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أفريل 13عقد المجلس البلدي بمنوبة الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية و ذلك يوم السبت     
على الساعة الثالثة مساء بمقر البلدية بمنوبة و على إثر استدعاء فردي وجه لكافة  2019

  :،حضر السادة والسيدات وهم على التوالي  األعضاء

دمحم –سامي شبيل –مريم باالمين –بلحسن الدرويش –على الماكني –مراد الزهاني –مليكة عيادي 
  رجاء المزليني –ماجري صالح ال– سميرة زغبيب–علي المرواني 

  :و تغيب 

عبد الناصر التيجاني –ريم التابعي –ربي غحسن ال–صوفية الجاللي –فوزي جا هللا –تيسير خليفة 
فاطمة –أسماء درويش –دمحم خالد الترجمان –أحالم الشارني –دمحم باديس بن نصر –نجالء عياد –

  –الرياحي 

  .والمالية لبلدية منوبة  اإلداريةؤون كما حضر الجلسة السيد فتحي الدرواز مدير الش

الجلسات التمهيدية التي  انعقادالجلسة السيد رئيس بلدية منوبة مرحبا بالحضور و بين أهمية  أفتتح
إلى مشاغل المواطنين المتعلقة بالعمل البلدي حيث يتم عرضها الحقا على  اإلصغاءمن خاللها يتم 

  .المعروضة  شكالياتاإلالمجلس البلدي في دورته العادية لرفع 

تعرض السيد بلحسن الدرويش مساعد رئيس البلدية إلى برنامج االستثمار التشاركي الذي لم ينجز 
مع العلم أنه تم ) أنهج  06تعبيد الطرقات عدد(في السنة الحالية  انجازهفي السنة الفارطة وسيتم 

تم  2019بة للبرنامج االستثماري فتح العروض و سيتم إرسالها إلى اللجنة الجهوية للصفقات بالنس
اختيار مكتب الدراسات وسيشمل هذا البرنامج المساحات الخضراء ،المسلخ البلدي و السوق 

  .البلدي 

  :تدخل السيد رئيس البلدية 

  المسلخ  بتهيئةالتي حالت دون القيام  اإلدارية اإلجراءاتالتعقيدات على مستوى  إلىتعرض 

  .البشري بالبلدية  اإلطارن نسبة التأطير ضعيفة على المستوى و السوق البلدي إلى جانب أ

 



  

و بالتالي هناك عمل مشترك كبير  لإلصالحأشياء عديدة قابلة بالنسبة إلى منطقة منوبة هناك 
ينتظر المجلس البلدي مع العلم أن المواطن شريك فاعل و مهم في بناء المشاريع و االنجازات على 

  المستوى البلدي 

  أد250السيد رئيس البلدية بأهمية العفو الجبائي و إلى حد هذا التاريخ تم تحصيل قرابة  كما ذكر

و قد فتح المجال للمواطنين لتقديم تدخالتهم في المواضيع التي تهم الشأن البلدي و أحال الكلمة 
  إليهم 

  :تدخل المواطنة دليلة يزيدي 

لبت أعضاء ابالتحديد نهج المساواة و قد ط ذكرت هذه المواطنة بأنها من متساكني منطقة منوبة و
المجلس بالقيام بزيارة ميدانية للوقوف على حجم المعاناة بخصوص ربط منزلها بشبكة التطهير مع 

  .طلبها العلم أنها قامت بخالص معاليم اآل داء البلدي ورغم ذلك فإن المصلحة الفنية رفضت م

بالتالي فإن الحل هو من أنظار البلدية  رفض تمرير القنوات و األرضكما ذكرت أن صاحب 
  :تدخل المستشار السيد علي الماكني 

حلين إما التفاوض  اقتراحو تم  األشغالذكر السيد علي الماكني أنه تم عرض الموضوع على لجنة 
  .أو اللجوء إلى القضاء  األرضحب  مع صا

  :تدخل المواطن بالل بو جعفر 

بالتنوير العمومي وراء جابية ء ناعتباإللب حقوق و يقطن بنهج نابلس منوبة وقد طالب طا بأنهذكر 
فيسبوك و قد تدخلت  االجتماعيجانفي على مواقع التواصل  17ة يوم يزروق مع العلم أنه قدم شكا

