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  الجمھوریة التونسیة    

  تنمیة المحلیة والبیئةوزارة ال

  بلدیة الحمامات

 ---* --  

  
  
  
  
  

  

I.  اإلطار القانوني للجلسة : 

ة الجماعات المحلیة تعلق بمجلالم 2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساسي عدد أحكام عمال ب

  ،   الفصولوخاصة منھ 

والمسجلة تحت عدد  2018 أكتوبر 26 الصادرة بتاریخ المجلس البلديووفق الدعوة الموجھة إلى السادة أعضاء 

  : والمتضمنة لجدول األعمال التالي  8897

  
  

  

  

  

  

 األربعاء الواحد الیوم  2018لسنة  الرابعةلبلدیة الحمامات الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة  المجلس البلدي عقد

بقصر البلدیة برئاسة  ة مساءالخامسعلى الساعة ) 31/10/2018( سنة ثمانیة عشرة وألفین  أكتوبرشھر الثالثون من و

عدد من ممثلي األحزاب السیاسیة والجمعیات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني حضور و البلدیةرئیس  المعز مرادالسید 

  : اآلتي ذكرھمالمجلس البلدي المواطنین والسیدات والسادة أعضاء و

  

 .التعریف ببرامج البلدیة -1

  .االستماع لمداخالت الحاضرین في المسائل ذات الصبغة المحلیة -2

  الصفة بالمجلس  االسم واللقب 

  رئیس المجلس البلدي   معز مراد

  لرئیس المجلس البلدي ىاألول ةالمساعد  دّرة درویش

  رئیس الدائرة البلدیة ببئر بورقبة  مصطفى الحمزاوي

  رئیس الدائرة البلدیة بمنارة الحمامات  كمال مسعود 

  .رئیس اللجنة القارة للشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف  إسماعیل والي 

  .اللجنة القارة للنظافة والصحة والبیئة ةرئیس  أحالم الدرویش

  .اللجنة القارة للشؤون اإلداریة وإسداء الخدمات ةرئیس  إیمان شھیدة

  .رئیس اللجنة القارة للطفولة والشباب والریاضة  مجدي بوذینة

 المجلس البلدي بالحمامات 

  2018لسنة الرابعة الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة 

 2018أكتوبر  31األربعاء 
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  :عذر السیدة دون و تغیب ب

  

  المساعد الثاني لرئیس المجلس البلدي  معز الباجي

  لرئیس المجلس البلدي ةالثالث ةالمساعد  سنیة السیاري

  .رئیس اللجنة القارة لألشغال والتھیئة العمرانیة  نور الدین بنعبد الدایم

  .اللجنة القارة للشؤون االجتماعیة واألسرة ةرئیس  أنوار الخلفاوي

  عضو مجلس بلدي  سوار بن سالم

  عضو مجلس بلدي  بوبكر بوسالمة

  عضو مجلس بلدي  ھالة الشماخ

  عضو مجلس بلدي  مروى القمبري

  

  :وتغیب بعذر السید

  

  .المفتوحةرئیس اللجنة القارة للدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة   محمد  نجیب بوسالمة

  

  

تولى السید محمد المنصوري الكاتب العام للبلدیة  كتابة المجلس  مجلة الجماعات المحلیة من  218 طبقا ألحكام الفصل و

  .البلدي

   :الجلسةافتتاح  

وشكرھم على سعیھم لمؤازرة العمل  الحاضرینكافة ب مستھلھا الجلسة بكلمة رّحب في البلدیةرئیس افتتح السید 

مبینا أن .  بمشاغل مدینة الحمامات والذي یعكس مدى حرصھم على النھوض بالمدینة في جمیع المجاالت واھتمامھمالبلدي 

  المجلس البلدي حریص منذ تنصیبھ على خدمة المدینة ومتساكنیھا في كنف الشفافیة واحترام القانون

  

  .اللجنة القارة للتعاون الالمركزي والعالقات الخارجیة ةرئیس  فایدة بن سالمة

  .التعلیمالتربیة واللجنة القارة للفنون والثقافة و ةرئیس  رندة النابولي

  .اللجنة القارة لإلعالم والتواصل والتقییم ةرئیس  منى الشعباني

 .واألنظمة الرقمیةرئیس اللجنة القارة للمدینة الذكیة   قیس العاصمي

  عضو مجلس بلدي   حسان الفایض 

 عضو مجلس بلدي   منال عصادي 

 عضو مجلس بلدي   محمد علي خلیل 

 عضو مجلس بلدي   أمیمة مراد 

 عضو مجلس بلدي   غازي الغة 

 عضو مجلس بلدي   عبیر حفظ هللا 

 عضو مجلس بلدي   أسامة عطیة 

 عضو مجلس بلدي   ھالة الھرماسي 

 عضو مجلس بلدي   عمر إسماعیل 
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 :التعریف ببرامج البلدیة .1

