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  الجمھوریة التونسیة    

  تنمیة المحلیة والبیئةوزارة ال

  بلدیة الحمامات

 ---* --  

  
  
  
  
  

I.  اإلطار القانوني للجلسة : 

وعلى جمیع  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33عمال بمقتضیات القانون األساسي للبلدیات عدد 

وخاصة  2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48النصوص التي نقحتھ أو تممتھ وخاصة القانون األساسي عدد

  ، 34و 32الفصلین 

والمسجلة تحت عدد   2018جانفي  25 الصادرة بتاریخ النیابة الخصوصیةووفق الدعوة الموجھة إلى السادة أعضاء 

  : والمتضمنة لجدول األعمال التالي  769

  

  .تقدیم مسیرة العمل البلدي وتقییمھا -1

 .االستماع إلى تدّخالت الحاضرین وتسجیل مالحظاتھم واقتراحاتھم -2

 .التدخالتاإلجابة عن  -3

  .اختتام الّجلسة -4
  

  

 29االثنین الیوم  2018لسنة األولى عقدت النیابة الخصوصیة لبلدیة الحمامات الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة 

حضور رئیس النیابة الخصوصیة و محمد عبد الواحدبقصر البلدیة برئاسة السید  ة مساءالخامسعلى الساعة  2018جانفي 

المواطنین والسیدات والسادة أعضاء السیاسیة والجمعیات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وعدد من ممثلي األحزاب 

  : النیابة الخصوصیّة

  

  

  
  

  

  

  

  : السید وتغیب من السادة أعضاء النیابة الخصوصیة 

  

  

  . السید غانم الباجي الذي اعتذر عن االنضمام للنیابة الخصوصیة الحالیةتغیب كما   

   جلسالصفة بالم االسم واللقب

  .رئیس لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة  عمر قدانة

  .رئیس اللجنة االستشاریة القارة لألشغال والتھیئة العمرانیة  الضاوي الشرادي

  .رئیس اللجنة االستشاریة القارة للصّحة والنظافة والعنایة بالبیئة إیمان الشلّي 

  رئیس اللجنة االستشاریة القارة للشؤون االقتصادیة  محمد مكرم مجدوب

  والثقافة رئیس اللجنة االستشاریة القارة للشباب والریاضة  دنیا الرزقي

 المجلس البلدي بالحمامات 

  2018لسنة ألولى الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة ا

 2018جانفي  29االثنین 
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 :وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة 

بمساعدة السیدة نزھة بنسالم مكلفة بكتابة  البلدي جلسكتابة المالسید عبد السالم بن سالم الكاتب العام للبلدیة وتولى 

  .المجلس البلدي

II.  الجلسةافتتاح:   

مستعرضا أھم الحاضرین ب مستھلھا الخصوصیّة الجلسة بكلمة رّحب فيرئیس النیابة  الواحدمحمد عبد افتتح السید 

   : والتي جاءت كما یلي  أنشطة المصالح البلدیّة وسیر العمل البلدي خالل الفترة المنقضیة

 : الحالة المالیة  .1

 

  2017تحقیق المیزانیة البلدیة لسنة  :  

 باأللف دینار 

 بیان الفصل
تقدیرات 
 المیزانیة

المقابیض المحققة إلى  المقابیض المحققة إلى غایة  
دیسمبر  31غایة 

2017 
 النسبة 

 2016دیسمبر  31

 %106,99 748,949368 627,878869 700 المعلوم على العقارات المبنیة  -

 %116,69 583,437505 509,260967 500 المعلوم على األراضي غیر  المبنیة  -

 %99,93 798,679067 1 465,257145 1 1800 المعلوم على المؤسسات  -

 %125,71 142,678035 3 937,309701 1 2500 المعلوم على النزل  -

 %99,42 103,400000 61,000000 104 ــ مداخیل األسواق الیومیة واألسبوعیة والظرفیّة 

 %118,38 94,700500 66,420550 80 ــ معلوم التعریف باإلمضاء 

 %134,69 80,816600 51,077650 60 تسلیم بطاقات الحالة المدنیة 

 %239,13 430,434950 212,124800 180 معلوم رخص البناء 

 %200,46 70,160900 27,250200 35 معلوم اإلیواء بمستودع الحجز

 %78,14 586,076000 736,233000 750 المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي 

