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 ـدد واآلتي  نّصــه: 2395تحت عـ 2018جويلية 04إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 

 من رئيس بلدية حمام الشط   
 إلـــــــــى
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المجلييييييس البلييييييدي المنتخيييييي  اسييييييتكما جلسييييييته المتعلقيييييية  أن ييييييو اسييييييت ا كلمتييييييه مبينييييييا افتييييييتد السيييييييد رئيييييييس البلدييييييية الجلسيييييية مرحبييييييا بالحضييييييور 
 .المحد ة بالدائر   التسييرية بتجكيا اللجان و تعيين رئيس دائر  بلدية و ال يئة 

 
كيييييا ميييييا فيييييي وسيييييعه للن يييييوع بمدينييييية حمييييياو الجيييييل فيييييي جميييييي  المجييييياالت كميييييا اسيييييتعرع بو يقيييييوو هيييييذا المجليييييس بالتعييييياون مييييي  الميييييوالنين 

ت وييييييد بالمييييياء الصيييييالد السيييييابقة وهيييييو انقليييييال المييييياء عليييييى سيييييكان المنلقييييية نتيجييييية علييييي  ليييييار  بجيييييبكة  أيييييياواليييييذي و ييييي     ييييية  اإلجيييييكاا
حييييييي   امييييييت البلدييييييية بوضيييييي  البئيييييير الموجييييييود بقصيييييير البلدييييييية علييييييى ذميييييية  ،للجييييييرا  التابعيييييية للجييييييركة الولنييييييية ل سييييييت  ا و تو ييييييي  الميييييييا 
آالا لتيييييير و يييييي  تركييييييي   بحييييييي الوالييييييية و  10ر صيييييي ريجين احييييييدهما سييييييعة بتييييييوفيالمييييييوالنين كمييييييا  امييييييت اللجنيييييية الج وييييييية لمجاب يييييية الكييييييوار  

 آالا لتر و   تركي   بمكان السوق األسبوعي ببئر الباي . 5آخر سعة 

 

 الكلمة للحضور :  ى و أعل

 موضوع التدخل المواطن

 ) حي األما (  داوعبد الستار خ
 في إلار تنمية موارد البلدية لت لية نفقات ا ا ترح نجر المعليات باألر او في عدد العقارات الموجود  بالمنلقة 

 المبنية وال ير مبنية ونسبة الموالنين الذين  اموا بأداء معاليم و لكا فتر  من السنة أي كا    ة أج ر.

 أيمن حمادي 
المح ت المفتوحة للعموو المنتصبة باتجا  البحر الذي  أصحا مجكا االست  ا المفرل لللريق العاو من لرا 

  الحلوا الجذرية . إيجادفي  اإلسرال إمكانيةتسب  في عدو 

 محمد بوسرير  

الموارد  ألهوبلدية حماو الجل بلدية حدي ة حباها هللا بمو   متمي  لكن ا تفتقر  إن ،دعوات بالتوفيق للمجلس البلدي
لكن بعد ذل   اإلمكانمتمي   وجميلة بقدر  2011وليس ل ا ممتلكات وليس ل ا موارد غير صناعية ،كانت  با 

للبناء مكان ا  األججارريا ،رف  االستي ء على المل  البلدي العاو وعلى مل  الدولة حي  و   تقلي   إلىتحولت 
منلقة حرفية  إحدا مجاا للتسامد وا ترح  أيبدون ترخيص .لذل  البد من استيعا  هذا المل  وليس هنال  

 التي استولى علي ا احد الموالنين وأتمنى لكو التوفيق .بالمنلقة 

 رجسيد الص يري 

 أكيد لذا الحاجة  الممنوعات ذات الخلور  على الجبا  تبي  في  أصبحتال ور  وبعدها  إبانهنال  مح ت تجارية  
وضرورية وملحة لتركي  مرك  حرس كما ان المنلقة تفتقر الى صيدلية ومنالق خضراء كما ا ترح انجا  مقاهي 
بالمسل  الصحي وتعبيد بعع اللر ات ببرة السدرية  و لرح مجكا جخصي يتعلق بكيفية خروجه من البلدية في 

 وجرايته بعدها .  سنة التقاعد 

 نبيا الدالجي 

 بت يئة جارل احمد التليلي من حي  اإلضاء  والترصيا إال انه لو يتو االنجا  بالكاما . GMGتع دت 
احد ت دائر  بلدية برة السدرية ل ضل ل بم ام ا كاملة فالمرجو العما على إعلاء رئيس الدائر  ص حياته  -

 .من أهو م ام ا : 
تقلي  أججار الك توس ،انجا  منبت ،متابعة المجاري  الكبرل كبناء دار الجبا  ،نادي ألفاا بالجامعة الدستورية 
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 جانفي   18مو عي لتركي  الحاويات ،تن يا وادي  م ااسابقا، إعداد 

 محمد أمين بن مسعود

لال  رخصة بناء لبناء  إجبارلدية للقضاء على مجكا انقلال الماء الصالد للجرا  بصفة متكرر  ا ترح على الب
 خ انات فوق السلوح لخ ن الماء .

