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انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة التمييدية لمدورة العادية الثالثة لسنة  2018لممجمس
البمدي بسيدي بوزيد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم االربعاء  2018/ 07/18عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة
السيد عبد القادر ناجي رئيـس البمدية وحضور السادة أعضاء المجمس:
منصور عبدولــي  -محمد المنجـي أوالد احمد بن علً – بشًــر جـاللــــــــي-
ـ
لٌلـــه نصٌري  -الحبٌـب ظــــــاهري  -منجــً بن احمد عجمً – عمـاد بالقاضي -عبد
الحلًــــم هانً – صـابرة عزري – عواطف برقوقً  -زٌنب صالحً – احمد عافــــي-
مهــا دبش – آم ــــال قمودي – حلٌم ـــة نصٌري – حيـــــــاة العٌفً – زهٌر قــــــادري-
مبروك برقــــوقً  -منصــف خلٌفـً -ناٌلــة قادري– فوزي الرقٌق – ريــــــم نصٌري-
مبروكــة زعفوري– علـً بن مفتاح عافً – أسم ــــاء غربً – ضحى همامً – ذكــرى
ابراهمً– منتصر دالــي– مرٌم ٌوسفـــــً

يات :حميمة نصيري – حياة العيفي – ذكرى ابراىمي و مريم يوسفي
وتغيب بعـ ـ ـ ـ ـ ــذر السـ ـ د
كما حضر الجمسة ممثمين عن بعض اإلدارات الجيوية والمحمية والمجتمع المدني بسيدي
بوزيد وكذلك جمع من مواطني المدينة.
في بداية الجمسة رحب السيد رئيس البمدية بكل الحضور شاك ار إياىم عمى قبول الدعوة
علـى
لحضور ىذه الجمسة العامة األولى لممجمس البمدي المنتخب للمساىمة في العم ـ ـ ـ ـل ـ ـ
النيوض بالعمل البمدي وتطويره بمزيد من االقتراحات والتصورات من اجل مصمحة المدينة
ومتساكنييا ,و تقدم بالشكر لمسيد عبد السالم خضر المعتمد بسيدي بوزيد الغربية الحال ـ ـ ــي
عمى المجيود الكبير الذي قدمو خالل القيام بعممو كرئيس لمنيابة الخصوصية بعد ذلك
استعرض السيد رئيس البمدية بعض االشكاليات المزمنة والمطروحة امام المجمس البمدي
الحالي لالنكباب عمى إيجاد الحمول ليا من أبرزىا:
 تسهٌل تسوٌة الوضعٌات العقارٌة البلدٌة إٌجاد حل جذري لوضعٌة المصب البلدي المراقب إٌجاد حلول لتسهٌل إدخال النور الكهربائً والماء الصالح للشراب للمواطنٌنكما بٌن السٌد رئٌس البلدٌة ان هناك جلسات عمل مٌدانٌة ستعقد لمتابعة المشاريع البلدٌة
التً هً بصدد االنجاز كما أن المجلس البلدي بكل أعضاءه مستعدون الستقبال كافة
المواطنٌن والنظر فً كل طلباتهم ومقترحاتهم فً كل المواضٌع
اثر ذلك اعطى السٌد رئٌس البلدٌة الكلمة للحضور لطرح مشاغلهم وتقدٌم بعض المقترحات
التً تهم سٌر العمل البلدي حٌث تركزت جل التدخالت على :
*رابح زعفوري( رابطة حقوق اإلنسان )
 شكر وتنوٌه بما قامت به البلدٌة من مجهودات جبارة للتخلص من ظاهرة االنتصابالفوضوي

