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 والسيد يوسف النعيجة. الجلسة اآلنسة عزيزة التوي مقرر وحضر عن اإلدارة البلدية 

م بالحاضرين وعلى رأسهفي مستهل الجلسة رحب السيد حسن املبروك رئيس البلدية 

شاغل قطاع للنظر في مالسيد املندوب الجهوي للشباب والرياضة باملنستير على تلبية الدعوة 

الشباب والرياضة بمنزل فارس ي. كما بين للحاضرين ان السيد املندوب الجهوي قد أجرى زيارة 

دي ة املالكمة، نامنشآت الرياضية والثقافية ) امللعب البلدي دار الشباب ، قاعميدانية لل

 الشطرنج، جمعية االشعاع الثقافي، نواة املكتبة( .

إمتنانه وشكره لرئيس املجلس ثم أحال الكلمة للسيد املندوب الجهوي الذي عبر عن 

البلدي وألهالي منزل فارس ي وبهذه املناسبة بين للحاضرين أنه سيبذل قصارى جهده للنهوض 

ا أشار أن هذا اللقاء يمثل نقطة وصل بين البلدية كم بقطاع الشباب والرياضة باملنطقة.

 واملندوبية الجهوية للشباب والرياضة باملنستير لتحقيق األفضل ملدينة منزل فارس ي. 

  مقترحاتهم والتي تمثلت في ما يلي :لتقديم للحاضرين فسح املجال ثم 

 الصفة  اإلسم واللقب

 رئيس لجنة الشباب والرياضة والطفولة  شادية شوشان

 مدير دار الشباب  لطفي الزينة

 رئيس النادي الرياض ي السحبي بحبة

 عضو جمعية االشعاع الثقافي فرابي بالطيب

 رئيس نادي الشطرنج فتحي املبروك

 كاتب عام النادي الرياض ي علي بوغريرة

 رئيس فرع املالكمة بمنزل فارس ي  سالم النعيجة

 مواطن الطاهر بوغريرة

 مواطن  خليفة بن عبد هللا



 

  رئيس النادي الرياض ي: السحبي بحبة 

راقيل وعان النادي الرياض ي بمنزل فارس ي يمر بصعوبات  بين للسيد املندوب الجهوي 

خاصة منها محدودية املوارد املالية للجمعية رغم ذلك فإن النادي قد حقق إنتصارات  كثيرة

 . كما طلب من السيد املندوب الجهوي التدخل2019-2018م الرياض ي هامة خالل املوس

 لصيانة قاعة املالكمة.

  :املواطن الطاهر بوغريرة 

  طالب وزارة الشباب والرياضة بتعشيب امللعب البلدي بمنزل فارس ي مع العلم وان ملعب

منزل فارس ي تم اقتراح تعشيبه في املخطط السابق ولم تقع املصادقة على املقترح ووقع 

 أخرى. تعشيب مالعب 

 :تساءل عن فرضية تعشيب امللعب البلدي حسب الخطة التمويلية التالية 

 من البلدية.تمويل ذاتي  % 30 -

 من وزارة الشباب والرياضة. تمويل 70% -

السيد رئيس البلدية أن املوارد املالية للبلدية ال تسمح بتوفير  أجابوفي هذا الصدد 

 أد. 700والتي تقدر بحوالي  كلفة مشروع تعشيب امللعب البلدي  من %30تمويل ذاتي يقدر ب 

على البلدية مراسلة وزارة الشباب وفي نفس السياق بين السيد املندوب الجهوي أن 

كما  2026-2021فارس ي باملخطط القادم  والرياضة قصد برمجة تعشيب امللعب البلدي بمنزل 

 وعد ببذل كل ما بوسعه في هذا املوضوع.

  100ان البلدية رصدت و طلب مساعدة البلدية لبناء مدارج بامللعب البلدي مع العلم 

 .املشروع إلنجازالسنوي لالستثمار  أد بالبرنامج

إلى ضرورة ضبط األولويات والنقائص السيد املندوب الجهوي  أشارفي هذا الصدد 

بامللعب البلدي قبل تحديد املشروع. كما أفاد أن أولويات امللعب تتمثل في بناء حجرات مالبس 

 رتماملياه التي اش ويكون موقعها خارج السور األمامي للملعب وبذلك يمكن حل مشكلة تدفق

 اليها خالل زيارة امللعب.
 

 :السيد فتحي املبروك رئيس نادي الشطرنج 

  طلب من السيد املندوب توضيح حول مراسلة واردة على نادي الشطرنج للمشاركة في

 الرياضات الدولية بالخارج وتساءل عن الوثائق املطلوبة لتكوين ملف في الغرض.

  ن لتمكيلدى مصالح املجلس الجهوي تدخل ال من السيد املندوب الجهوي كما طلب

 .2016نادي الشطرنج من تمويل عمومي كما حصل في سنة 

وفي هذا الصدد طلب السيد املندوب الجهوي إعداد ملف يتضمن جميع الوثائق قصد 

 الحصول على تمويل من املجلس الجهوي .



 الستغالل الفضاءات التربوية لدى املندوبية الجهوية للتعليم طلب التدخل 

 الشطرنج.)املدرسة االبتدائية واالعدادية( لتوسيع نشاط نادي 

 .)طلب معدات لنادي الشطرنج )رقع+ نقاطية 

 . اذا توفرت مثل هذه املعدات سيمكن نادي الشطرنج هأنأفاد السيد املندوب الجهوي 
 

 : السيد سالم النعيجة رئيس فرع نادي املالكمة 

طلب من السيد املندوب الجهوي التدخل لدى مصالح وزارة الشباب والرياضة لتجهيز 

 نظرا لتدهور الحالة التي عليها الحلبة الحالية. بحلبة قاعة املالكمة 
 

الصعوبة التي إعترضت مشروع دعم إنارة  إلىرئيس البلدية  تطرق السيدوفي األخير 

ار ربط املحول الخاص بامللعب البلدي بشبكة التيامللعب البلدي بمنزل فارس ي واملتمثلة في 

أد حسب دراسة مصالح الشركة التونسية للكهرباء  8قدرت كلفتها بحوالي  الكهربائي والتي

 لدى مصالح الوزارة قصد توفير . وفي هذا الصدد طلب السيد رئيس البلدية التدخلوالغاز

 االعتماد الالزم للربط.
 

 إلنجاز أشغالالوزارة ال تمول مشاريع  الجهوي أناملندوب أشار السيد  وفي هذا السياق

 خارج امللعب البلدي.
 

 

 . مساءالنصف  السادسةختتمت الجلسة على الساعة إو 

 

  2019 فيفري  11منزل فارس ي في           

 