 %87,65 857,493000 2 988,414000 2 3260 المناب المتأتي من المال المشترك 

 %97,57 242,959446 219,442874 249 مداخیل كراء العقارات 

 %103,47 155,198400 136,068250 150 معالیم من أجل استعمال الطریق العمومي 

    الصفة االسم واللقب

  كاتب عام البلدیة  عبد السالم بن سالم

  دیة الحماماتبل مھندس عام  أمین درویش

  والمالیة داریةن اإلالشؤومدیر  سمیر السبوعي 

   تقني    صابر قارة علي 

  مكلفة بكتابة المجلس البلدي متصرف مستشار   نزھة بنسالم 
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 955,836203 11  :   2017دیسمبر  31ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة  
 774,783495 9 :  2016دیسمبر  31ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة  

 679,702565 11  :  2017دیسمبر  31ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة   

 510,369263 10 :   2016دیسمبر  31ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة    

 %109,46  :     2017دیسمبر 31ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة 

 %101,82 : 2016دیسمبر  31ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة 

 

  2018المیزانیة البلدیة لسنة  :  

  د 11.278.000: باعتمادات جملیة تقّدر بـ  2018لسنة العنوان األول  تمت المصادقة على میزانیة -

  
 : المشاریع البلدیة  .2

  2016البرنامج السنوي لالستثمار :  

 المشاریع
سنة 

البرمجة 
 طّ طبالمخ

  الكلفة
 د.أ

التمویل 
 الذاتي

الصعوبات التي حالت دون / مرحلة تقدم المشروع / مالحظات 
 اإلنجاز

     البلدیة الصرفةالمشاریع 

  % 35نسبة تقدم األشغال  -بصدد إنجاز المشروع  1.487 2.079 2016 الطرقات واألرصفة

  % 100نسبة تقدم األشغال  -تم انجاز المشروع  194 194 2016 التطھیر وتصریف میاه األمطار

 %90نسبة تقدم األشغال  -بصدد  إنجاز المشروع  194 194 2016 التنویر العمومي

     تعھد وصیانة البنیة األساسیة

  710 710 2016 مشاریع إداریة

  30 300 2016 مشاریع مھیكلة

 البرامج الوطنیة
2016 

)1(  
1.814 

 
ألف دینار ستضاف إلى التمویل الذاتي للمشروع خالل  300تم تحویل مبلغ 

تھذیب حي وادي رمان وحي  - 2017نوفمبر  16الجلسة االستثنائیة یوم 
 وادي بالقاید

600 

مشاریع متواصلة في طور اإلنجاز 
 من السنوات السابقة

   
 

  650 650 2015 الدراسات 

تھیئة الملعب البلدي ببئر بورقبة 
 والحمامات

2015 2.098 1700 

 %94نسبة تقدم اإلنجاز : تھیئة ملعب كرة القدم ببئر بورقبة   -
تم التنبیھ على المقاول (لألقساط الخاصة %85للھندسة المدنیة و

في مناسبتین بسبب توقف األشغال والتأخیر في اإلنجاز ستة 
  )أشھر

بصدد إعداد تقریر فرز : تعشیب ملعب كرة القدم ببئر بورقبة -
  .لعرضھا على مراقب المصاریف العمومیة العروض

  .% 50نسبة تقدم األشغال : تنویر ملعب كرة القدم ببئر بورقبة  -
تم  :ملعب كرة القدم بالحماماتإحداث مدارج وحجرات مالبس ب -

ضمن المشاریع المھیكلة لبرنامج االستثمار برمجة ھذا المشروع 
  .ملف طلب العروض المبدئيإعداد بصدد  .2018التشاركي لسنة 

 

  بصدد القیام بالدراسات :  2017البرنامج السنوي لالستثمار  
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  2018لالستثمار البرنامج السنوي :  

والتي تشمل المشاریع  2018تمت المصادقة على مشاریع برنامج االستثمار السنوي لسنة 

  : المھیكلة والمشاریع اإلداریة ومشاریع القرب وذلك كما یلي  

  :  المھیكلة مشاریعال  -أ 

  المشروع  ر/ع
  الكلفة

  د.أ

  180  إصالح الطرقات  1

2  
بملعب كرة القدم بناء مدارج وتھیئة حجرات المالبس 

  بالحمامات
1100  

  1280  الجملة

 