  .أعمدة  03البلدية و قامت بإصالح 

لكثافة .ليمان كاهية نظرا هذا المواطن إلى كثرة االعتداءات على مستوى محطة س كما تعرض
  الموجودة بسياج  المحطة  األشغال

  :تدخل السيد رئيس البلدية 

يتطلب ترخيص من إدارة  األشجارذكر السيد سليم بن عمارة أن القيام بعملية التجذيب و إزالة 
  .أد 21الكالتوس قدرت ب  أشجارالغابات مع العلم أن تجذيب 

  أشخاص للقيام بعملية التجذيب  05بتكوين فريق يتكون من  خيرةاألو لكن البلدية قامت في اآلونة 

  تدخل المستشار السيد سامي شبيل 

عمود كهربائي خاص  4000المنطقة البلدية هناك ما يقارب على ب ذكر السيد سامي شبيل أن
  من نوع خاص مع العلم أن البلديين  عمومي  مود تنويرع 1000بالتنوير العمومي من بينها 



  

ن إلى وضع برنامج لالعتناء بشبكة التنوير العمومي بكامل المنطقة البلدية كما ذكر السيد ساعي
  سامي 

شبيل أن البلدية ستتولى القيام بتهيئة شارعي الهادي شاكر و الحبيب ثامر مع التأكيد على ضرورة 
  . اآلراءلتقييم تشريك المواطن 

  .لتحسين السوق أد90السوق البلدي حيث تم تخصيص  إلى جانب تهيئة 

  . يالتكنولوجشارع البيئة و القطب  اقتراحلمسلك الصحي تم بالنسبة ل 

  :تدخل المواطن حاتم الشعري 

تدخله بشكر المجلس البلدي على المجهودات التي يقوم بها في مجال العمل البلدي ثم قدم  استهل
دية أو على مواقع التواصل مقترح يتمثل في إدراج مشاكل المنطقة البلدية على موقع الواب للبل

 .االجتماعي فيسبوك

بالقيام بزيارة  على مستوى المخبزة نهج المغرب مطالبا األمطارثم تعرض إلى وجود تراكم مياه 
  .مع ضرورة تدخل الديوان الوطني للتطهير  اإلشكاللى ميدانية للوقوف ع

  .مثال التهيئة العمرانية كما تعرض هذا المواطن إلى ضرورة االعتناء بالحركة المرورية في 

  :تدخل المواطن شعيب بن الشاوش 

تعرض هذا المواطن إلى تدخل الشرطة البلدية على مستوى مقهى علي بابا و تم القيام بحجز 
  .المقاهيمعدات المقهى في حين أنه لم يتم التدخل في بقية 

و تكرار عمليات بهذا المكان  األوساخحيث تراكم  تعرض أيضا إلى مشكل المصب العشوائي
  .ق الفضالت رح

  :تدخل السيد رئيس البلدية 

أجاب السيد رئيس البلدية أن عملية غلق المقاهي كانت في نطاق واسعة على المقاهي كما أعلم 
  الحضور بان البلدية ستنظم بالتعاون مع وزارة الدفاع نصف مارطون 

  :تدخل السيد صالح الماجري مساعد رئيس لبلدية 

شروع تهيئة ممرات لفائدة المعاقين حيث تمت جلسة بحضور السيد والي الجهة مع تعرض إلى م
التي تحسب على  األمورعديد  م بأشغال بسيطة بتكلفة كبيرة ،هناكمنظمة أجنبية حيث تم القيا

  .دخل  يليست لها أ األخيرةالبلدية مع العلم أن هذه 

  :تدخل المواطن أمين عالقي 

  أد 350ينة و قد ذكر بان تهيئة شارع الحبيب بورقيبة قدر ب التدخل لتحسين مدخل المد



  

الفرعية  جباال نهكما دعا إلى ضرورة االعتناء  األوساخالمواطنين من وضع  تدخل البلدية لمنع
  كما طالب باالعتناء بالنظافة بالحي العسكري 

  :تدخل المواطن سامي بن يحي 

وادي مرق الليل إلى جانب االهتمام بالبنية التحتية الطفيلية بنهج  اإلعشابدعا إلى ضرورة تقليع 
  لهذا النهج 

  .مساء نصفالو رفعت الجلسة على الساعة الخامسة و 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