ن ج المسعودي وجارل البيئة مسكن م جور بتقال  مصبات الفض ت واألعجا  اللفيلية أصبحت وكرا للفساد  -
 ومرتعا للحيوانات السائبة وال عابين .

المسعودي حي  تكدست الفض ت  د على ذل  هنال  نقص في ن افة الحي وخاصة في تقال  ن ج الجام  ون ج  -
 عون الن افة بالمنلقة والمسمى عمر ال رغاري متقاعس في أداء عمله وال يقوو به بالكيفية المللوبة .

 المكي السبوعي

( الل  من المجلس البلدي إمكانية تخصيص مو    2016) الملا من أكتوبر 2موضول بناء جام  بحي الكعبي 
   .لبناء هذا الجام

المقترح التنسيق م   ( surcharge )موضول مقبر  برة السدرية التي أصبحت غير  ادر  على استيعا  الموتى  -
 بلدية سليمان إلحدا  مقبر  ب ا وتكون  ريبة من بلدية حماو الجل لكي يتسنى لنا دفن موتانا .

 ) الوصلة (( المحد ة بجان  القنلر   sondageالعما على المحاف ة على البئر )  -

 لارق الفاهو

تلرق الى مجكا است  ا المل  العمومي البحري حي  الح  أن المجت لين هو نفس األجخاص في كا موسو صيا 
. ويتساءا ها و   الترفي  في هذ  المعاليو ، و إلى مجكا انتدا  األعوان بصفة عجوائية إبان ال ور  الذي ا ر على 

لى نوعية العما باإليجا  لذل العما على ترجيد االست    حسن التصرا في نسبة التأجير بالسبا ولو تؤ ر ع
 الموارد البجرية

 البجير الص يري
 وخاصة فيما يخص تعبيد اللر ات متى ستنللق . 2018يساا عن انجا  مجاري  

 جانفي . 18ج ر وتن يا  ناا حي  -
 إضافة مخفضات السرعة بالحي. -

 حسين المناعي
جتماعات عامة بمتساكني األحياء يترأس ا احد األعضاء بكا حي لتحديد النقائص واإلجكاليات وترتي  دعا إلى عقد ا

 األولويات النجا ها حس  اإلمكانيات المتاحة بالبلدية كما ا ترح تكوين لجنة للمتقاعدين .

 عبد الواحد القي اني
اي ؤها األولوية القصول خصوصا في هذ  الفتر  التي تلرق السيد عبد الواحد لمجكلة الن افة بالمدينة التي يج  
 تمتا  بارتفال درجات الحرار  وتنا رها بعديد األماكن .

 الصديق خضر

 يقترح انجا  حديقة وملع  للص ار بالبلحاء المحاذية لمدرسة ن ج  رلاة .
 اء الفض ت بالمحيل المدرسي .ضرورية إيجاد الحلوا لتحسيس الموالنين بأهمية الجان  البيئي وضرور  عدو إلق -
 من ا .-مراجعة موا   الحاويات وان أمكن إعاد  الرف  بلريقة من ا -
 ضرور  صيانة نادي التنس . -

 منجي الخليفي
 سعيد السعداوي إال انه إلى حد أالن لو يق  ذل  .انت ر جوابا . و ة 20تو وعدنا من لرا البلدية لتعبيد ن ج 
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 محمد بوع ي 
 وتحيين الدوري لجدوا التحصيا لتحسيس االستخ صات .مراجعة 

: التسوية العقارية : الرجاء متابعة الملا من لرا المجلس البلدي ) خاصة في دفتر  1998جوان 8حي الرياع  -
  خانة ( 

 رجاد بن حمد
 نادي التنس : فض ت ك ير  ،أبوا  مخلوعة ،أججار وج  تقليع ا .