  
 : اإلداریة   مشاریعال  -أ 

 )د.أ( الكلفة المشروع ر/ع

 1900 بناء القسط األول من المستودع البلدي 1

 170 اقتناء جرار وغربال 2

 20 اقتناء آلة غسل حاویات 3

  60  اقتناء تجھیزات إعالمیة  4

  50  اقتناء آلة رحي   5

  2200  الجملة 

  

 :   مشاریع القرب حسب المناطق   - أ 
  الحمامات المدینة  :  1المنطقة عدد : 

 األولویة  مكان المشروع نوعیة التدخل

 حي السالیمیة وادي الحجر تنویر عمومي

 
ع

ما
ج

اإل
ب

 

 نھج السرخص والرشاد  تعبید 

 حي الرمان األسفل  تعبید 

 العسكريالحي / نھج یوغرطة  تغلیف بالخرسانة 

 تعبید 
نھج متفرع عن نھج أبو الفرج 

 االصفھاني 

 زنقة الخضر بن حسین  تعبید 

 زقاق الخذري  تنویر عمومي 

 2حي رمان  تنویر عمومي

 حي وادي الفار الشرقي  تعبید بالخرسانة األسمنتیة

 نھج متفرع عن شارع الھادي شاكر  تعبید 
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    براكة الساحل (منارة الحمامات :  2المنطقة عدد(  :  

 األولویة  مكان المشروع نوعیة التدخل

 حي الخروب من السكة الحدیدیة إلى وسط الحي  تعبید 

ع
ما

ج
اإل

ب
 

  حي الخروب من وسط الحي إلى الجامع   تھیئة 

 تنویر عمومي 

  طریق سیدي حماد 
  

  .نقاط ضوئیة قبل سیدي حماد 10 -
   نقاط ضوئیة قبل الوادي 04 -

 بئر بن زھرة  تنویر عمومي 

 حي الخروب  تنویر عمومي 

  حي جبنون   تنویر عمومي 

  بئر بویتة   تنویر عمومي 

 

 المرازقة :  4لمنطقة عدد ا :  

 األولویة  مكان المشروع نوعیة التدخل

الجزء المنحصر بین ( حي بن یونس  تعبید
مواصلة لنھج  ،الحزامیة والحيالطریق 

 )قربص

ع 
ما

ج
اإل

ب
 

 تنویر عمومي

 )امتداد نھج تازركة ( حي بن یونس  تنویر عمومي

 أنھج متفرعة عن حي بوعقلین تنویر عمومي 

 تنویر عمومي 
خلف نزل ( تقسیم أوالد مسعود 
 ) النھرواس 

 

  بئر بورقبة :  3المنطقة عدد : 

 األولویة  مكان المشروع نوعیة التدخل

  2حي االنطالقة  تنویر عمومي 

ع
ما

ج
اإل

ب
 

 حربون   -طریق االطرش عمومي  تنویر

 1طریق الطرابلسیة عن الطریق الوطنیة رقم  تھیئة أولیة 

 بني وائل من الطریق الحزامیة إلى المدرسة  تنویر عمومي 
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  .لنّظافة والعنایة بالبیئةا .3
I- بالبیئة مصلحة النظافة والعنایة 

  
وإزالة األتربة والتقاط والمساحات الشاغرة غیر المبنیّة بالشوارع الرئیسیة والفرعیة  2017 دیسمبر تواصل حمالت النظافة خالل شھر -

 .الفضالت البالستیكیة واألوراق المختلفة 

 أشغال تنظیف بیاسمین الحمامات -

 .تواصل أشغال الكنس الیدوي واآللي بمختلف شوارع المدینة -

 .بكامل المنطقة البلدیة شاحنات قالبة لرفع الفضالت المختلفة 03و تراكسآلة  1التدخل بواسطة عدد  -

 .والتدخل بأشغال التنظیف التدخل بالقصر الرئاسي بتوفیر آلة رافعة شاحنة إلزالة بقایا أشغال فضالت الجنان كل أسبوع -

 .جمعة والسوق األسبوعیّة ببئر بورقبة كّل یوم اثنین التدخل الدوري لتنظیف السوق األسبوعیّة بالحمامات كل یوم -