  

، مشیرا إلى أن المجلس البلدي أعطى نھ تم أخذ كل التدخالت في الجلسة التمھیدیة الماضیة بعین االعتبارمؤكدا أ 

األولویة الكبرى إلنجاح الموسم السیاحي الصیفي خاصة فیما یتعلق بالنظافة والعنایة بالبیئة والصحة العامة واعتبره موسم صیفي ناجح 

بالبنیة التحتیة للمنطقة مثمنا التعامل اإلیجابي والفوري للمجلس البلدي في مواجھتھا وذلك حدوث فیضانات خلفت أضرارا جسیمة رغم 

باإلسراع في تكوین خلیة لمجابھة الكوارث داخل البلدیة والقیام بالتدخالت لمؤازرة مع المتضررین والتدخل الفوري لفتح الطرقات وفك 

د  لجبر األضرار في حین تكفلت لجنة الشؤون االجتماعیة واألسرة تقریبا ب .م 4.600العزلة عنھم مؤكدا أنھ تم رصد اعتمادات بقیمة 

المنقضیة خالل المدة  سیر العمل البلديإثر ذلك قدم سیتم التعویض لھم من خالل تحسین مساكنھم وتجدید تجھیزاتھ، عائلة  200

  :كما یلي  وذلك

  انطالق اللجان البلدیة في أعمالھا كل في مجال اختصاصھا تشخیصا وتقییما ودراسة للمواضیع الراجعة لھا بالنظر وخاصة

 .تلك المتعلقة بمراجعة مثال التھیئة والتنظیم الھیكلي وتحسین البنیة التحتیة وتعصیر اإلدارة واالرتقاء بالخدمات

 2018و  2017و  2016بمخطط اإلستثمار السنوي لسنة المعطلة  التركیز على إیجاد حلول للمشاریع البلدیة. 

 تھیئة وادي حسین رمان ووادي بلقاید. 

  2019والعمل على إعداد مشروع طموح لمیزانیة  2018تنفیذ میزانیة. 

 8.8بة إعادة ھیكلة وتنظیم البلدیة وسد الشغورات اإلداریة والفنیة الكفیلة بتطویر العمل البلدي مع تسجیل تطور بنس%. 

وأشار السید رئیس البلدیة أن مشروع إنجاز وتھیئة وادي حسین رمان ووادي بلقاید یتطلب تفھما من المواطنین داعیا إیاھم لمزید     

على احترام آجال انتھاء األشغال ثم أحال الكلمة لألعضاء المجلس البلدي قصد مالحظاتھم ومقترحاتھم فكانت  التوعیة ومساعدة المقاول

  :التدخالت كأتي

  في تقدیرات   % 10اقترحت زیادة ب  اللجنةبین السید إسماعیل والي رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف أن

 .الموارد الذاتیة

 على إنجاز مشاریع بلدیة جدیدة وتعھد المنشآت الریاضیة وتھیئة المقرات البلدیة وفضاء الیاسمینة وكذلك االعتناء بوسط المدینة  التركیز

 .وتحسین البنیة التحتیة وجمالیة المدینة وتھیئة الدائرة البلدیة بمنارة الحمامات

  2018من میزانیة  %99تحقیق نسبة. 

  نقص الموارد البشریة في مصلحة المالیة. 

  2018عدم إسناد أي رخصة لالستغالل الطریق العام لموفى سنة 

 2009التھیئة لسنة تمام مراجعة مثال إو 1977المثال المصادق علیھ بأمر ضرورة التقید ب. 