 سار  بن نصر

 عات الماء يتسب  في ك ر  األوبئة تكرر انقلا -
 ا تراح انجا  مجرول بلدي لتحلية ميا  البحر   -
 ا تراح اإلك ار في انجا  أبار بالمنلقة . -
 ا تراح ت يئة منت   ببئر الباي  -
 م يد العناية بالبيئة التحتية التي كلما ت اللت األملار بكميات هامة تتسب  في فياضانات . -
 باللر ات ومرا بة المقاولين الذين يقومون بتعبيد اللر ات والت بيت من سم  اللبقة اإلسفلتية . م يد العناية -
 ضرور  العناية بن افة مدينة حماو الجل . -

 

 جيماء السللاني
ت يئة المسل  الصحي ليتسنى ل عبات العدو الريفي والقياو بالتمارين الرياضية كما ان هنال  مجكا بالنسبة لنا 

 ك عبات أال وهو عدو وجود مكان الستعماله كحجر  م بس .

 منصور الخميري
 ك ر  الك   السائبة وعدو وجود الماء الصالد للجرا  والك رباء بحي الخ ان بحي علي بالفالد .

 يلقاسو العيساوي 
 التميي  االيجابي ببرة السدرية 

 م  مدن مما لة .مدينة جريحة و ج يد  *** جارل غر  أكتوبر ***توأمة 
 

 دليلة بادي 
 .  26/26األخذ بعين االعتبار مجكلة أججار الك توس بحي  -
 مجكا تصريا الميا  المستعملة . -
 تعبيد اللر ات. -

 توفيق المرايدي 

تلرق الى صيانة حجرات الم بس بالملع  البلدي وتعلية السياة ليتسنى الترخيص إلجراء المقاب ت بصفة عادية 
 تلرق الى ال ياد  في منحة جمعية اتحاد برة السدرية . كما
 فض ت بن ج اللبري المللو  توفير حاويات . -
 جانفي . 18تن يا وادي  -
 تك يا حم ت  تا الك   السائبة والعناية ببرة السدرية من ناحية الن افة . -

 فتحي بن ناصر 
في تركي  مرك  امن بالمنلقة كما تلرق إلى الحا فا و وتلرق إلى مجكا البناء الفوضوي ببرة السدرية الذي ت

   إمكانية إحدا  نادي ألفاا ودار للجبا   و لال  بإسناد كج  لمعاق وهو مجا  في اإلع مية .



 

5 

 ص ح السعدي 

عداد اعلو أن حي ال ياني بدون ماء وال ك رباء رغو مراسلة الجركة التونسية للك رباء وال ا  لتركي  مكان يحتوي 
 لت ويد الحي بالك رباء للبلدية .

 لل  ت يئة الحي من جبكة تنوير عمومين لر ات، تصريا ميا  أملار . -
 لل  توفير خ ان جديد لت ويد األحياء المجاور  بالماء الصالد للجرا  .  -

 علي الخليفي 
 وجود أتربة في ن اية ن ج محمد علي الحامي  

 ص ح مرايدي 

 مرك  امن وصيدلية .لال  بتركي  
 إمكانية تعبيد اللر ات بالمحلة الن ائية للحاف ت . -
 توضيد مسار الوادي . -
 إمكانية انجا  حديقة خضراء ) مدينة خضراء (  . -

 محمد صالد الحقي 
 جانفي . 18لال  بت يئة منت   

 لال  بت يئة حي الملع  . -
 لال  بتن يا وادي القص  .  -

 مراد القيلوني
لال  بتن يا القناا المحاذية لن ج بلرس البستان .كما لال  بالتعجيا في انجا  السوق اليومي للخضر وال  ا بئر 
 الباي . و لال  بانجا  منت   بمنلقة بئر الباي وأخيرا لال  بتحقيق جدي لمحاسبة صاح  فكر  انجا  نادي التنس .

 عربي تكيت  

 . األلفااوالتعبيد ،توفير مكان لترفيه  ر اإلنامن حي   26/26لال  بت يئة حي 
 تو ي  الدعو للجمعيات الرياضية . بإعاد لال   -
 برياضة كر  اللائر  . إالال تقوو  أن ا إالانتقد تسمية القاعة الرياضية بالقاعة متعدد  االختصاصات  -
 تفعيا واعاد  نقابات العمارات . -

 بدر الدين ص يري 
 الدخان والفري  المصنا للفقراء باألكجا  .لال  جرد كاما لرخص 

 استفسر على مصدر البتروا بحي األنس .  -

 حبي  كعرود 
 لجنة الفنون و ال قافة و التربية   لجنة التربية و الفنون و ال قافة و التعليو  م اا:اعتراع على تسمية اللجان 

 هدل 

 مصدرا لتكا ر الذبا  . وأصبديوجد مص   بلة بن ج اللاهر صفر تنبع  منه رائحة كري ة 

 هنال  نقص في تن يا مجاري الميا  واألملار وتصريا الميا  المستعملة .
 التنوير العمومي ال يجت ا بالجارل الرئيسي واالن ج المجاور  . -
 ضجيج كبير بالنسبة للمقاهي . -

 أسماء الذوادي 
 تعرضت إلى وجود مص  بجان   نلر  حي المستقبا .