بكامل المنطقة البلدیة بالتنسیق مع الشرطة البلدیة و ذالك بتوفیر المعدات  التدخل بتنفیذ قرارات الھدم وإزالة االنتصاب الفوضوي -

 .الالزمة لذالك

 .المشاركة في الحمالت الجھویة للنظافة التي تم تنظیمھا من طرف الوالیة  -

 .الت األمنیة لقنص الكالب السائبةالمشاركة في الحم -

 .التدخل بأشغال كنس وتنظیف الطرقات وإزالة األعشاب الطفیلیة بكافة طرقات المدینة -

طریق صفقة ممولة من   عن ) یھم بلدیة الحمامات وبلدیة بوفیشة( أشغال كنس وتنظیف بالمحطة السیاحیة بیاسمین الحماماتانطالق  -

 .المناطق السیاحیة لمدة سنتین صندوق حمایة

 .إلنجاز المخطط البلدي للتصرف في النفایات طلب عروضا إعداد -

قدوره (تواصل أشغال كنس وتنظیف وإزالة األعشاب الطفیلیة من األرصفة والطرقات بمدینة الحمامات عن طریق شركة خاصة  -

 .سنوات 3ة الشؤون المحلیة والبیئة لمدة وذلك في إطار صفقة تم إعدادھا من طرف وزار) للخدمات اإلیكولوجیة

تواصل أشغال رفع وجمع الفضالت المنزلیة والشبیھة بالحمامات الشمالیة المرازقة وبئر بورقبة باعتبار التوسعة الصادرة بالرائد  -

 .2017أكتوبر  16الرسمي منذ 

و ذلك بإعتمادات من طرف  130الطریق الجھویة رقم و  28إعداد استشارة لخدمات الكنس الیدوي و التنظیف بالطریق الجھویة رقم  -

 .وزارة الشؤون المحلیة و البیئة

 .إعداد استشارة للقیام بخدمات التنظیف و إزالة األعشاب الطفیلیة و األوساخ بالمقابر  اإلسالمیة و المسحیة بالحمامات -
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III -  ورد النیابة الخصوصیة التدخالت و المقترحات  :  

والنظافة والعنایة  مراجعة مثال المرور بالمدینة حول تدّخالتھم جل تمحورت ) 17(مواطنا  سبعة عشرة  تناول الكلمة 

وقد تمت اإلجابة على جل التدخالت من طرف  ، ...وتحسین البنیة التحتیة  بالبیئة وسیر المشاریع البلدیة وإحداث دار ثقافة 

  .الخصوصیة  النیابة السید رئیس

  : مفّصلة كما یلي واإلجابات وقد جاءت المقترحات  

  

  الردود على التدخالت  المقترحـــات و موضــــوع التدخـّــــل  بقاللواســم   ر/ع

  شكري التركي  1

 وذلك بالتوازي مع  الدعوة لتنظیم حركة المرور بالمدینة

 .مرانیة وبتشریك مختصین في المجالمراجعة مثال التھیئة الع

   وتحدید  منع وقوف سیارات التاكسي بجانب مركز البرید

تنظیم المرور ومارس  20المرور في اتجاه واحد بشارع 

  .بالسوق األسبوعیة

  ھناك وعي كامل بمشكل المرور بمدین�ة الحمام�ات وال

ب��د م��ن رص��د اعتم��ادات لھ��ذا المش��روع وتش��ریك أھ��ل 

  .االختصاص

  رضا بیشیو 2

  تطبیق القانون على الجمیع خاصة فیما التأكید على ضرورة

واستغالل الرصیف الفوضوي االنتصاب بالبناء و یتعلق

تدعیم الشرطة البیئیة باألعوان الضروریین للقیام الدعوة لو

 .بذلك

  

 

  مطالبة البلدیة بالتنسیق مع وكالة حمایة التراث لتنویر

 .البرج االثري والمدینة العتیقة

  وتغییر لون الضوء من  بوسط المدینة اإلنارةتحسین

 .األصفر إلى األبیض 

  التدخل مع مصالح التجھیز لتنویر الطرقات المرقمة ومداخل

 ...).منارة الحمامات وبئر بورقبة وقرب صالة بیشیو( المدینة 

 حتى مع النیابات العمل البلدي التأكید على ضرورة القیام ب

 . روریةالخصوصیة وعدم تعطیل بعض الخدمات الض

  اإلشارة لغلق دورات المیاه العمومیة والتساؤل عن

 .المسؤول عن استغاللھا حالیا

 التساؤل عما تم بخصوص مثال التھیئة العمرانیة .  

