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             األربعاءالثانية  افتتح السيد معتمد باردو رئيس النيابة الخصوصية الجلسة التمهيدية

مرحبا بالحاضرين مالحظا قلة حضور  على الساعة الرابعة بعد الزوال 2018أفريل  11

 المتداخلين : إلىوأحال الكلمة متساكني المنطقة نظرا لكوننا على أبواب انتخابات بلدية 

ابن  اماإلماالهتمام بالسياج الحديدي على مستوى نهج السيد زياد الدردوري :  -

 ألنهابها  االعتناءلذا الرجاء  بشارع البيئة عرفة التابع للواد ، شارع البيئة هناك شجرة كبيرة

 .عند هبوب الرياح المارةتشكل خطرا على 

وأريد ان اعرف هل هناك  اإلنارةهناك نقص في  فاطمة الزغالمي :السيدة  -

فتح  إعادةمتى سيقع وأتساءل  ةاستعداد من مصالح البلدية عند انطالق الحملة االنتخابي

 .المسبح

عملة رفع الفضالت وبكل صدق أالحظ  إلىرسالة شكر  السيد لسعد الجالصي : -

وهل هناك استعداد من البلدية لمقاومة الحشرات ونحن  أن مدينة باردو أصبحت مدينة نظيفة

 على أبواب فصل الصيف.

يتم تعبيد نهج أم كلثوم  أنقترح هناك تحسن في النظافة وا السيدة رفيعة الشرفي : -

 نحن سوف نقوم بربط قنوات التطهير به.كيف سنقوم بترصيف النهج المذكور و وأتساءل



 

ال  إننرجو من البلدية  2018ماي  14الحملة االنتخابية يوم  السيد علي العبيدي : -

بين المدرسة  اإلنارة ، تعلق قائمات المترشحين على حائط المدارس مما تسبب تلوث الجدران

 .البرطال منقطعة منذ مدة الشبابودار 

وهل وجدنا مكان  وسوق الحنايا صار فيه تدخل األسواق السيد جالل بن شعبان : -

 منتصبين ومعالجة حالة المتسوغين حالة بحالة.لتعويض ال

ي الواد المياه المستعملة تصب ف من سكان قصر السعيدالسيد يوسف الجالصي : -

طهير خصوصا ونحن على أبواب الصيف مع أن معالجة الموضوع مع ديوان التلذا الرجاء 

 .إجابةال لكن هناك مراسالت قدمت الى ديوان التطهير ووزارة البيئة و

من سكان قصر السعيد المياه المستعملة قادمة من البلديات  السيد أحمد الخليفي : - 

 .إجابةن الحصول على وقد قدمنا مطلب الى ديوان التطهير لكن دو المجاورة

من قصر  المار   يمن متساكني قصر السعيد فيما يخص الواد السيد أحمد عمامو : -

أصبح لمياه الصرف  يوالواد والروائح الكريهة وانسداد قنوات الصرف الصحيالسعيد 

 يداخل الواد الصحي وليس لمياه األمطار والحل هو في القيام بفتحة لمياه الصرف الصحي

 .كالاإلشلفض 
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