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عقدت بقاعة الجلسات ببلدية بنقردان جلسة الدورة التمهيدية الثالثة لسنة  2018على

الساعة العاشرة صباحا برئاسة السيد فتحي عبعاب رئيس البلدية وبحضور السيد عمر الكوز

معتمد بنقردان والسادة أعضاء المجلس البلدي:
 يسرى الورغمي :المساعدة األولى . -المختار الالفي :المساعد الثاني .

 سعاد المحضي :المساعدة الثالثة . -سعيد الرقيعي :المساعد الرابع .

 -خيرية الثابت :عضوة مجلس بلدي .

 نجاح عبد المؤمن :عضوة مجلس بلدي . -شكري الرجيلي :عضو مجلس بلدي .

 -وفاء بن عليه :عضوة مجلس بلدي .

 آسيا الدوزي :مستشار عضوة مجلس بلدي . محمد رضا عبد الكبير :عضو مجلس بلدي . -الطاهر فارس :عضو مجلس بلدي .

 المولدي الهنشير :عضو مجلس بلدي . عناية زغدود :عضوة مجلس بلدي . -سعاد العرف :عضوة مجلس بلدي .

 حسين بن ذياب :عضو مجلس بلدي . -آمال الضاوي :عضوة مجلس بلدي .

 -الناصر الدوزي :عضو مجلس بلدي .

 جمال المسعودي :عضو مجلس بلدي . -بديع قتات :عضو مجلس بلدي .

 الحسين بالطيب :عضو مجلس بلدي . -المبروك نبيغ :عضو مجلس بلدي .

 -هناء بن قائد :عضوة مجلس بلدي .

 -بسمة بالريش :عضوة مجلس بلدي .

 األسعد ضيف هللا :عضو مجلس بلدي . منير الالفي :عضو مجلس بلدي .وتغيبت بعذر السيدة:

 فجرة لحوار :عضوة مجلس بلدي .وتغيب بدون عذر السادة:

 عبد السالم حسين :عضو مجلس بلدي . -سعيد لملوم :عضو مجلس بلدي .

 -الضاوية هاللي :عضوة مجلس بلدي .

كما شهد الجلسة عدد من روؤساء الجمعيات والعمد وجمع غفير من المواطنين.

افتتح الجلسة رئيس البلدية مرحبا بالحاضرين ثم أثنى على كثرة الحضور واهتمام

المواطنين بالشأن البلدي وأشار إلى الفترة الوجيزة للمجلس البلدي الجديد وتدخله في بعض

المشاغل العاجلة وخاصة تهيئة شاطئ مرسى القصيبة بإعتبار أهمية موسم اإلصطياف

بالمدينة.

 -نوه السيد رئيس البلدية بحملة النظافة الكبرى التي تنجز بالتعاون مع الوكالة الوطنية

لحماية المحيط المتمثلة في رفع  53طن من الفضالت المنزلية يوميا ،وقد تم
التنسيق مع العمد بخصوص تحديد النقاط السوداء المتواجدة بالمنطقة البلدية ،أما

بخصوص مشروع شبكة التطهير لمدينة بنقردان ( )ONASتم عقد العديد من

الجلسات مع سلطة اإلشراف والمسؤول عن المشروع إلصالح الشبكة واصالح

الطرقات.

 -بخصوص المسلخ البلدي اشار رئيس البلدية الى وجود فرضيتين:

 الفرضية األولى :اإلنتظار وانجاز مسلخ بلدي بيئي نموذجي إلى حين الحصول على
اإلعتمادات المطلوبة.

 الفرضية الثانية :اإلنطالق في إنجاز المسلخ بإعتمادات مالية (  1.5م.د) اإلقتصار
على مذبح.

 أشار السيد رئيس البلدية إلى عدم حصول بلدية بنقردان على عدد مناسب بتقييماألداء من بين  30بلدية لسنة  2017وأوضح أن المجلس البلدي الجديد غير

مسؤول عن هذه النتائج الضعيفة التي حالت دون حصول بلدية بنقردان على منحة

مالية هامة

 كما أشار أيضا إلى ضعف نسبة التأطيـ ـ ـ ـ ـ ـر بالبلديـ ـ ـ ـ ـ ـة والتي ال ترتقي حتى نصفالنسبة العامة المقدرة بـ ـ  %10مما يجعل األداء دون المأمول.

 تدخل معتمد بنقردان:

 نوه بالتدخل بالشاطئ العمومي مرسى القصيبة من طرف النيابة الخصوصية قبلتنصيب المجلس البلدي الجديد .

 أثنى مجهود المهندس المعماري بديع قتات في إنجاز المسرح المعني على يسارالمصيف.

 -بشر أهالي بنقردان بتدشين وحدة تصفية الدم بالمستشقى الجهوي ببنقردان.

ثم أحال الكلمة للمواطنين إلبداء مقتراحاتهم وأراءهم وقد سجلنا عديد المسائل

والمقترحات ومنها:

 ضرورة تشجيع اإلستثمار وذلك باإلسراع بتفعيل المنطقة الصناعية. -توسيع مثال التهيئة العمرانية .