 تتركب اللجان الفنیة المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسیم "الذي ینص على  258المجلس لتطبیق مجلة الجماعات المحلیة فصل  توجھ

  :والبناء والھدم من

 .رئیس البلدیة أو من ینوبھ، رئیسا -

 .خمسة أعضاء یعینھم المجلس البلدي یكون من بینھم مھندسا معماریا أو مختص في التعمیر -

ممثلین عن الوزارات المكلفة بالتجھیز والبیئة وأمالك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحمایة المدنیة یعینھم الوالي خمسة أعضاء  -

 المختص ترابیا على أن یكون من بینھم مختص في التعمیر

عیم لجنة األشغال والتھیئة ملفا مقترحا تد 110وصلت إلى تعاني من الضغط الناجم عن كثرة الملفات التي  اللجنةإلى أن اإلشارة  -

  .بموارد بشریة لتسھیل العمل العمرانیة

  بین السید مجدي بوذینة أن الجدال القائم حول مشروع المالعب الریاضیة لیس إال سوء فھم من بعض األشخاص لقرارات المجلس البلدي

  .لي مع العمل على تحقیق النتائج المنتظرةولكن ما یھمنا ھو الحرص على إنجاز المشروع الذي یعتبر من أولویات المجلس الحا
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 تأكید رئیس لجنة الشباب والطفولة على عقد اجتماع مع أھل االختصاص للوصول لحل نھائي للمشاریع المعطلة. 

 م التشبث أكدت رئیسة لجنة العالقات الخارجیة السیدة فایدة بنسالمة أنھا المخولة قانونیا لتمثیل البلدیة خارج تراب الوطن ودعت إلى عد

 .جمیع أعضاء المجلس للتعاون وتغلیب المصلحة العامةبالمسائل الثانویة داعیة 

  أشارت السیدة فایدة بنسالمة أنھا ساعیة بالتعاون مع ثلة من أعضاء المجلس لتدعیم العالقات الخارجیة ووجود عدة مشاریع لتوأمة

 .، مؤكدة على دور لجنتھا في تنشیط المدینةالمدن 

  أشارت السیدة أحالم درویش رئیسة لجنة النظافة والعنایة بالبیئة أن لجنتھا ساعیة لتقدیم األفضل بالتعاون مع رئیس مصلحة النظافة

 .وعمال البلدیة ، مبینة أنھا تسعى للنجاح والعمل مع كل األطراف دون حساسیات  

 ى بزیارة معرض لمعدات النظافةكما ركزت على أنھا كرئیسة لجنة النظافة و العنایة بالبیئة أول. 

  األعمال التي یقوم بھا كاتب العام البلدیة منوھا على سعیھ لإلعادة ھیكلة اإلدارة وتطویر الموارد بین السید رئیس البلدیة على قیمة

 .البشریة

 ام بھكما أكد السید رئیس البلدیة أن القانون ھو الفیصل الوحید بین الجمیع داعیا الجمیع لضرورة االلتز .  

  :ثم أحال الكلمة للحضور وكانت تدخالتھم كأتي

  

  :   رئیس البلدیة وأعضاء المجلسورد التدخالت و المقترحات  - .2

   

ر/ع بقاللواســم     الردود على التدخالت  المقترحـــات و موضــــوع التدخـّــــل 

1 

سامي 

   الخمیسي

  غیر قانونیةالاعتراض على الجلسة. 

  عمل المقاولالتأكید على إحداث لجنة مختصة في مراقبة. 

 إیجاد حل بخصوص ملعب الحمامات. 

  رئیسة لجنة النظافة من معرض إیطالیا إقصاء اإلشارة إلى

  .والتساؤل حول كیفیة اختیار البلدیة لممثلیھا

 سید رئیس البلدیة أن المراقبة جاریة لعمل أكد ال

 10غالھا یوم المقاول وأن الشركة انطلقت في أش

اإلداریة ضدھا في  تأكتوبر وسیتم اتخاذ كل اإلجراءا

 .حاالت التأخیر 

  بین السید رئیس البلدیة أن معرض إیطالیا دعوة

من صدیق لتمثیل البلدیة خارج حدود الوطن وتمت 

إحالة اإلیمایل إلى رئیسة لجنة العالقات الخارجیة 

مشیرا  وھي المكلفة بتمثیل البلدیة خارج حدود الوطن

     . لضرورة االبتعاد عن المشاكل الثانویة

   كمال دعیسي 2

  لتقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الدعوة. 

 المطالبة بعدم تقدیم قضایا. 

 المطالبة بتحیین السجل العقاري. 

  إلى غیاب عمل اللجان البلدیةاإلشارة. 

  تساؤالت الدعوة لتشریك اللجان البلدیة في اإلجابة على

 .المواطنین

  

  مع  على مراجعة السجل العقاريالبلدیة حریصة

 .وجود لجنة غیر قارة مكلفة بالتسمیات

   تدارك عمل اللجان البلدیة مع تجھیز قاعة لمقابلة

  .المساعدین ورؤساء اللجان

   الھادي الشابي 3

 التأكید على ضرورة تطبیق القانون على الجمیع. 

