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 عمى الساعة العاشرة صباحا بقصر البمدية  الجمسة التمييدية لمورة 2018 جويمية   21   انعقدت يـوم السبت 
 برئاسة السيد محمد عمّية  رئيس بمدية مساكن و حضور السادة أعضاء المجمس 2018العادية الثالثة  لسنة 

البمدي 
 

زبير قريط   -
 سامي محجوب  -

 سنية بن عبد اهلل -

 ىاجر بوقدوحة  -

 كريمة العذاري -

فاكر يوسف    - 

 
رييام كوادة - 
نزار بمحاج جراد - 
خولة يوسف - 
عصام محجوب - 
عادل كشيش - 
مصطفى قزقز - 

 
ألفة العمروني   -
 شاكر غزال  -

 خولة ىميمة  -

 نبيمة عاشور  -

 محمد أمين الندلسي -

ندى الزنطور  -
  

. و حضر الجمسة جمع من المواطنين ورؤساء المنظمات والجمعيات والعمد 
كما حضر الجمسةالسيد فيصل بن مصطفى الكاتب العام لمبمدية وتوّلى السيد كريم المخينيني كتابة الجمسة 

 .
 افتتاح الجلسة 

افتتح السيد محمد عمّية الجمسة ورحب بالحاضرين مؤكدا عمى أىمية الجمسة باعتبارىا الجمسة االولى التي 
. يمتقي فييا المجمس البمدي المنتخب بالمواطنين لإلستماع الى مالحظاتيم واقتراحاتيم 

عمى إثر ذلك قام بتقديم أعضاء المجمس البمدي والمجان المكمفين بيا كما أكد عمى دور المواطن في 
. التفاعل اإليجابي مع المجمس وخمق عالقة تشاركية 

 



 
 

:    ثم أحال الكممة الى الحاضرين لتقديم مالحظاتيم وآرائيم ومقترحاتيم المتمثمة فيما يمي
   تينئة المجمس البمدي عمى الثقة التي منحيا إياه المواطنون وتمنيات بالتوفيق
  تذكير بالوعود االنتخابية ودعوة كافة أعضاء المجمس لمتكاتف واالبتعاد عن التحّزب 

  لجنة رخص البناء تّم إسنادىا إلى ميندس معماري وفي ذلك تضارب في المصالح 

  ضرورة تشريك أىالي مدينة الموردين عند إعداد مثال التييئة العمرانية 

 منطقة الحي الجديد ببني كمثوم بيا عّدة نقاط سوداء لمفضالت ومع انعدام التنوير العمومي 

  30نقص قنوات الصرف الصّحي بتقسيم برورو طريق 

  االستغالل المفرط لمرصيف من قبل أصحاب المقاىي والمحالت المفتوحة لمعموم يمنع المارة من
 . الوصول الى مقاصدىم 

 وجود سيارات فوق الرصيف مما يضطر المواطن  لممرور وسط الطريق العام والبمدية مطالبة 

.   بالقيام  بحمالت لمنع االنتصاب وترك مسافة لممواطن والعمل عمى توفير مآوي لمسيارات
مقيى البّبوش تستغل االرصفة من الجيتين والبمدية ال تحرك ساكنا  * 
   ضرورة توسعة المناطق العمرانية لتوسعة االستثمار
  افتقار مدينة مساكن الى ميرجان 

  صيانة الطرقات من الحفر 

  عدم توفر النقل بالكيفية المطموبة حالة الطرقات  )منطقة الفرادى تفتقر الى أبسط مقّومات الحياة
  ضرورة بعث مركز بريد بيا –إىمال غابات الزياتين – تنوير عمومي يكاد يكون منعدم –مزرية 

 مكانية بعث مركب ثقافي بالفرادى  .ضرورة العناية برياض االطفال وا 

  ( شبكة التطيير – رفع الفضالت –إنارة  )حي بوعيسى الجديديين يفتقر لكل الخدمات. 

  بعد الخدمات عمى منطقة النجاجرة والمقترح إحداث دار لمخدمات بالمنطقة 

  وجود عّدة إخالالت بمشروع حديقة الشيداء . 