 ضرورة إعداد مخطط بمدي موسع لمعمل بمقتضاه خالل المدة النيابية القادمة ىناك نقص كبير لمرصيد العقاري لبمدية سيدي بوزيد ما ىي تصورات المجمس البمدي لمتدخل بالمناطق الممحقة بالمنطقة البمدية*منجي عيســــــــــــاوي (مواطن)
 العمل بكل جدية عمى استخالص األداءات والديون البمدية ضرورة اإلشيار لجمسات المجمس البمدي وخاصة الدورة التمييدية لمزيد حضور المواطنين إيجاد حل جذري لمشكمة االنتصاب بالطريق الرئيسي(مثال ذلك منع المواطنين منالجموس عمى كراسي امام مقيى" سمرقند" مما خمق مظي ار ال يميق ببمدية سيدي بوزيد)
*عايدة دالـــــــــــــــي (مواطنة)
 بمدية سيدي بوزيد مطالبة بالتعامل بجدية مع موضوع النفاذ لممعمومة*منصف زينوبــــــــي( مواطن)
 -ىناك قاعة أفراح بجانب محطة بيع البنزين "ألجاللي"بالطريق الرئيسية ال تحترم الشروط

القانونية والصحية لمعمل وىو ما يمزم البمدية عمى إغالقيا

 بمدية سيدي بوزيد مطالبة بالتعامل بجدية مع موضوع النفاذ لممعمومة ضرورة معالجة وضعية المياه الراكدة بحي القوافل*حكيم شمبـــــــــــاوي( مواطن)
 تقدم بالشكر لممجمس البمدي عمى حممة النظافة التي قام بيا بحي اوالد شمبي وىي بادرةطيبة تدل عمى حسن نية المجمس البمدي الجديد واستعداده لخدم ـ ـ ـ ــة المواطن بكل جدية
 -ضرورة التعامل الصحيح مع وضعية التقسيم الجديد لممناطق البمدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 حي أوالد شمبي بقي منطقة سوداء داخل المنطقة البمدية الفتقاره ألبسط مكونات العيشالكريم من ماء وتنوير وتطيير و غيرىا
*عمار عافـــــــــــــــــــي( مواطن)
 ضرورة استخالص األداءات والديون البمدية من كبار المستوغين لألسواق والمحالتالبمدية
 ىناك تكاثر لمسرقات وأيضا قمة تنظيم داخل سوق الجممة*محمد عمـــــــــــــــــــري( مواطن)
 األسعار أصبحت خيالية بسيدي بوزيد وىو ما يستدعي التدخل العاجل لممجمس البمديلفرض رقابة أكثر جدية عمى ذلك
*وصيف عيســـــــــاوي( مواطن)
 ىناك ارتفاع وتفاوت لمعينات الكراء بالحي التجاري البمديإيجاد حل سريع لوضعية ديوان الحبوبالمقبرة البمدية أصبحت في وضعية كارثية من جراء األوساخ وتصرفات بعض المواطنينداخميا
*عبد الحكيم منصـــــــــوري( مواطن)
منطقة ام العظام تفتقر ألبسط متطمبات العيش الكريم من نظافة وتعبيد لمطرقات والتنويرالعمومي رغم إلحاقيا ببمدية سيدي بوزيد
*مصطفى شمبـــــــــــــــــــاوي( مواطن)
 -ضرورة االعتناء بالقاعة المغطاة والحديقة الموجودة بحي اوالد شمبي

 العمل عمى التنسيق بين جميع األطراف المتدخمة لتوفير نقل بمدي تفعيل "الكبالة" أو" الرافعة" داخل المنطقة البمدية لمقضاء عمى ازمة المرور وخاصةبالشارع الرئيسي
*يوسف جــــــــــــــــــــــــاللي (مجتمع مدني)
 ضرورة العم ل من اجل بمدية سيدي بوزيد فقط المجمس األعمى لمجماعات المحمية سيخمق ديناميكية كبيرة لبمدية سيدي بوزيد يجباستغالليا لمتقدم أكثر بالعمل البمدي
 ال بد من تعميق التواصل مع المواطن*منــــــــــــــــــــــــيرة عجمي (جمعية مكافحة الفساد)
 مدخل المدينة من جية االسودة غير قانوني واصبح يشكل كارثة عمى المواطن ما ىي االسباب المعطمة الكمال مشروع التعبيد بحي النور الغربي االنتدابات ببمدية سيدي بوزيد غير نزيية ووقع االعتراض عمييا*ايـــــــــــــــــــــــمن قشاوي (مواطن)
 الحي التجاري ىو المتنفس االقتصادي الوحيد لممدينة اال ان المتسوغين ىناك ال يمكنليم استغالل مأوى السيارات المحاذي لمحي
*احمد منصــــــــــــــــــــــــــــري (مواطن)
 ما ىي وضعية محطة القوافل القديمة*محسن ابراهـــــــــــــــــــــــــــمي (مواطن)