  إسناد رخصة بناء من طرف النیابة الخصوصیة الماضیة رغم

 .وجود العدید من االعتراضات 

 المطالبة بوقف األشغال.  

  بصدد درس الملف مع التأكید على احترام القانون  
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   مطیر القابسي 4

  لتسمیة األنھج والشوارع الدعوة. 

  التأكید على إیجاد حل لمشكلة الحاویات التي تمت إزالتھا من

 .قبل متساكني األحیاء األخرى

  المطالبة بالقیام بزیارة لحي وادي بلقاید وإیجاد الحلول

 لمشكلة الفضالت المتراكمة

  

  بصدد درس موضوع التسمیات داخل لجنة تسمیة

 .الشوارع واألنھج

  ضرورة ردع المواطنین المخالفین. 

 تأكید على العمل على شراء ألة صغیرة خاصة ال

  بتنظیف المناطق الضیقة

  معز ساسي 5

  المطالبة بتوفیر مورد رزق لھ 

  الدعوة لتحسین مسكنھ وتھیئة الطریق   

  2019تم تأجیل إسناد الرخص إلى سنة 

  إحالة ملف تحسین المسكن للجنة الشؤون

 .اإلجتماعیة

  إسناد رخص األكشاك ستكون بنسبة أكبر للحاالت

 .اإلجتماعیة

  

   المولدي خلیفة 6

  الدعوة لإلیجاد حل لمشكلة الفضالت المتراكمة على الطریق

 .الحزامیة

 المطالبة بتسییج األراضي البیضاء. 

 التصدي لالنتصاب الفوضوي 

  

  

  الفضالت ھناك مجھودات للحد من إشكالیات

 .المتراكمة

  البد من القیام بمعاینات لألراضي البیضاء والتنبیھ

 .على ممتلكیھا بضرورة تسییجھا 

 العمل على الحد من ھذه الظاھرة وتنظیم المدینة. 

  

   سامي شھیدة 7

 التساؤل حول مواصلة رفع النفایات الطبیة. 

 وجود حضیرة تشتغل : نھج حسن حسني عبد الوھاب

 .بالرصیف أمام النزل

  التأكید على ضرورة تدعیم العالقات الخارجیة 

 ضرور وجود تقاریر بخصوص التوأمة مع مدینة ألتنتاغ  

  موضوع النفایات الطبیة مشكل على مستوى

 .وطني البد من االھتمام بھ

  سعي لإلعادة العالقات وتحیین االتفاقیات  

  منجي السراي 8

  بالمشاكل اقتراح إحداث جریدة أسبوعیة خاصة بالبلدیة تعنى

 .واألخبار المحلیة والحلول

 انتفاع المتساكنین بمداخیل الجریدة. 

  التفكیر في إحداث ملعب كبیر یتم استغاللھ من طرف الفرق

  الكبیرة

  التصدي لمظاھر للبناء الفوضوي واالنتصاب العشوائي

 .واالستغالل المفرط للرصیف وتطبیق القانون على المخالفین

  

  التفكیر في العمل علیھتثمین االقتراح مع. 

  التفكیر في تعلیق لوحة إشھاریة بوسط المدینة تعنى

 .بأخبار البلدیة والجمعیات

 اقتراح بعث إذاعة خاصة بالبلدیة  

   شكري عطیة 9

 التساؤل حول مآل قنطرة بئر بورقبة بعد الفیضانات األخیرة. 

 حرص البلدیة على تالفي مثل ھذه الكوارث  التساؤل حول

 .وتوفیر السالمة للمواطنین

  التصدي لظاھرة استغالل الرصیف لوضع السیارات ومنع

 بلدیة على رصد اعتمادات لجبر تأكید السید رئیس ال

 .أضرار الفیضانات

 تطبیق سیاسة الردع على المخالفین. 

  دعوة متساكني حي الشرف للمشاركة في الجلسات
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 .المترجلین من المرور

 البنیة التحتیة متھرئة وضرورة إیجاد الحلول. 

  ربط المنازل الكائنة بحي الشرف بقنوات الصرف الصحي

 .والتطھیر

   

  .والدفاع عن حیھم 2019التشاركیة لالستثمار سنة 

10 

عدنان 

   الفرجاني

  التأكید على أولویة النظافة والعنایة بالبیئة في العمل البلدي

 .المواطنین بضرورة الحفاظ على نظافة المدینةوتوعیة 

  معاتبة البلدیة على عدم التدخل السریع بعد الفیضانات مما

 .خلف العدید من األتربة وخاصة قرب جامع اإلحسان

   التصدي لمظاھر للبناء الفوضوي واالنتصاب العشوائي

 .واالستغالل المفرط للرصیف وتطبیق القانون على المخالفین

 مشكل مثال التھیئة العمرانیة إثارة. 