 -احداث لجنة رخص البناء بالبلدية .

 -انتداب مهندس معماري او تقني في التهيئة العمرانية .

 تثمين التدخل السريع للمجلس البلدي الجديد للنهوض بالعمل البلدي . -الدعوة الى رفع اكوام الفضالت بمنطقة الزكرة .

 -القيام بحملة نظافة على مستوى طريق راس الجدير .

 تركيز الحاويات بالطرقات الرئيسية وبعض األحياء المكتظة بالسكان . الروائح الكريهة بمعملي التن بطريق رأس جدير . نقص االنارة العمومية بطريق راس جدير . -تهذيب االشجار بطريق راس جدير .

 المسالك الفالحية الفرعية أوالد يحيى القزاحية  40عائلة في عزلة وخاصة وضعيةتالميذ طريق المحاضة ( مسلك ) طريق بحيرة البيبان .

 -تعطل خدمات التزود بشهادتي النور الكهربائي والماء الصالح للشراب .

 معالجة الوضعية االجتماعية للسيد محمد بن علي الرياني (جراية انقطعت منذ سنةونصف) .

 -اإلسراع في مد قنوات الماء الصالح للشراب ( حي أم الشركات ) .

 -إستياء المواطنين من حالة الطرقات جراء أشغال مد قنوات التطهير.

 معبر راس الجدير االسراع بفض االشكاليات وتردي االوضاع خاصة من حيث إنعداممواطن الشغل بمدينة بنقردان.

 تساءل عن اسباب تعطل مشاريع برنامج االستثمار البلدي لسنة . 2017 تساءل عن اسباب عدم انعقاد الجلسات التمهيدية سنة . 2017 اسباب تاخر انجاز المسلخ البلدي . -اسباب ضعف مياه الشرب .

 -غياب مثال مديري للمياه ببنقردان .

 االنارة العمومية دون المأمول ونهج فلسطين وسط المدينة مظلم يتطلب التعهد واإلنارةالمستمرة.

 -شبكة التطهير ليست مطابقة النتظارات المتساكنين .

 تساؤل عن مصير االنتصاب الفوضوي وعن مآل السوق االسبوعي الحالي . -دورات المياه في حالة رديئة.

 مشروع تنمية الوعرة :نصيب بنقردان  25مليار :متابعة برنامج تنمية الوعرة وتساءلعن وضعية  09سيارات وضعت على ذمة المشروع لصيانة اآلبار ( جلسة بالوالية).

 مصانع تحويل التن روائح كريهة/فضالت التن،ينتشر دمها بجانب اسوار المعامل . -تساءل عن مراقبة االشغال لمشروع . onas

 تساءل عن تركيز الحاويات خاصة مع تكاثر الفضالت على قارعة الطريق . -الكراءات البلدية :مبالغ رمزية احيانا .

 -تساءل عن امكانية إعادة تنشيط السوق األسبوعي بالورسنية .

 تساءل عن تفويضات ومذكرات وامضاءات في االيام االخيرة قبل تنصيب المجلسالجديد من طرف النيابة الخصوصية .

 وضعية طريق المحاضة بجميلة الجديدة :معاناة التالميذ مع إنطالق موسم األمطار -طريق منيخة اكثر من  200عائلة يعانون العزلة .

 تساءل عن االجتماعات الغير رسمية بخصوص وضعية المعبر الحدودي راسالجدير .

 تساءل عن بعض المشاريع المعطلة . -دعا بعض الحضور إلى ضرورة المساندة والدعم للمجلس البلدي الجديد وال

لالجتماعات الجانبية واالعتماد اساسا على ق اررات االجتماعات الرسمية للمجلس

البلدي الجديد والهياكل المنبثقة منه .

 -تعبيد المسالك الفالحية بمنطقة جالل .

 دعا بعض الحاضرين الى ازالة مخفضات السرعة العشوائية التي تشكل خط ار علىمستعملي الطرقات .

 -وضع برنامج لرفع الفضالت بين البلدية والمواطن .

 -تمت الدعوة الى التفكير في تثمين النفايات ( البالستيك ،الكردونة ) .

 تمت الدعوة الى مراجعة البرنامج الخاص بالسكن االجتماعي باالعتماد على دراسةواقعية للحاالت االجتماعية (. ) logiciel

 تمت الدعوة الى االعتناء بالطفولة من خالل تفعيل نوادي اطفال التي تفتقد الىانشطة فكريةالحتواء االطفال دون السن  10سنوات .

 تمت الدعوة الى مقاومة االنتصاب الفوضوي وخاصة بجانب الجامع الكبير اينيتواجد العديد من النسوة منتصبين في مظهر غير الئق بمدينة بنقردان .

 تمت الدعوة الى اإلسراع الى بعث لجنة لمجابهة الكوارث . -تساءل عن الوضعية االدارية لبحيرة البيبان .

 تمت الدعوة الى ضرورة التفكير في المشاكل المرورية خاصة بجانب مدرسة الطيبالمهيري .

 تمت الدعوة الى ضرورة مقاومة اكتساح الرصيف من طرف اصحاب المحالتالتجارية .