 تفعيا دور الجرلة البيئية .  -
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 القضاء على الك   السائبة . -
 القياو بمجاري  ت يئة حدائق عمومية واألرصفة . -

 لسعد البادري 
 " sondage "، االعتناء بالتنوير العمومي وانجا   األهراوتججير جارل 

 هادية البو يدي : 

 

 من المنتوجات الصيدالنية . المتأتيةنقص باج اا الن افة ،كيفية التصرا في الفض ت 
 تعرضت إلى إجكاا عدو ت ويد بعع األحياء ببرة السدرية بالماء والك رباء، عدو وجود  باضة ببرة السدرية . -
 نقترح ا تناء عقارات بتصاميو . -
 .  و تلل  تسوية الوضعيات العقارية ببئر الباي -
 

 محمد صالد بوحاج  
 ضرور  الجفافية في تلبيق الصفقات العمومية و المسائا العقارية 

  حي الملع  بدون تر يو وبدون أسماء ان ج واللر ات به في حالة م رية . -

 للفي القصوري 
المم لة في جخص الح  ان الموالنين هو الذين يتابعون مجرول تعبيد اللر ات ببئر الباي عوضا عن البلدية 

  الم ندسين ال ائبين عن متابعة المجرول .

 عمر تراجيت 
 بالبلدية.تلرق إلى نقص في صيانة حديقة الللبة م  عدو توفر اإلنار  العمومية كما ا ترح تكوين رياع ألفاا 

   و عرة عن صيانة وسائا النقا بالبلدية . -

 مروان الصالحي 
 الكعبي وإضافة مدخا  اني  و إ الة األوساخ العالقة بالقنلر  .لال  بانجا  مدخا الئق لحي 

 إحدا  نقلة أمنية ببرة السدرية . -
  توفير دار للجمعيات . -

 خليفة الفاهو 

 وتقليص عددها . اإلبانوجود حاويات بجان  دار ال قافة لرف  القمامة فالرجاء الرف  في  إلىتلرق 
 ية وتوسيعه . و مراجعة م اا الت يئة العمران -
بوجود موالن بالخارة لريد الفراش والتصريد بوجود  على  يد  إع ونقلة خاصة والمتم لة في  إلى و تلرق  -

  الحيا  والمسمى  ) خليفة الماجري ( .

 نعمان الضاوي 
 البلدية . تأخذهاالجامعة الدستورية هي من االم   المصادر  فلماذا ال  إن
 حرس ببرة السدرية ودار للجمعيات ومرك  لفولة .يلال  بتركي  مرك   -
  يتساءا أين وصلت أج اا حي علي بالفالد . -

 جي ني العجرودي 
 .ية غير مرضية تماالخدالناحية 

 ن ج عمر ابن عبد الع ي  غير معبد واإلضاء  غير موجود  . -
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 بن جا  هللا 

 ن هة السللان : ك ر  الوعود لكن االنجا  مفقود .
  مجاكا االنتصا  الفوضوي ،الحاويات غير ن يفة ،تفعيا نفايات العمارات ،تعبيد وتنوير  -

 بلحسن صو  
  تلبيق القانون وتركي  النقي  المعترا .

 عبد الستار 
 من جية العما بما يتعلق بالموالنين 

 التواصا و المتابعة بواسلة اإلع مية 

 

 

 :  رد اإلدارة

 : االعتداء على المل  العاو  اهر  مستفحلة في الب د نتع د بمتابعة الملا بكا جدية وصرامة وتلبيق القانون . علب البارودي -

 كما أدعو الحضور لمواكبة أعماا لجنة الجؤون المالية واال تصادية ومتابعة التصرا يوو اال نين .

 الست  ا المل  العمومي البحري . 17/07/2018بتة  انية يوو  بإجراء: ستقوو البلدية  علب درين -

على حرص دا على جيء فانه يدا  إنذا هوبسل مجاكل و الموجود  بالمنلقة .و آراءهو وإبداء: جكر الحضور على حسن تفاعل و  رئيس البلدية -
عع األسئلة : نحن في بداية الفتر  النيابية و د عرجت في بداية كلمتي على الموالن لفع مجاكله وإعلاء ا تراحاته لمعاضد  مج ود البلدية ولإلجابة على ب

لس البلدي على تذليا المجاري  المقترحة والعما على انجا ها في إلار القانون وحس  اإلمكانيات المتاحة كما نعدكو أننا سنعما جاهدين أنا وكافة أعضاء المج
 أو في المجاري  المستقبلية .الصعوبات الكامنة في العما اليومي للبلدية 
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