  

  دعوة كل مكونات المجتمع المدني والمواطنین

 .لإلسھام مع البلدیة في الحفاظ على نظافة المحیط

  تأكید السید رئیس البلدیة على تظافر الجھود

على مستوى النظافة وتجھیز  لتحسین التدخالت

 .األرصفة بالحواجز 

 رانیةاالنطالق في تحیین مثال التھیئة العم. 

   

  رؤوف جبنون 11

 محاضر الجلسات في الصابورة وعلى الموقع  رالتأكید على نش

 .البلدي

 ذكر إنھاء األشغال بملعب بئر بورقبة. 

 إنجاز المشاریع المعطلة. 

 التسریع في عقد اتفاقیات التوأمة.  

  البلدیة ساعیة لإلحترام القانون فیما یخص محاضر

 .الجلسات

  آجالھاكل المشاریع ستنتھي في. 

 التوجھ لإلعطاء ملعب بئر بورقبة األولویة.  

   رضا بیشیو 12

 شكر اإلدارة على النظام الجدید. 

 التساؤل حول موعد إنتھاء األشغال بالسلطان. 

 الدعوة لتشریك الجمعیات والمجتع المدني في أعمال اللجان. 

 الدعوة لمراقبة عمل المقاول المختص في جھر البالوعات. 

  بتحسین موقع الواب الخاص بالبلدیةالمطالبة 

   

 العمل على تحسین الصفحة الرسمیة بالبلدیة. 

  مواصلة المجھودات لتشریك كل الجمعیات

  .والمجتمع المدني في أعمال اللجان

   حمادي عطیة 13

  اقتراح إخراج كل المتفوھین بكالم بذيء من موقع الواب

 الخاص بالبلدیة

   تشریك المختصین وذوي الخبرة بأعمال اللجان. 

  1إزالة الالفتة الموجودة بممر رقم 

 الدعوة لالھتمام بأطفال المقیمون بالخارج 

  

 السعي لتنظیم اإلعالم بصفحة البلدیة. 

 التصدي لجمیع التجاوزات بالصفحة. 

 المقیمین  تثمین مقترح العنایة بأطفال التونسیون

بالخارج ودرس المشروع لإلیجاد سبل التعاون 

  .والحلول

   منصف عطیة 14

 الدعوة لتصویر جلسات المجلس البلدي. 

 اإلشارة لغیاب الكھرباء بدورة المیاه بالبلدیة. 

  تطبیق سیاسة الردع على المخالفین في مجال االنتصاب

 .الفوضوي

 الدعوة لتغلیب المصلحة العامة. 

   

 تكثیف حمالت التصدي لالنتصاب الفوضوي. 

  االختالف في الرأي ال یفسد للود قضیة والقانون ھو

  .الحمامات فوق الجمیع ةالفیصل ومصلح

   محسن الشك 15
  للتدخل السریع في وادي سیدي بوعليالدعوة 

 لإلزالة القصب من شاطئ  التأكید على ضرورة التدخل

  سیتم التدخل السریع في وادي سیدي بوعلي تالفیا

 .للكوارث
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 .الحمامات

 استشارة المجتمع المدني والجمعیات في أخذ  ضرورة

 القرارات

  

  سیتم توظیف معلوم على المشارب الشاطئیة مع

  التأكید على احترام المسافات

   محمود خلیل 16

 التساؤل حول دور المجلس البلدي 

  الواب الخاص بالبلدیةاستیاء من إقصاء المواطنین من موقع. 

  عدم اإلعالم بجلسة الشباب والریاضة 

  الدعوة لتشریك أھل االختصاص في مجال الریاضة في لجنة

  .الطفولة والشباب والریاضة

  مطالبة السید مجدي بوذینة بتقدیم اعتذار من طرف

السید محمود خلیل لإلسائتھ المتعمدة لبعض أعضاء 

 .المجلس

 یة على توسیع اإلستدعاءاتتأكید السید رئیس البلد.  
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    . التساؤل عن المشاریع المبرمجة بمخططات االستثمار البلدیة   مراد  17

18 
نوفل 

  السلیمي

 الدعوة لمراقبة المقاوالت المكلفة بالتنظیف ومزید توفیر الحاویات. 

