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برئاسة السيدة  5102جانفي  52يوم اإلربعاء ( الدورة العادية األولى ) عقد مجلس النيابة الخصوصية     

 :، وبحضور األعضاء اآلتي ذكرهم  سكينة بن حسين المعتمد رئيس النيابة الخصوصية ببلدية باردو

 رئيس دائرة الحدائق :السيد الحبيب الغربي  .0

 رئيس لجنة التعاون والعالقات الخارجيّة :السيد سليم الصنهاجي  .5

 رئيس دائرة قصر السعيد :السيد هشام الهمامي  .3

 مستشار بلدي :السيد رضا بن علي  .4

 الكاتب العام لبلدية باردو  :السيد محمد عون  .2

  :وكذلك بحضور بعض إطارات البلدية ومجموعة من المواطنين والتي تمحورت تدّخالتهم على النحو التالي
 

والتّواصل بالمواطنين تكاد تكون منعدمة ففي آخر زيارة للسيد  االتصالذكر أّن :  السيد محمد اللّواتي .0

وزير الشؤون المحليّة عند القيام بحملة نظافة لم نكن على علم بذلك وكان بإمكاننا المساهمة في 

 .، كما أنه هناك ضرورة لمتابعة المشاريع المبرمجة إنجاحها 
 

قرب الجامع و تذّمر من بائع األسماك المتواجد قرب المرّكب الرياضي بباردو :  جعبرالسيد جمال  .5

والذي يمثّل إشكاال كبيرا من حيث الرائحة ( شارع المنجي سليم )و طريق بنزرت  xمحول الطريق 

 .اإلجراء الالّزم في الغرض  اتخاذواألوساخ والكالم البذيء ، لذا نرجو منكم 
 

أشار إلى أّن نهج حسن النّوري يمثّل نقطة سوداء من حيث كثرة :  القرمبالي السيد عبد الستّار .3

الحوادث ، ونطلب منكم إقامة مخفّضات للسرعة للسالمة المروريّة ، كما نشكركم على النّقلة النّوعيّة 

 .في النظافة وهو مجهود يحسب للبلديّة 
 

في خصوص  اتخذتموهاما هي الخيارات التي تساءل  :( من سّكان الحنايا ) دخيل منذر محمد الالسيد  .4

، و مشكل اكتظاظ الّسوق التّابع لوزارة الّدفاع من تراكم فضالت الخضر وتواجد الباعة خارج الّسوق 

 .دون الذي أصبح  مصدر إزعاج لراحة المتساكنين ـسيارات األجرة بمحطة باب سع
 

نرجو من بلدية باردو اإلقتداء ببلديّة قرمبالية هناك تحّسن في مجال النظافة كما  :السيد علي العبيدي  .2

لمرور  حــلإليجاد  RFRللحاويات الذكيّة ، كما نطلب من سيادتكم أن تتقّدموا إلى شركة  اعتمادهافي 

 .التالميذ عند الذهاب والعودة من منطقة البرطال وقصر لسعيد إلى معهد خزندار 

عيد ، و يمكن إيجاد الحل في تواجد أرض على ذّمة كما ذكـر أنه ال وجود لمكان ترفيهي بقصر الس

 .البلدية أمام مركز الشرطة البلدية و هي حاليا غير مستغلة

 .كما أشار إلى وجود حفر بنهج مكة و هناك ضرورة إلصالحها  



 

دراسة في الغرض  بإعــداد طالب حركة المرور ، وضغط إشكاليّة  :(  5باردو )  السيد خالد العزابي .6

التي تشّكل نقطة سوداء بمنطقة (  DAVIN) ومراجعة سير العربات ، والنظر في البناية المهجورة 

 .و أعلم أّن النظافة ال ترفع بابا بابااردو ـــب
 

من  هاتمكينبطالبت الفوضوي أمام سوق قصر السعيد و باالنتصاب االعتناء :السيدة محضيّة الزواوي  .2

أمام القباضة والدائرة البلدية بقصر السعيد ، وأطالب العناية أكثر بالمنطق  هالغراستبعض األشجار 

 .الخضراء 
 

ذكر أّن بعض  DAVINفي خصوص البناية المهجورة : المكلّف بالنظافة  السيد يونس البليلي .8

المواطنين ال يحترمون توقيت إخراج الفضالت ورميها في البناية المذكورة ، ونحن اآلن بصدد غلقها 

بلوحات حديديّة ، ونحن ال نّدخر جهدا لنظافة مدينة باردو ، وأؤكد لكم أّن السيدة رئيس النيابة 

حتّى نجعل من بلديّة باردو مدينة الخصوصية والسيد الكاتب العام ال يّدخرون جهدا لتذليل الصعوبات 

 .يستطاب فيها العيش 
 

شكرت كّل المواطنين على تدّخالتهم،   :السيدة سكينة بن حسين المعتمد رئيس النيابة الخصوصية  .9

وأّن البلديّة ال تستطيع أن تتقّدم إالّ بمشاركة سّكانها في إبراز النقائص ولفت النظر إليها ، أّما في 

ك هناك قرار غلق سيقع تنفيذه في أقرب وقت وأعدكم أنّه لن يعيد الفتح من جديد خصوص بائع األسما

لكّل المواصفات الصحيّة والبيئيّة ، وفى خصوص مداخلة السيد عبد الستار القرمبالي  االستجابةإالّ عند 

للمرور سوف تجتمع في األسبوع القادم ويتّم عرض مّحلية حول مخفّضات السرعة هناك لجنة 

 .السيد عبد الستار القرمبالي للحضور في أشغال اللجنة  واستدعاءضوع على المتداخلين المو
 

العام للوالية  ةالكاتب ةطلبت من السيدأعلمت الحاضرين أنها   RFRوفى الموضوع الخاّص بشركة    

وسوف نوافيكم بكل ما تّم  معهابإعداد جلسة مع الشركة المذكورة للنظر في كل اإلشكاليات العالقة 

 .مع إني أعمل جاهدة لمصلحة مدينة باردو . التوّصل إليه 

 وفى الختام شكرت السيدة سكينة بن حسين المواطنين على الحضور والمساهمة في أشغال الجلسة ، 

 .الجلسة على الساعة السادسة والنصف مساء  واختتمت

 

 

 المعتمد رئيس النيابة الخصوصية                                  الكاتب العام                            

     محمد عون                                                                          سكينة بن حسين                                 

 

 

 

 

 

 

 
 