  البلدیة تقوم بمجھودات لمقاومة االنتصاب والبناء

الفوضوي الذي یكثر خاصة خالل العطل وفصل الصیف 

البلدیة من خالل وذلك بالتنسیق مع مصالح الشرطة 

 .تطبیق قرارات الھدم والتصدي لالنتصاب الفوضوي

 فتح عدید بالمدینة تطبیق القانون في البلدیة قامت ب

 .الطرقات المغلقة 

  تصرف وكالة حمایة التراث ما زال البرج األثري في. 

 

  

  

  

  العمل البلدي متواصل والنیابة الخصوصیة تقوم

بالمھام المناطة بعھدتھا ولكن تبقى مھامھا محدودة وال 

  .  یمكنھا حل كل اإلشكالیات التي تتطلب مجلسا منتخبا

   تم التصویت على إعادة مثال التھیئة العمرانیة لمدینة

الحمامات من مراحلھ األولى وإیقاف إجراءات المصادقة 

  .2009 ةسن على مثال

  زبیر دربال 3

  الدعوة لمزید العنایة بنظافة البرج األثري والمقبرة

  .اإلسالمیة ومقرات األولیاء الصالحین

 م تالبلدیة حریصة على االھتمام بمجاالت النظافة وسی

ة لجنة النظافة حول ھذا الموضوع، كما سیتم عقد جلس

تنظیف المقبرة تنفیذ اتفاقیات خاصة بالنظافة على غرار 

كل سنة عن طریق التي یتم التدخل بھا اإلسالمیة 

 . استشارة قبل شھر رمضان
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عبد الستار  4
  النفزاوي

  اإلشارة إلى توقف األشغال بین منارة الحمامات ویاسمین

  .الحمامات وھو ما تسبب في تعطل المرور وتضرر السیارات

  تابع لمصالح الال عالقة للبلدیة بھذا المشروع

الوالیة لحث إال أنھا تقوم بالتنسیق مع  ، التجھیز

التجھیز على إنجاز المشروع الذي تبین أنھ متوقف 

  .الرتباط المرحلة القادمة في إنجازه بالعوامل المناخیة

  یوسف بن كاھنة   5

  الدعوة للتصدي لظاھرة استغالل الرصیف من التجار

 .بمنطقة بئر بورقبة

  النق�ل الریف�ي ببئ�ر بورقب�ة م�ن المطالبة بتغییر مك�ان محط�ة

 .أمام المدرسة

 حث الشرطة البیئیة على الضرب بشدة لتطبیق القانون.  

  البلدیة تقوم بمجھودات للتصدي لالنتصاب الفوض�وي

 .بالتنسیق مع الشرطة البلدیة 

 سیتم عقد جلسة بخصوص محطات المرور. 

 

  البیئی�ة وس�یتم بدای�ة  الش�رطة ھناك مرحلیة ف�ي عم�ل

  . تطبیق عقوبة الجنح 2018مارس  19من یوم 

  فاطمة الغربي   6

  اإلشارة إلى وجود نھج بحي الناظور ال یوجد بھ عنوان وال

تھیئة وال ماء صالح للشراب وال تنویر عمومي مما یتسبب في 

  .معاناة المتساكنین خاصة عند نزول األمطار

  اإلشكالاالتصال بالمعتمدیة لطرح ھذا.  

  فضیلة الحامدي   7
  دعوة أعضاء النیابة الخصوصیة الحترام توقیت الجلسة

  .وعدم الحدیث في الھاتف

  أعضاء النیابة الخصوص�یة ھ�م إط�ارات جھوی�ة ولھ�م

ارتباط���ات عم���ل، كم���ا أن انط���الق الجلس���ات م���رتبط 

بتواج��د الم��واطنین بالقاع��ة وال یمك��ن افتت��اح الجلس��ة 

  . والقاعة فارغة

  محمد فاضل نصیر   8

  الدعوة للتصدي لظاھرة وضع السیارات على الرصیف مما

 .یضطر المترجلین للنزول للطریق

  التنبیھ لتفشي ظاھرة الكالب الكبیرة بالشواطئ والطرقات

 .وھو ما یمثل خطر على المارة

 مالحظة غیاب الدور الفعال للشرطة البیئیّة. 

