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یوم األحد 2019لسنة الثانیةفي نطاق دورتھ العادیة بقلیبیةللمجلس البلديإنعقدت الجلسة التمھیدیة 

بقصر البلدیة سنة ألف وتسعمائة وتسعة عشر على الساعة التاسعة صباحاأفریلوالعشرون من شھر الثامن

:بلدیة قلیبیة وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادةام رئیس تحت إشراف السید جمال الحجّ 

سنیة الھام ریدان ، محمد عبد اللطیف ، سعیدة النمر،ام،، فتحي حسونة، فوزي الحجّ رانیة متاع هللا

، مجیدي النجیلي، محمد بوعفیف، شادي بن سلیمان، فؤاد المجید، أحمد المسلماني، عائدة صمود، فرج هللا

.مبروك العیاري رحاب حمید ،فظ الجبالي،، حاحیاة الیحیاوي 

:وحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس المجلس البلدي السادة

، وحید الجنحاني مدیر النظافة ، محمد التكالي مدیر فنيعبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة

.مكلفة بشؤون المجلسلماني ملحق إدارةام كاھیة مدیر الشؤون المالیة وفاتن المسوالبیئة، شكري الحجّ 

نات المجتمع المدني :كما حضر عن مكوّ 

األسعد دریدي عن جمعیة كاب قلیبیة ،الطاھر بوغرمان عن اللجنة المحلیة للتضامن ، األسعد 

وزینب المجید ومریم بن معاویةوعایدة الشكیليسنیة المجید السعیدي عن الغرفة الجھویة لتعلیم السیاقة ،

عیسى صمود عن جمعیة المنظمة الجھویة لمدارس تعلیم عن جمعیة القلب األبیض ،وسلیم بن صالح

عادل علي القریتلي عن الحزب الدستوري الحر، فرح البدوي عن جمعیة تنمیة بال حدود ، السیاقة، 

ولید بن الشیخ یدان عن جمعیة جسور التواصل، محمد رالخطف، يالبیئة بوادعن جمعیة التنمیة والجزیري 

محمد بن الشیخ عن حركة ،توفیق محفوظ عن نادي الریاضات الفردیةعن جمعیة العمل التشاركي، 

محمد بن حمیدة عن جمعیة قلیبیة للثقافة و الفنون و التراث،فرید العالیمي عن فوج ابو القاسم ،الشباب

و جمع غفیر من عمدة قلیبیة الغربیة ، مراد بالباي عمدة وادي الخطف محمد امین الزواري الشابي للكشافة ،

المواطنین .
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مواطنین بالحضور منمن خاللھابام رئیس البلدیة بكلمة رحّ افتتح الجلسة السید جمال الحجّ 

مشروع لتطرقثم مواكبتھم للعمل البلدي. وشكرھم على ة نات المجتمع المدني وممثلي اإلدارات المحلیّ ومكوّ 

الذي كان من المتفق أن تساھم البلدیة في الذي سعت البلدیة جاھدة في دفع مسار تقدمھ و تسییج بیر النحال 

الخدمات اللوجستیة التي قد ترافق أد إضافة إلى بعض 100كلفة الجملیة للمشروع و المقدرة بـمن ال30%

أفادنا مدیر المعھد أنھ ال یستطیع توفیر سوى جلسة عمل مع المعھد الوطني للتراث تنفیذه ،و لكن و إثر عقد

من جملة كلفة مشروع التسییج ، و رغم إصابتنا باالحباط إال أننا عازمون على المضي قدما في ھذا 10%

على حساب مشاریع ثقافیة اخرى.المشروع حتى و ان اقتضت الحاجة إلى تمویلھ 

أن اجراءات المعاوضة مع ضرین الحاأعلم السید رئیس البلدیةة نقلة السوق األسبوعیلبالنسبةأما 

و تسعى البلدیة مراحلھا االخیرة لوصلت لتوسعة مدخل السوقالقتناء قطعة أرض ورثة محمد بوزكورة 

ة ودفع عجلالتمام دراسة المشروع قبل موفى السنة الحالیة إذ أن إنجازه سیساھم في تنمیة مواردھا

االقتصاد.

، ففي المجلس البلدي اتخذ قرارا في غلق المصب العشوائي بوادي اإلمامكما بین للحاضرین أن 

مرحلة أولى تم تركیز مصطبات بالمصب یتم تجمیع النفایات بھا ثم تحویلھا إلى مركز الرحمة و ھذا بصفة 

لي للمصب العشوائي. وشكر السید وقتیة إلى أن یجھز مركز تحویل النفایات بطریق تونس فیتم الغلق الك

على دعمھ لمجھودات البلدیة كما رئیس البلدیة كل من الرئیس المدیر العام لوكالة التصرف في النفایات 

شكر كل من فوزي الحجام و فؤاد المجید عن المجلس البلدي و وحید الجنحاني عن اإلدارة البلدیة على 

دي اإلمام وانجاح مشروع انجاز مركز تحویل النفایات  مجھوداتھم للقضاء على المصب العشوائي بوا

ھذا المشروع رغم اعتراض بعض األطراف التي تحاول تعطیلھ .والمضي قدما في 

طلب منھموالذین أبدوا رغبتھم بالتدخل مسبقاینراضإثر ذلك أحال السید رئیس البلدیة الكلمة للح