 توفير الماء الصالح للشراب ( وجود  6عائالت بدون ماء :جالل) . -طريق العكروتية -الثعلبية :غير معبدة .

 مدخل بنقردان من جهة تطاوين حالة رديئة مدخل غير منظم ومنطقة صناعيةوضيق على مستوى المقبرة .

 -ضرورة توفير سوق خاص باالعالف .

 بخصوص مشكلة في نقص مياه الشرب تمت الدعوة الى تعديل الحصص بين كافةالمناطق.

 تمت الدعوة الى االسراع في انهاء االشغال الخاصة بالملعب البلدي حتى يتسنىللمدارس االبتدائية وضع برنامجها للسنة الدراسية المقبلة .

 -تساءل عن الفوضى المرورية ومخفضات السرعة العشوائية .

 تساءل عن السلع المعروضة داخل االسواق من حيث الجانب الصحي . صيانة االرصفة وتقليم االشجار قبل العودة المدرسية . -الكالب السائبة .

 -تساءل عن برنامج المجلس البلدي الجديد بخصوص المساكن االجتماعية .

 تساءل عن برنامج رفع الفضالت المت اركمة بمنطقة الطيارات باعتبار وجود محاضرجلسات مع النيابة الخصوصية السابقة .

 -امكانية توفير محل بلدي لمجامع التنمية الفالحية بنقردان .

 افتقار منطقة جالل الى نيابة علف ( توفر  6نيابات في معتمدية بنقردان ) . -تساءل عن وضعية المحالت التجارية بجالل من حيث النور الكهربائي .

 تساءل عن اشكالية مقهى الباالص لصاحبها نور الدين الماقوري من خالل الرصيفالذي حال بين الطريق والمحالت المتاخمة للمقهى والنزل .

 -دائرة بلدية بالوارسنية لماذا لم تفعل الى االن ( بين جالل والوارسنية ) .

 تساءل عن مشروع المسلخ البلدي واالعتمادات المتوفرة للمشروع ،وعن مشروع الوعرة( تنمية مندمجة ) .

 االنارة :الصناديق الحامية للعدادات ( صناديق دون ابواب ) . -السوق المغاربية بعد الملكية ما هو برنامج البلدية .

 مآل السوق االسبوعي ،عدم وجود سوق جملة بمعتمدية بنقردان . -إشارات المرور وسط المدينة ( ناقصة ) .

 -دعا الى ضرورة اخالء ساحتي االستقالل والحرية ودعوة المنتصبين الى كراء

المحالت المتواجدة بالسوق (حوالي  150محل ) بساحة االستقالل والتفكير في ماوى
للسيارات وسط المدينة .

 السوق االسبوعي يمكن ان ينتصب بشارع الصياغة بعد تبديل الراحة االسبوعيةللصاغة يوم الجمعة عوضا عن االثنين .

 تراكم الفضالت بحي عوين شارب الراجل ( الطريق المؤدي الى ملعب ماراكانا ) . -الكالب السائبة بمنطقة شارب الراجل .

 الج اررات المخصصة لرفع فضالت آبار الرواغ يفرغون في ضيعات الزيتون . تساءل عن طاقة استعاب سوق الدواب خالل موسم عيد االضحى . -االنارة داخل المدينة دون المأمول .

 -تساءل عن مآل غلق طريق راس الجدير امام منطقة الشرطة بالبراميل .

 وضعية الطرقات في حالة رديئة ،جزيرة الدوران طريق راس الجدير الطريق السيارة لمتكتمل بعد .

 الدائرة البلدية الوراسنية وجود فضاء وهو مبيت المعهد الثانوي بالوارسنية غير مستغل -جالل لم تاخذ حظها من تعبيد الطرقات .

 تمت الدعوة الى المساواة بين معبري راس الجدير وذهيبة وازن من حيث االمتيازاتفي دخول البضائع والسلع والمعامالت .

 -نقطة سوداء بجانب محل الحداد لبيع المالبس .

 -تراكم الفضالت بجانب امالك اليهود واالجانب وسط المدينة .

 تمت الدعوة الى ضرورة تركيز الحاويات وسط المدينة حسب كثافة المحالتوانشطتها.

 تساءل عن وضعية النتصاب الفوضوي وسط المدينة . المراقبة الصحية وجود حاالت مثل ذبح الدجاج بالطريق العام . -اعداد جرد في األمالك البلدية العامة والخاصة .

 -دعا الى مداواة الحشرات التي اضرت بصابة الزيتون .

 تساءل عن وضعية بحيرة البيبان وتضرر البحارة من المستثمر الذي تولى كراءواستغالل ثروات هذه البحيرة .

 أوضح عن وجود  117رخصة استغالل بالبحيرة ما هو مصيرهم بعد كراء لزمة هذهالبحيرة.

 -مراجعة امالك البلدية مع امالك اليهود بجانب جامع سيدي عبد السالم .

 تمت الدعوة الى ضرورة االقتصاد في الماء باعتبار نقص هذا المرفق في الفترةاألخيرة.