 ال بد من االعتناء أكثر بالوضع البيئي بالمدينة التنظيم المروري أصبح أولوية من أولويات المجمس البمدي الجديد ضرورة إحياء المخطط المروري القديم*سمير البرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي(مواطن)
 المنطقة الصناعية  :ىناك  65مقسم ال يعمل منيا اال  06فقط مدينة سيدي بوزيد ميددة بالفيضانات وذلك مرده عمق منافذ كل األودية ضرورة التفاف كل متساكني مدينة سيدي بوزيد حول جمعية النادي االولمبي لكرة القدمألنيا الوحيدة التي تدخل الفرحة لقموب المواطنين
 مراجعة العقد المبرم بين البمدية والمقاول المكمف بمشروع التعبيد بحي النور مراجعة معينات الكراء بالسوق البمدي الجديد من طرف إدارة أمالك الدولة أصبحتضرورية
 ال بد من التفاف كل أعضاء المجمس البمدي من اجل مصمحة مدينة سيدي بوزيد*حسين هانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (مواطن)
 النظر في وضعية مشروع التعبيد بحي النور الغربي*حسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي الصغير (مواطن)
 ال بد من االعتناء أكثر بالمنتزىات الحضرية داخل المنطقة البمدية توفير مأوي لمسيارات وتفعيل الكباالت أصبح ضرورة ممحة لتقميص االكتظاظ بالشارعالرئيسي

* محمد الجــــــــــــــــــــــــاللـــــــــــــــــي (مواطن)
 ضرورة عقد مجمس بمدي خاص بمنطقة الييشرية لتدارس بعض المشاكل العالقة المنشات الرياضية في حالة سيئة وال بد من اإلسراع في انجاز الممعب الفرعي المعشب ال بد من دعم البمدية في تنظيف واالعتناء بالمقبرة* الهـــــــــــــــــــــــــــــــادي حمدوني (مواطن)
 المجمس البمدي الجديد مطالب بإيجاد حل لوضعية ديوان الحبوب* حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (مواطنة)
 العمل عمى تسوية الوضعيات العقارية داخل المنطقة البمدية وخاصة المناطق الممحقةحديثا
* صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح زعفـــــوري (مواطن)
 االعتناء بالمناطق الريفية الممحقة بالبمدية أصبحت ضرورة ممحة في جميع المجاالتوخاصة المتعمق بالبنية التحتية والمواصالت
 ضرورة االعتناء وبكل جدية بوضعية االستخالصات لألسواق البمدية* ممثل المندوبية الجهوية لمتنمية الفالحية
 ال بد من التدخل العاجل وايجاد حل جذري مع كل اإلطراف المتدخمة لوضعية المسمخالبمدي
* ممثمة وكالة التهذيب والتجديد العمراني

أعطت ممثمة وكالة التيذيب والتجديد العمراني لمحة عن تدخالت الوكالة ببمدية سيدي بوزيد
بعد الثورة من ذلك مثال  -:تم التدخل بحي أوالد بالياد ي وحي النوامر ضمن الجيل ال اربـ ـ ـ ــع
لتيذيب األحياء الشعبية (طرقات_تنوير عمومي_ ماء صالح لمشراب_-)....تحسين مساكن
بكمفة جممية تقدر ب 4.755 :أد – برنامج اإلحاطة بالمناطق الحضرية بحي الن ـ ـ ـوامر بكمفة
5.970أد – البرنامج الخصوصي لبناء المس ـ ــاكن االجتماعية ( في طور االنجاز) -توسعة
األحياء السكنية ( 11حي) –برنامج الحد من التفاوت الجيوي ( الزعافرية)1000:د.......