 بلدي منتخب  حالة الملفات المصیریة لمجلسالمطالبة بإ

  .كمثال التھیئة العمرانیة

  البلدیة واعیة بمش�كل وض�ع الس�یارات عل�ى الرص�یف

وق�د ت��م اس��تعمال الكب��االت للتص�دي ل��ھ ولك��ن ال یمك��ن 

 .التدخل في كامل المنطقة البلدیة

  

  

  تم التصویت على إعادة مثال التھیئة العمرانیة لمدین�ة

الحمام���ات م����ن مراحل����ھ األول����ى وإیق����اف إج����راءات 

  .2009 ةمصادقة على مثال سنال

  فرج عطیة  9

 حداث دار ثقافة بمدینة الحمامات نظرا تجدید المطالبة بإ

لحاجة األجیال المتعاقبة لھذا المرفق الذي من شأنھ أن یحمیھم 

 .من الضیاع

  المطالبة بمراقبة قاعات األلعاب المنتشرة بالمدینة ورسكلة

  أصحابھا وذلك لما یمكن أن تسببھ في انتشار الفساد 

   إحداث دار ثقافة بمدین�ة الحمام�ات التأكید على أھمیة

وضرورة توفیر البلدیة ألرض إلح�داثھا م�ع تعھ�د وزارة 

 .الثقافة بتوفیر اإلعتمادات الالزمة لذلك 

  دور األلعاب تخضع للمراقب�ة وم�ا یح�دث داخلھ�ا ل�یس

  .بأسوأ مما یقع بالمعاھد

  نزیھة الفرجاني   10
  تھیئتھ وتنویره بالقرصاع الدعوة للتدخل بحي یقع خلف نزل

  .لنزل المجاورحاویات األوساخ التابعة لوتنظیفھ من 

 انظم حدیثا للمنطقة البلدیة وستتم زیارتھ وإیجاد  الحي

 .حلول المشاكل المطروحة

  بالنس��بة لحاوی��ات األوس��اخ التابع���ة للن��زل ال ب��د م���ن

  .مواطنین بأھمیة النظافة وردع المخالفینال ةوعیت

  . الدعوة لتعبید الطرقات والتنویر بحي وادي الفار الشرقي   الھادي نصر   11

  م��رتبط بتنفی��ذ مخطط��ات االس��تثمار اختب��ار المش��اریع

الس��نویة وال ب��د م��ن المش��اركة ف��ي الجلس��ات التش��اركیة 

  .الختیار االنھج المقترحة ضمن ھذه البرامج
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  علي مفتاح   12

 شكر المعتمد على حل مشكل عمال نزل الكلمة. 

 

  المطالبة لمنع وقوف السیارات بجانب البلدیة وتعطیل مرور

 .الحافالت

 بعض األحیاء بعقد جلسة بالوالیة حول تطھیر  المطالبة

 .الشعبیة التي لیس بھا تطھیر

  الموجود أمام بنك )القسیمة ( تجدید الدعوة لترمیم الجدار

 .اإلسكان

  المطالبة بتحسین المناطق السیاحیة وشارع الحبیب بورقیبة

  .  وذلك بإصالح البالوعات واألعمدة الكھربائیة وتحسین اإلنارة

  دور المعتم��د ح��ل مث��ل ھ��ذه المش��اكل الت��ي كث��رت بع��د

 .الثورة

  ال بد من مراجعة مث�ال الم�رور وإیج�اد حل�ول لمش�اكل

 .االختناق

  

 

 سیتم التدخل بإصالح القسیمة قبل الربیع. 

  

  

  نظام الدین بحالس   13

 الدعوة للتصدي لالنتصاب الفوضوي بوسط المدینة. 

