
 النظافة والعناية بالبيئة
  2016سنة  



 صالمبووتهذيب شاطئ تنظيف 
  2016 مارس16

 



 2016مارس  18

 :البلدية في تنفيذ حملة نظافة شملت المنطقة  قرطاجشرعت بلدية 

 بورقيبة شارع الحبيب  -

 البلدي المصب الوقتي وراء المستودع  -

 ...البلديةاألراضي البيضاء بالمنطقة  -

 سرسينانهج  -

 .المنزلية والفواضلاألجنة والبناء  فواضلوتمثلت في تقليم األشجار ورفع 

 .متواصلة وال تزال األشغال 

  حملة نظافة



 صالمبوتنظيف وتهيئة حديقة شارع الحبيب بورقيبة 

24/03/2016 



  وصالمبو أميلكارتنظيف وغربلة شاطئي 

 2016مارس  25



قرطاجحملة نظافة بحي محمد علي   

2017مارس  25إلى  23من   

  حملة نظافة



 حنبعل قرطاجحملة نظافة بشاطئ 

 2016 أفريل 09السبت 

  حملة نظافة



مع جمعية  باإلشتراك قرطاجنظمت بلدية 

الموانئ  متساكنيوجمعية  قرطاجأصدقاء 

حملة  أميلكار روتاراكتونادي  البونيقية

  17يوم األحد  البونيقيةنظافة بالموانئ 

   2016أفريل

  حملة نظافة



 حملة نظافة مقابر المنطقة البلدية 

 2016 ماي 02من  إبتداء

 بيرسا قرطاجمقبرة  -2

 قلع األعشاب -*
 رفع األتربة -*

  حملة نظافة



 :أميلكار قرطاجحملة تنظيف شاطئ 

 قلع األعشاب الطفيلية -*

 غربلة الشاطئ -*

  حملة نظافة



 

حملة نظافة  قرطاجفي إطار البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة نظمت بلدية 

جوان  05والمجتمع المدني والمواطنين وذلك يوم  بقرطاجمع فوج الكشافة  باإلشتراك

2016 . 

 :التالية وقد اشتمل برنامج التدخل المناطق 

 (قلع األعشاب الطفيلية)  ديدونشارع  -*

 (...جمع النفايات البالستيكية) غابة حي محمد علي وشارع الهادي شاكر -*

 (رفع الفضالت المختلفة من المصب الوقتي) البلدي وراء المستودع  -*

 .صيانة المنطقة الخضراء بجانب سفارة الكمرون -*

  حملة نظافة



 أشغال قلع أشجار النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل 

 بكامل المنطقة 

 والحملة متواصلة  2016سبتمبر  19بداية من 

 300= قلعها عدد أشجار النخيل التي سيتم 



مع مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووكالة إحياء التراث  باإلشتراك قرطاجنظمت بلدية 

 :التالية والتنمية الثقافية حملة نظافة شملت المناطق 

 المعلقة طريق  -

   روزفالتنهج  -

 البيئة شارع  -

 ...الجمهوريةشارع  -

 تانيتمحيط شارع  -

   .. بقرطاجالمسرح األثري والمتحف الوطني  -
 2016أكتوبر  01وسبتمبر  30-29وذلك أيام 

 حملة نظافة 



حملة نظافة بمأوى السيارات 

 (قبالة جامع مالك بن أنس) بقرطاج
 2016 أكتوبر10بداية من 

  حملة نظافة



 : قرطاجتجميل مداخل مدينة 

 دهن حواشي األرصفة -

 .....األشجار شذب وتقليم  -

 2016أكتوبر  28الجمعة 



مواصلة حملة النظافة إلزالة األوساخ من 

المصب الوقتي و االعتناء بالغابة المحاذية 

 لحي محمد علي 

 2016/10/29السبت 

  حملة نظافة



   األنفيتياترمواصلة حملة النظافة بالغابة المحاذية لحي محمد علي وشارع 

 2016أكتوبر  31 اإلثنين



 قبالة جامع أنس بن مالك  قرطاجصيانة و تهذيب منتزه أشغال 

 2016/11/1الثالثاء 



أشجار النخيل المصابة بحشرة  تقليعأشغال 

 سوسة النخيل 

 شارع الجمهورية

 2016 نوفمبر 02االربعاء 



 اشغال تقليم األشجار وقلع االعشاب بغابة فرحات حشاد 

   ديدونشارع 

 2016نوفمبر  02االربعاء 



 إقتنت، والطرقات في إطار دعم أسطول معدات النظافة 

طن بتمويل من وزارة  10البلدية شاحنة ذات حمولة 

صندوق حماية المناطق ) التقليدية السياحة والصناعات 

   (السياحية
 2016نوفمبر  03



   البيىةاشغال تقليم األشجار وقلع االعشاب بشارع 

 2016نوفمبر  11الجمعة 