* كممة السيد معتمد سيدي بوزيد الغربية:
اثر ذلك أعطى السٌد رئٌس البلدٌة الكلمة للسٌد عبد السالم خضر معتمد سٌدي بوزٌـــــــد
الغربٌة الذي شكر أعضاء المجلس البلدي وعلى رأسهم السٌد رئٌس البلدٌة على االستضافة
لحضور إشغال الجلسة التمهٌدٌة الذي أوضح أن عمل النٌابة الخصوصٌة كان صعبا نظــرا
للمشاكل الكبٌرة التً اعترضتنا فً تلك القترة ولكن وقع تجاوزها والحمد هلل كما ناشد السٌد
معتمد سٌدي بوزٌد الغربٌة كافة أعضاء المجلس بكل أطٌافهم على ضرورة االلتفاف حـول
رئٌس البلدٌة إلنجاح العمل البلدي من مصلحة مدٌنة سٌدي بوزٌد

* كلمة السيد رئيس البلدية:
فً ختام الجلسة عبر السٌد رئٌس البلدٌة عن فرحته وسعادته لكثافة الحضور الذ ي وان دل
على شًء فانـه ٌدل على غٌرة كبٌرة على هذه المدٌنة باعتبار أن التدخــــــالت شملت كل
المجاالت وهً ستكون بمثابة برنامج عمل للمجلس البلدي الذي سٌعمل جاهدا على دراسة
ومعالجة كل النقاط التً وردت فً التدخالت إلٌجاد الحلول الضرورٌة لها فً إبانها مــن
طرف البلدٌة او من طرف اإلدارات الجهوٌة المختصة ,كما أوضح السٌد رئبس البلدٌة أن
اإلسراع فً عقد الدورة التمهٌدٌة لضرورة العمل هً السبب فً ظهــــــور بعض المشاكل
التنظٌمٌة وقت انعقاد الجلسة

كذلك بٌن السٌد رئٌس البلدٌة أن المجلس على ذمة كافة متساكنً المنطقة البلدٌة وهو ٌعمل
بتناغم تام بدون أي انقسامــــــات وكل همه هو خدمة مدٌنة سٌدي بوزٌد والحفاظ علــــــى
الممتلكات البلدٌة والدعوة موجهة لكل مكونات المجتمع المدنً لتتضافر جهود ه مع اللجان
البلدٌة واإلدارة البلدٌـة للعمل من اجـــــل فض بعض اإلشكالٌات المطروحة كما بٌن السٌد
رئٌس البلدٌة ان بلدٌــة سٌدي بوزٌد مـا زالت تعمل بنفس اإلمكانٌات القدٌمة رغم التوسعة
الجدٌدة التــً شملت عدة مناطق جدٌدة أصبحت تطالب بحقها فً التنمٌة وانجــــــــاز كل
مكونات البنٌة التحتٌة ككل أحٌــاء المنطقـــة البلدٌة ولمجابهة كل هذه التحدٌات فان المجلس
البلدي الجدٌد سٌعمل عل التواصل المباشر مع المواطنًن وذلك بعقد جلسات علــــى عٌن
المكان سواء مع المواطنٌن أو المقاولٌـــــــــن أو غٌرهم كذلك فان اللجــان البلدٌة مطالبة
بعقد اجتماعاتها فً اقرب اآلجال من اجل دراسة كل المشاكل التً طرحت خـــــالل هذه
الجلسة التمهٌدٌة وإٌجاد الحلول لها لعرضها علــــى أنظار المجلس البلدي,
مبدي أمله فً أن ٌحقق هذا
ا
فً ختام كلمته جدد السٌد رئٌس البلدٌة شكره لجمٌع الحضور
المجلس الحد األقصى من تطلعات متساكنً مدٌنة سٌدي بوزٌد.

ورفعت الجلسة حوالً الساعة الواحدة بعد الظهر

رئيـــــــــس البلدية
عبد القـــــــــــادر ناجـــــي