 

  التأكید على ضرورة تنظیف وتنظیم وسط المدینة خالل

تھیئة الجدار الموجود أمام البلدیة : الموسم السیاحي 

سد الحفر بالممر الموجود خلف البرج األثري  –) القسیمة(

  ...دوریة التنظیف اللیلي  –بجانب مقھى سیدي بوحدید 

  النیاب��ة الخصوص���یة الحالی���ة ل��م تعط���ي أي ت���راخیص

 .ساعیة للحد من ھذه الظاھرةانتصاب وھي 

  سیتم عقد لجنة النظافة في أقرب فرصة لالعداد الجی�د

  . للموسم الصیفي

  یوسف بوقرین   14

  التساؤل عن موعد تنفیذ مشروع تھیئة حي حسین رمان. 

  

  

 

  المطالبة بتركیز مخفض سرعة على الطریق الحزامیة بحي

  ) أمام قاعة األفراح بوستة( الناظور 

  نظرا لنقص االعتمادات المرص�ودة لھ�ذا المش�روع ت�م

أل��ف دین��ار والبلدی��ة بص��دد  300تحوی��ل اعتم��اد بقیم��ة 

القی���ام ب���اإلجراءات اإلداری���ة الض���روریة قب���ل انط���الق 

 . المشروع

  إدارة التجھیز تنظ�ر ف�ي مقترح�ات [ھناك لجنة جھویة

  . تركیز مخفضات السرعة

  ابتسام الغربي   15

 إلى تعطل األضواء الخاصة بالمرور بشارع أبو ظبي  اإلشارة

والدعوة للتدخل مع مصالح التجھیز إلصالحھا في أـقرب 

اآلجال نظرا لما تمثلھ من خطر على المارة والمطالبة بتحویل 

  .كل المحوالت الموجودة على ھذا الطریق لمحوالت دائریة

  م����ن المش����كل حص����ل بس����بب س����رقة قطع����ة ص����غیرة

أل��ف دین��ار  15 تھ��اقیمالخاص��ة باألض��واء والتجھی��زات 

والبلدیة تتابع األم�ر م�ع مص�الح التجھی�ز الت�ي أك�دت أن 

  .إصالح العطب یتطلب بعض الوقت 

  ولید دارج   16

  اإلشارة إلى توقف أشغال تھیئة الطریق بین منارة الحمامات

ویاسمین الحمامات والدعوة للتدخل مع مصالح التجھیز 

 .للتعجیل بإنھائھا

 

  خاصة بإصالح األخطاء المرتكبة في الدعوة لعقد جلسة

 .إستراتیجیة كراء مآوي السیارات خالل السنة الفارطة

  دعوة البلدیة لتركیز مؤتمن عدلي على جمعیة صیانة

  .المدینة 

  ال عالقة للبلدیة بھذا المشروع التابع لمصالح التجھیز

ى إال أنھ��ا تق��وم بالتنس��یق م��ع الوالی��ة لح��ث التجھی��ز عل��

إنجاز المشروع الذي تبین أن�ھ متوق�ف الرتب�اط المرحل�ة 

 .القادمة في إنجازه بالعوامل المناخیة

  جلسة لتقییم التجربة وأخذ قرار بمواص�لتھا سیتم عقد

 .أو توقیفھا

  ال دخ��ل للبلدی��ة ف��ي ھ��ذا الش��أن ال��ذي یبق��ى م��ن أنظ��ار

  . القضاء

  فاطمة بیشیو  17

  الریاضیة بالمرازقة والدعوة المطالبة بتحسین مقر الجمعیة

 .لتنویر وتھیئة الحي الموجود خلفھ 

  حي وادي سیدي خالصالدعوة لتھیئة .   

  الفض��اء ت��ابع للجن��ة المص��ادرة وف��ي انتظ��ار تس��ویة

 .وضعیتھ

  اختب��ار المش��اریع م��رتبط بتنفی��ذ مخطط��ات االس��تثمار

الس��نویة وال ب��د م��ن المش��اركة ف��ي الجلس��ات التش��اركیة 

  .المقترحة ضمن ھذه البرامج الختیار االنھج
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III.  خاتمة الجلسة :             

منّوھا  لجمیع الحاضرین شكرهرئیس النیابة الخصوصیة  خاتمة ھذه الجلسة جّدد السیّدوفي 

  . شاكرا المجھودات المبذولة من اإلدارة البلدیة لتأمین سیر العمل البلديبالتدخالت القیّمة التي تّم تقدیمھا 

  

  .الجلسة أعمالھا اختتمتبذلك و

  رئیس النیابة الخصوصیة 

  

    محمد عبد الواحد


