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 الثالثةمحضر جلسة الدورة التمهيدية  
 لمجلس النيابة الخصوصية

 3102جوان    32المنعقد يوم  
 

دورة  ) لثةالتمهيدية الثاعقد مجلس النيابة الخصوصية بباردو الجلسة           

برئاسة السيدة  سكينة بن حسين  2102 جوان 23 الخميس يوم  (2102جويلية  

 :المعتمد رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية باردو وبحضور األعضاء اآلتي ذكرهم 

  رئيس دائرة الحدائق: الحبيب الغربي السيد   -

 . رئيس دائرة باردو: محمد عادل غزاي   السيد -

 .رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة : عادل بوزيدي السيد   -

 رئيس لجنة التعاون والعالقات الخارجية : سليم الصنهاجي  السيد  -

 .الكاتب العام لبلدية باردو :محمد عون  السيد  -

والتي تمحورت إطارات البلدية ومجموعة من المواطنين  بعض  وكذلك بحضور

 :التالي تدخالتهم على النحو 

 

أشارت إلى تدهور حالة : باردو  10نهج بئر القصعة عدد :  والسيدة رجاء عمام -

 .األرصفة بالنهج المذكور وعون التنظيف ال يمر باستمرار و عدم توفر الحاويات 
 
 

الحظ تراكم األوساخ ووجود :  نهج حسين بن علي  :السيد علي العبيدي  -

 01الحاويات و أن هناك ما يقارب ال الروائح الكريهة  التي تنبعث من 

فانوس ال تشتعل بالليل على مستوى نهج حسن النوري وحسين بن علي و 

الوادي  ضرورة تغطية كما ذكر ان أكبر مشكلة هو 013و   010نهجي 

ببرطال حيدر الموجودة وطالب بتغيير الحاويات وعدم وجود الترقيم باالنهج 

. 
 
 



كر أن عند حلول الصيف تكثر األوساخ و أعلم ذ: السيد محمد علي الكشرودي  -

هل أن  لاءستأن البلدية إمكانيتها محدودة في مجابهة ظاهرة رفع الفضالت و

 ؟البلدية تحصلت على معدات جديدة 

 طالب: نهج عبد القاهر الجرجاني خزندار  15 :السيد إدريس الجبالي  -

 3تنوير منذ انعدام الإلى  و ألفت النظرتغطية وادي خزندار بضرورة 

 .سنوات بنهج عبد  القادر الجرجاني ونهج عمر خلفة 
 
 

يقع استشارة المواطنين في التوجه الذي س أعلم أنه  : السيد الكاتب العام  -

بالنظافة والعناية باألرصفة والطرقات  االهتماموهو سوف تعمل عليه البلدية 

بعد استشارة وهذا يكون والتنوير العمومي والعناية بالمناطق الخضراء 

 51المواطنين مع أن هناك صعوبة تعاني منها البلدية وهي المديونية وإحالة 

من  طلبدون إمكانية تعويضهم و  2100منذ سنة  عامل على التقاعد

موقع الواب االجتماعي  االتصالالمتساكنين التفاعل عن طريق وسائل 

نتمكن من وتبليغ مشاغلهم حتى  وصفحة الفايسبوك باسم بلدية باردو 

وأن هناك معدات جديدة سوف اإلطالع عليها وتدارك ما يمكن تداركه 

 .تحصل عليها البلدية بحلول السنة القادمة 
 
 

وعملنا يقتصر على  انتخابيةنحن نعمل دون غايات  :السيد سليم الصنهاجي  -

 .تسهيل العمل بالنسبة للمجالس التي سوف تأتي من بعدنا 
 
 

 :  سكينة بن حسين المعتمد رئيسة النيابة الخصوصية  ةالسيد -

أن المعدات قديمة وأصبحت في حالة سيئة مع  الحظت في بداية تدخلها    

و أّن موارد البلدية أصبحت شحيحة تراكم ديون البلدية في الفترات السابقة 

تي إالّ أّن ذلك لم يمنع البلدية من محاولة االعتماد على مواردها الذاتية ال

باتت ضئيلة حيث خّصصت جزءا منها إلى تعبيد بعض الطرقات و انجاز 

متساكني باردو بخالص  تطالبأرصفة في محيط المؤسسات التربوية كما 

كما من النهوض بالعمل البلدي البلدية تمكن تحتى  المتخلدة بذمتهم المعاليم 

أشارت إلى أّن البلدية ساعية لتنمية الموارد من خالل سعيها إلى تشريك 



حتى أنه هناك محاوالت أخرى متداخلة في الشأن البلدي هياكل عمومية 

نّوهت رئيسة النيابة بمجهودات السيد باردو كمنطقة سياحية كما   إلدراج

 .دي ككــل البلدية لما يبذله من مجهودات لتحسين العمل البلعام  كاتب

 

السيدة سكينة بن حسين المعتمد رئيسة النيابة  شكرت الختام ،وفي      

المواطنين على الحضور والمساهمة في أشغال الجلسة   الخصوصية

على دراسة كل المشاريع التي سوف تنجز في مدينة  بالسهر  وعدت و

 .باردو وتشريك كل مكونات المجتمع المدني في اتخاذ القرار 

 .واخــتـتـمـت الــجــلــســـة عــلــى الــسـاعـة منتصف النهار             

 

         

 

 

 

 

 

 