  تّم إنجاز قنوات الصرف الصّحي بحي النور ووضعية الطرقات أصبحت مزرية 

  كثرة االنحراف وانعدام دوريات أمنية لردع المنحرفين 

  انعدام الطرقات بين بالكنايس وأوالد عمي والطرقات الموجودة تتطمب الصيانة 

  وجود إنارة عمومية تستغل الى الساعة السابعة صباحا 

 
 



 
 

  شكاليات  ممعب حي يفتقر الى سيــاج -  الطرقات–التطيير  )بني ربيعة بيا عّدة نقائص وا 

 . (    و ضرورة إصالح الطرقات وصيانتيا توسعة شبكة التنموير العمومي 
  طمب إحداث دور شباب أخرى بمدينة مساكن 

 ضرورة إيجاد حمول لإلشكاليات البيئية النــاتجة عن معمل اآلجر وصنع الفيتورة بالكنايس 

  طمب تعبيد نيج سمراء وتنويره خاّصة قرب جامع صيدي الصحبي 

  ضرورة االسراع بإحداث دوائر لتقريب الخدمات من المــواطن 

  توسعة شبكة الصرف الصّحي 

 منطقة الفرادى تضّررت جّراء شركة نقل الممح وىي مطالبة بصيانة الطريق 

 طرح المثال الكوري في تشجيع الرياضة بالقطاعات وتأثيرىا االيجابي عمى الحياة اليومية في 

     ىذا البمد 

  ضرورة إعالم الموطنين بالعمادات المجاورة بانعقاد الدورة التمييدية وتعميق الفتات 

  غياب الشرطة البمدية وردع المخالفين ودعوة ممثل لمشرطة البمدية لحضور الجمسة 

  ضرورة استدعاء ممثل الديوان الوطني لمتطيير لإلجابة عن التساؤالت المطروحة 

  وضعية وادي المالح وركود المياه وما تتسبب فيو من توالد لمحشرات 

 انشاء منتزه في عمادة الفرادى 

  دعوة لجنة الشباب والرياضة لإلسراع بإعداد ممعب بالفرادى 

 التثبت من ممفات الفساد في العيد السابق 

  دعوة لتسمية االنيج بأسماء شيداء الثورة وترقيم المنازل وىي عممية ضرورية جّدا ومتأكدة  لمعرفة
 مناطق التدخل

  إمكانية تسمية أحد األنيج بمساكن باسم المناضل صالح بن يوسف 

  تساؤل حول الدور الرقابي لمبمدية باالسواق ودخول الدراجات النارية لمسوق 

 التسريع بإحداث منطقة صناعية 

  الدعوة لفتح الممفات بخصوص عّدة إشكاليات منيا منتزه فرىود وحديقة الشيداء والشفافية بخصوص
 التصّرف في المال العام 

 رياض االطفال ومنع دخول الدراجات النارية داخل الروضة 

 ضرورة القيام بدوريات أمنية أمام المدارس والمعاىد 

 
 



 

  وجود سيارات بالمحوالت قرب المقاىي وفوق االرصفة... 

  ممعب التنس واالنارة التي ال تنقطع 

  م يتطمب التطيير طريق أوالد عمي بالكنايس 120شارع البرتقال حوالي  

 شكر لمسيدة ىاجر بوقدوحة والسيدة لمياء المميح عمى المساعدة كمما طمب منيما ذلك 

  (الشعاليل  )ضرورة إحداث دائرة بمدية بالكنايس  

  ضرورة العناية بالوحدات الصحية باالسواق خاصة السوق االسبوعية التي تفتقر لمثل ىذه 

     الخدمات ودعوة المستمزم لمعناية بيا 

  نيج عبد الحميد القاضي وتشكيات متساكنيو بخصوص تعبيد الطرقات المحيطة بالحديقة التي ألحقت
 ضررا بالمساكن جراء حالة الطريق 

  الوضعية العقارية لدار التجمع والمقترح أن تكون دارا لمجمعيات ودارخدمات 

 حداث مناطق  خضراء  أولويات البمدية تعبيد الطرقات وا 

  ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ضّد المخالفين والمستغمين لمرصيف 

  طمب إحداث نواة متعّددة االختصاصات بالمستشفى الجيوي بمساكن 

  و الحاويات التي تم تركيزىا غير –اإلنارة -  النظافة–عمادة البرجين بيا عّدة نقائص منيا الطرقات 
 كافية مع التأكيد عمى ضرورة العناية بغسل ونظافة الحاويات بصفة دورية 

 إصالح طريق نيج المحطة 

  إشكالية تزويد التجار والفضاءات التجارية وقت الذروة بالسمع مما يتسبب في االكتظاظ وتعطيل حركة
 .المرور

 منع الشاحنات الكبيرة من المرور بالطرقات الفرعية والضيقة 

 ضرورة تنظيم حممة نظافة لمعناية بمدخل عمادة الموردين 

 ضرورة العمل عمى تغطية شاحنات رفع الفضالت المنزلية عند توجييا لممصب المراقب 

 اكتظاظ األقســام في المدارس والمعاىد وضرورة إيجــاد حمول لصيانة البنية التحتية 

عمى إثر ذلك قام السيد محمد عمّية رئيس البمدية بتمخيص أىم المخرجات والمتمثمة في أىم االشكاليات 
: المطروحة 

االنتصـاب الفوضوي  -
 النظافة والعناية بالبيئة -

 نقائص في البنية تحتية بعّدة مناطق  -

 حديقة الشيداء -



 

 