 اقتراح استغالل فضاء الیاسمینة في أنشطة اقتصادیة.  

  

  علي بالر  19
  الناظوراإلشارة إلى تردي خدمات النظافة بحي.     

  حمادي عطیة  20

 استغاللھا دورة المیاه الموجودة بالشلمة وإعادة المطالبة بتنظیف. 

  اقتراح اقتناء شاحنة لغسل الحاویات على عین المكان. 

 تنظیم استغالل ساحة الشھداء وإزالة االنتصاب العشوائيالمطالبة ب.    

  التفكیر في إعادة فتحھا وإسنادھا

  .لبعض الحاالت االجتماعیة

    طلب تسییج مقبرة بئر بورقبة   ......محمد  21

22 
محمد 

  الحمروني 

  طلب رفع الفضالت المتأتیة من االنتصاب بسوق بئر بورقبة مباشرة بعد انتھاء

  .الوقت المخصص لالنتصاب

  ضرورة التنسیق بین البلدیة

  .محیط سلیموالمواطن لتوفیر 

23 

العروسي 

  كرعود 

  نقص التنویر العمومي بحي سیدي علي ببئر بورقبة. 

  روضة بلدیة بمنطقة بئر بورقبةاقتراح فتح. 

 التفكیر في ربط بئر بورقبة بالطریق السیارة 

 اقتراح استغالل المقر القدیم للدائرة البلدیة كمركب للطفولة.  

  

24 

الصادق 

  بوسالمة 

  مالحظة تراكم الفضالت بوادي الفوارة وإمكانیة التسبب في نتائج سلبیة على

 .المتساكنین

 اإلشارة إلى االستغالل المفرط للرصیف ببئر بورقبة. 

 الدعوة للتصدي للبناء الفوضوي قرب الطریق السیارة ببئر بورقبة. 

 الدعوة للتصدي لظاھرة التسول  

  

  أحمد عمار  25

  الدوري إلرجاع رمال شاطئ وسط المدینة إلى الشاطئدعوة البلدیة للتدخل. 

 الدعوة لتوفیر أكثر حاویات بالمناطق التي تشھد أكثر حركیة خالل ھذه الفترة. 

 توفیر فریق عمل لیلي لتنظیف وسط المدینة. 

 صیانة الفسحة الشاطئیة. 

 تدعیم مصلحة الصیانة. 

  الشاطئیة وصیانتھاتنظیم االنتصاب بساحة الشھداء وإعادة تھیئة الفسحة.  

  

  تعتبر النظافة أولویة عمل المجلس

  . البلدي

26 
الھاشمي 

  الشابي 

  اإلشارة إلى وجود بناء بدون رخصة بنھج الكرنیش  تسبب في غلق الطریق

  .العمومي ومنع المواطنین من المرور

   

27 
یوسف 

  الكاھنة 

 وتوزیع المشاریع عدم التفریق بین المناطق البلدیة في الخدمات الدعوة ل. 

 اإلشارة إلى توقف األشغال بحي الصفصاف ببئر بورقبة. 

 المطالبة بتوفیر محطة نقل ببئر بورقبة. 

 تحسین خدمات التنویر ببئر بورقبة. 

 التصدي لظاھرة االستغالل المفرط للرصیف من طرف المقاھي والمطاعم. 

 تحسین الخدمات الصحیة بمستوصف بئر بورقبة. 

  التصدي للكالب السائبة. 

  توفیر الدوریات األمنیة ببئر بورقبة. 

  الربط بالشبكات العمومیةاللجنة الخاصة بالنظر في مطالب التساؤل عن. 

 اقتراح طرح الخطایا الموظفة على األداء البلدي.  

  ال بد من المساھمة في الجلسات

  التشاركیة الختیار المشاریع
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. 

I.  خاتمة الجلسة :             

مؤكدا أن البلدیة  لجمیع الحاضرین شكرهرئیس النیابة الخصوصیة  خاتمة ھذه الجلسة جّدد السیّدوفي 

مطالبة بالحیاد التام خالل االنتخابات البلدیة القادمة متمنیا التوفیق لكل القائمات المرشحة والنجاح للمجلس البلدي القادم 

  . العمل البلدي وجعل مدینة الحمامات في أحسن المراتبالذي تنتظره مھمة كبیرة لتطویر 

  

  .اختتمت الجلسة أعمالھابذلك و

  رئیس النیابة الخصوصیة 

  

    محمد عبد الواحد


