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 محضر الجلسة التمهيدية للدورة العادية

  2019 االولى لسنة 
  2019 جانفي 27الملتئمة بتاريخ 

 
 عمى الساعة العاشرة صباحا  بقصر البمدية  الجمسة التمييدية لمدورة 2019 جانفي 27انعقدت يوم األحد 
:  برئاسة السيد محمد عمّية رئيس البمدية وحضور السادة األعضاء اآلتي ذكرىم  2019العادية األولى لسنة   

محمد أمين -  شاكر غزال–نسرين التومي - فاكر يوسف- زبير قريط - سمير الجالصي موسى - 
. كريمة العذاري -  محمد رياض رمضان - عادل كشيش -  مصطفى قزقز–األندلسي 

. كما حضر الجمسة السيد فيصل بن مصطفى الكاتب العام ومقّرر الجمسة 
:  افتتاح الجلسة 

افتتح السيد محمد عمّية  رئيس البمدية الجمسة بكممة رحب فييا بالحاضرين ثّم توّلى تقديم أىم االعمال المنجزة 
 .  2019في المنطقة ومدى تقّدم المشاريع البمدية المتواصمة ومشاريع سنة 

كما استعرض برنامج المجمس البمدي في الفترة القادمة واألىـــــــــــداف األساسية التي يعمل المجمس عمى تحقيقيا 
. والتي من بينيا تطوير المدينة وتطوير الخدمات المقّدمة لممواطن 

:  عمى إثر ذلك أحال الكممة الى الحاضرين 
عمادة الغربيين لم تنتفع بالمساعدات لصيانة الطرقات  - 
قامت البمدية بوضع الحواشي في الطريق قرب السوق المركزية ولكن السيــــــــــارات ما زالت تقف عمى حافتي - 

. الطريق وعميو ال بّد من متابعة الموضوع 
ضرورة تنظيم حركة المرور بتركيز عالمات منع المرور ببعض االنيج الضيقة  - 
لم تقم البمدية بحممة لمتعريف بالعفو الجبائي  - 
ضرورة منع االنتصــــــــــــــاب بمحيط المساجد باعتبار أن ذلك يتسبب في ترك األوســــــاخ في محيط المسجد  - 
. ضرورة تبّني البمدية لممتقى األدباء الشبان في الموردين - 
حمالت النظافة ال بّد أن تكون عمال يوميا متواصال وضرورة  مساىمة المواطن لمقيام بيذا العمل يوميا - 
 بالموردين أصبح في حــــــالة سيئة ويتطمب التدخل بالصيــــــــــــــــانة في انتظار إنجاز األشغال  847الطريق - 
الدولة رصدت أمواال لصيانة المسالك الفالحية فأين نصيب بمدية مساكن  - 



عدم الشروع في إصــــــــــــــــــــــــالح الطـــــرقات بمدخل بني ربيعة  - 
طريق الفرادة  أصبح غير صالح لممرور جراء شركة الممح - 
مقترح إحداث دائرة بمدية ببني ربيعة والبرجين  - 
أصبح مغمقا في وجو المارة فالرصيف تّم استغاللو من أصحاب المحالت  "  ترفر" طريق - 
ضرورة تركيز مخفض سرعة قرب مقيى ابراىيم بية  - 
.  نظرا لشعور المواطنين بعدم وجود العقاب فإنو يقبل عمى مخالفة القوانين لذلك ال بّد من تطبيق القانون - 
معمل الجمد والمياه التي يسكبيا في الوادي أصبحت حالة غير محتممة جراء الــــــــــــــــــــــــروائح المنبعثة منو  - 
ضرورة تنظيف منطقة المناعمة من كروم اليندي وفرش التربة بالطرقات غير المعبّدة  - 
الحي الجديد في بني كمثوم يفتقر الى شبكة الصرف الصّحي  - 
الحافمة في شارع فمسطين ببني كمثوم تّم إلغاؤىا باعتبار أن الشركة تطمب تركيز محول  - 
الحي الجديد ببني كمثوم يفتقر الى النقل بعد الساعة السابعة مساء  - 
تجديد الطمب إلحداث دائرة في  بني كمثوم  - 
افتقار بني كمثوم الى نادي لألطفال وعدم وجود مناطق خضراء كما أن المنطقة الخضراء في الكازمات - 

ميمشة  
الشاحنة الضاغطة ال تدخل الحي الجديد لرفع الفضالت  - 
لماذا لم يتم فتح مدرسة الحي الجديد ببني كمثوم رغم أن المدرسة جاىزة من كل المعدات  - 
سوق االثنين تم الشروع في تييئتو وىل سيتم منع االنتصاب خارج السوق أم سيتواصل االنتصاب خارجو  - 
 2019التنوير العمومي خمف جامع الشيداء غير متوفر ونطمب برمجتو ضمن مشاريع سنة - 
 وتبقى االرصفة كعنصر مكمل  لممشروع والرجاء 2018شكر عمى تعبيد الطرقات ضمن مشروع سنة - 

.  برمجة تعبيد الطرقات واالرصفة في نفس الوقت ليكون المشروع متكامال 
مفترق الطريق عمى مستـــــــــــــــــــوى محطة التزود بالمحـــــــــــــــــــــروقات أوبيل ليبيا خطير والمقتـــــــــــــــــــــــــــــــرح غمقو  - 
ضرورة تنظيم حركة المرور وتركيز عالمات مرورية لممنع ووضع الكبـــــــــــــــــــــــــاالت لمسيارات الرابضة في  - 

. مواقع مخالفة 
. نيج القيروان يفتقر لشبكة الصرف الصّحي متساكني المنطقة يطالبون البمدية بالتدخل في الموضوع - 
. النقل غير متوفر بطريق القيروان - 
 أمام مدرسة النيوض توجد برك من المياه وال يمكن المرور قرب المدرسة - 
الممعب الرياضي أصبحت أرضيتو غير صالحة لإلستعمال باعتبار أن جّل االصناف تقوم بالتمارين   - 
 



  
  

 


