.
طلب التنبيه على الشاحنات الرابضة على حافة الطريق أمام المدرسة اإلعدادية علي البلهوان ونقلتهم إلى
مكان آخر مثل البطحاء الكائنة وراء مركز الحرس بحي البستان.
وكإجابة على طلب حافلة لنقل المصطافين للبحر قال أن شركة النقل لم تعد توفر حافالت للغرض نظرا
لصعوبة التنقل وسط االختناق المروري الذي تشهده المدينة والشواطئ في فصل الصيف.

تدخل السيدة وفاء األنقليز رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية:
طلبت تشريكها في جلسات لجنة المرور.
إجابة على طلب تركيز مخفض سرعة أمام مدرسة آسمر فقد أخذت لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بعين
االعتبار كل الطلبات الواردة على البلدية وأعطت األولوية لثالثة أماكن وستعمل على إدراج بقية الطلبات مستقبال.
بالنسبة لتوسعة نهج  18جانفي بسيدي بنعيسى فقد تم االتصال بالمتساكنين المعنيين ووافقوا على التنازل
على جزء من منازلهم لفائدة الطريق شريطة المعاوضة وطلبت عقد جلسة عمل معهم خالل الصيف بعد عودة
بعض المتساكنين من مواطنينا بالخارج.
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تدخل السيد حممد بوعفيف رئيس جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة:
بين أنه بما أن المستشار البلدي هو صوت المواطن فهذه بعض المالحظات والتساؤالت المطروحة من
سكان بلدية قليبية:
بالنسبة لتوسعة نهج  18جانفي بسيدي بنعيسى فإن المتساكنين يطلبون مقابلة الرئيس قبل كل شيء.
التساؤل حول أعمدة التنوير العمومي التي تم إصالحها بالمنصورة لماذا ال تشتعل كلها كما أن هناك
البعض منها بدون فوانيس.
طلب تهذيب الطريق المؤدية إلى المنصورة على مستوى مدرسة آسمر لتخفيف الضغط على نهج 15
أكتوبر.
طلب ردم بئر مهجورة على حافة طريق آزمور تمثل خطرا على المارة وخاصة منهم األطفال.
طلب تخصيص رقم أخضر لتسهيل التواصل بين البلدية والمواطن.
طلب تهيئة الطريق المؤدية لسيدي منصور  2واالسراع في تهيئة بطحاء سيدي منصور .1
تكريما لشهدائنا طلب نقل الالفتة التي تحمل أسماءهم من أمام البنك الفالحي إلى المقبرة.

تدخل السيدة سعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات:
بالنسبة لألنهج التي تحمل أسماء فسيتم وضع الفتات بها وترقيم المنازل إثر توفر اإلعتمادات ،أما األنهج
الجديدة فإن اللجنة تعمل على تسميتها.
طلب متساكنوا منطقة وادي الخطف مساعدة مدرستهم في توفير جوائز نهاية السنة.
مطالبة بعض المواطنين أن يقوم أعضاء المجلس البلدي بخالص األداءات.

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

تدخل السيد عبد الوهاب بلوم عضو اجمللس البلدي:
استحسن مقترح لجنة المرور حول نقل الشاحنات الرابضة بشارع علي البلهوان كما طلب نقل سيارات
التاكسي من أمام المدرسة اإلعدادية علي البلهوان.
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طلب قيام البلدية بتوعية المواطنين الحترام البروتوكول الصحي في هذا الظرف وردعهم إن لزم األمر
حتى ال يتفاقم الوضع ونصبح مثل بعض المناطق األخرى.

تدخل السيد سليم بن رجب عضو اجمللس البلدي:
دعا لمزيد دراسة تهيئة السوق المركزية واالتصال بالمتسوغين للتوصل لنتيجة ترضي جميع األطراف.

تدخل السيد حممد علي اجلنحاني عضو اجمللس البلدي:
طلب نقلة مقر محطة الحافالت وسيارات األجرة للتخفيف من الضغط المروري وسط المدينة.
وفي نهاية الجلسة دعا السيد رئيس البلدية كافة المواطنين للتسجيل في منظومة  EVAXوالتلقيح ضد
مرض الكورونا للتقليص من تداعيات هذا الفيروس.
ورفعت جلسة الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة  2021على الساعة الثالثة و 45دقيقة بعد
الـزوال.
قـلـيـبـيـة فـي  21 :أوت 2021

~ ~ 21