:ھم السادة، ووتفادي طرح المشاكل الخاصةدقائق حسب النظام الداخلي للمجلس 3وعدم تجاوز االختصار

:

طلب االسراع في إیجاد حل لمراجعة مثال التھیئة العمرانیة في أقرب وقت ممكن حتى یتسنى لھ -

بحي الریاض شارع العراق بمنطقة مصنفة خضراء و طلب تسویة ھذه الوضعیة الكائن استغالل عقاره 

ترخیص لھ في استغالل عقاره أو بالتعویض بعقار آخر.إما بال

: عبد الفتاح الطرودي
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رئیس البلدیة شكره للحاضرین على مواكبتھم للعمل البلدي من خالل مساھمتھم في السید د دّ ـج

وقال بأن الثالثة أشھر األولى للمجلس البلدي 2019فعالیات الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة األولى لسنة 

نصات إلى مشاغلھم وإیجاد الحلول لمشاكلھم لكنھ أمام یومین في األسبوع لمقابلة المواطنین واالتصخصّ 

الضغط الیومي للعمل ومتابعة المشاریع من جھة وتفعیل دور اللجان من جھة أخرى تم وضع جدول 

استقبال المواطنین على مدار األسبوع للتواصل معھم واالنصات إلى ساء اللجان یقوم بمقتضاه رؤاستمراریة 

كلھم ومكتبي مفتوح للذین تعذر علیھم الوصول إلى نتیجة في حدود القانون مشاغلھم والتدخل لحل مشا

.واالمكانیات المتاحة 

الفارطزیارة السیدة الوالیة التي قامت بھا یوم الخمیس الحاضرین أنام السید جمال الحجّ أفادثم 

میناء زیارة الشملت ھذهقد وضمن برنامج أعد من قبلھا لإلطالع عن كثب على مشاغل مدینة قلیبیة جاءت

وضعت إكلیل من الزھور على تحولت إلى مقبرة سیدي علي النوالي حیث ثم الجملة للسمكسوق قلیبیة و

لط المحلیة السحیث اجتمعت بكافة منطقة وادي الخطف وزارت بعد ذلك1952جانفي 24ضریح شھداء 

مكونات المجتمع المدني ثم زارت مكتب البرید و المقر المزمع استغاللھ النجازه دائرة بلدیة بوادي الخطف و

و محطة الضخ لشبكة التطھیر بنفس المنطقة .

وبّشر الحاضرین بأن للمتابعة،أنھ سیتم تركیز لجنة فبیّنوسوق الجملة للسمك أما بخصوص المیناء 

السوق الیومي للسمك الذي أنجز في إطار تنظیم الباعة المتجّولون واالنتصاب العشوائي سیفتح یوم غرة 

.فیفري

أفاد السید رئیس وحول إنجاز الوكالة العقاریة للسكنى لمنطقة تدّخل عقاري ومنطقة ُمّدخر عقاري

في تحدید منطقة تدخل عقاري لفائدتھا بمدخل الستصدار أمر البلدیة أن الوكالة المعنیة في المراحل األخیرة

تمیم.المدینة من جھة منزل 

البلدیة ساعیة في ذلك قدر الحاضرین أن السید جمال الحجامأعلمبخصوص تنفیذ قرارات الھدم و

بعدانفصل عن اإلدارة ة التي تعترضھا خاصة وأن سلك الشرطة البلدیة المستطاع رغم الصعوبات الجمّ 

مقر البلدیة مع الشرطة جلسة أخرى بھذا الموضوع تلتھا قد تم عقد جلسة مع السیدة الوالیة في الثورة و

بعملھا على أحسن البلدیة ـدد عملة لضمان قیام الشرطة 2عـشاحنة وسائق وتم االتفاق على توفیر البلدیة و

.سنرى نتیجة ھذه التجربة خالل الشھرین المقبلینوجھ و
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بأن المقترحات تتم بینمدینة قلیبیة في المخطط الجھوي للتنمیة مشاریع بعدم برمجة یتعلق بوفیما

األخیر یعد برنامجھ حسب أھمیة للتنمیة الذي یرفعھا للمجلس الجھوي وھذاالمجلس المحلي من خالل 

.المشروع والتكلفة واالعتمادات المزمع رصدھا

أفاد األمالك التي كانت تحت تصرف التجمع الدستوري الدیمقراطي المنحل السترجاعبالنسبة و

، وھما مقر نادي الریاضات البحریة و مقر شعبة المنجي سلیمالبلدیة سعت السترجاع عقارینأن الحاضرین

مل أن تتكلل مساعینا بالنجاح لوجود عدة إشكاالت قانونیة حرصنا على تجاوزھا بالتنسیق مع جمیع و نأ

األطراف المتداخلة و باستشارة أحد المحامین.

أما بالنسبة لتعبید الطرقات فقد أفاد المتدخلون بأن البرمجة تكون من خالل الجلسات التشاركیة 

وبحضور متساكني تلك األنھج.

البلدیة ساعیة لتطبیق ما جاء بكراس الشروط مع المستلزم بمتابعة قال إنةبالنسبة للسوق األسبوعیو

. من أعوان الشرطة البلدیة وأعضاء المجلس البلدي في انتظار نقلتھ إلى طریق آزمور في أحسن اآلجال

.بعد الظھرالنصف والجلسة على الساعة الواحدة ورفعت


