
 
 
 

 محضر جلسة     
 الجلسة التّمهيديّة للدّورة العاديّة الثالثة

 2019للمجلس البلدي لسنة 
 

يوم السبت  2019الجلسة التّمهيديّة للدّورة العاديّة الثالثة لسنة المجلس البلدي بقرمدة عقــد 
على الّساعة الثالثة مساء بقاعة االجتماعات بمقّر البلدية حيث تّمت الدّعوة لهذه  2019جوان  22

المصالح البلدية من مجلة الجماعات المحلية وقد قامت  216الجلسة تبعا لمقتضيات الفصل 

ّّ البال  تف  الرر  بتعليق العديد من الال تفتات باامل المنققة البلدية ييادة على ذذاعة ن
 أعضاء المجلس البلدي.والدّعــوات الّشخصيّة لاّل باإلذاعة الجهويّة بصفاقس 

من  16حضور الجلسة وتبعا للفصل  رئيس البلدية آمنة بوعزيز كريشانالّسيدة  ر علىتعذ
وحضرها محمد القطي  مساعد األول  السيدالالجلسة  ترأسالنظام الداخل  لمجلس بلدية قرمدة 

فيصل الجراية ، خلود الجمل،كوثر العيادي  علي المطيبع، الّســـادة:  من الّ المجلس البلدي ن ع
 فيصل القطي ،لطفي المعزون ، فتحي كمون.

المواطنين وعدد هاّم من ن االدارة السيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية عو
 .واطناتوالم

بالمة رّحب تف  مستهلها رئيسة البلدية االول لمساعد المحمد القطي اتفتتـح الجلسة الّسيد 
الالمة ذلى ى من النظام الداخل  لمجلس بلدية قرمدة ذثر ذلك أعق 16بالحاضرين وذار بالفصل 

 السادة الحضور تفتناولها الّسادة المذاورين اما يل :
 : مراد اللوميالّسيد  -

تذمر من مثال التهيئة وما لحق بالسيدين أنيس القالل وتفتح  اللوم  من ضرر تف  *        
وتساءل عن  متر )القصاّ الذي يمر من أمام مستوصف مراي امون( 20عر  برمجة نهج 

 رخصة بناء أخيه المعلقة.
 عبدالرؤوف بن جماعة: الّسيد  -

ة .ن  منذ مدة قويلة وقالب بايالة السقحاشاالية بناء تفوضوي لجاره رؤوف مقأثار *          
 عمارة زروق: الّسيد  -

اشاالية الربق بشباة التقهير بنهج غرة ماي و قالب بايالة قابية الموجودة بهذا أثار * 
 النهج  ووجه شار خاّ لمقاول النظاتفة.

 محمد العش: الّسيد  -

سة هذا الموضوع مع وضع تذمر من االختناق المروري بمراي سحنون وضرورة درا*        
بية ايالة قاضرورة عالمات ضوئية.اما أشار الى تراييعالمات المرور وااللتيام بها وان أمان 
لنهج تنايل ورثة حمية على االر  لتوسعة االحاضرين ببمدخل خاّ أمام مقبرة العش .واعلم 

 شرق تافل البلدية باقامة الحائق.

 
 محرز الشريف: الّسيد  -

وااللتيام بمثال التهيئة.  احترامضرورة أاد على *          
 هشام بن جماعة: الّسيد  -

  الجلسة توقيت ةأشار الى غياب أعضاء المجلس تف  هذه الجلسة وضرورة مراجع*        

 الجمهورية التونسية
  لّشؤون المحليّة والبيئةوزارة ا

 بلديـة قرمـدة
 كتابـــة المجلـــس

 



( وما تقوم به من مخالفاتبضرورة مراقبة عمارة أمام مقهى )ذي اا*          
لقوانين خاصة تف  احتالل الرصيفعدم احترام المقاه  لأاد عل *          
* شار خاّ على مواصلة انس شارع بوييان         
 نبيل المجدوب: الّسيد  -

تقبيق قرار ايالة امام مقهى الموناليياأاد على *          
* عدم رتفع الفضالت بصفة منتظمة بنهج قرقاج         
* قالب بضرورة القيام بحملة لقتل الاالب السائبة         
التنوير العموم  معقب من جهة جامع الرحمانأشار الى أن *          
 ي: ريبعادل الجالّسيد  -

ت اشار الى اعادة غلق الفتحة المحدثة بشارع ابو تفراس الهمدان  وعدم رتفع الفضال*        
 بصفة منتظمة

الحبيب القالل: الّسيد  -         

تسائل عن مشروع دار الثقاتفة*          
* قالب باستمرارية تنظيف الحاويات         
الدراجات(  أصحابخاصة حرتفاء المقاه  ) األرصفةحلول لمحتلين  ذيجاد*          
 بالل الفراتي: الّسيد  -

ةحاويات النظاتف ذضاتفةبنهج المناضل القاهر امون وضرورة  اإلنارة ذصالحأاد على *          
 جمال اللحياني: الّسيد  -

العربية باللرة مراقبة الالتفتات االشهارية واليامها بالاتابةضرورة اد على أ*          
 نجيب بن عميرة: الّسيد  -

اجابة المواقن عن مالحظاته الت  قدمها خالل الجلسات التمهيدية ضرورة أاد على *        
  االخيرة
* الحظ غياب رؤساء اللجان عن الجلسة         
المساح من قرف قهوة الخمسة وبائع الفوااه الجاتفةاحتالل أشار الى *          
* ايالة ادس حجر امام جامع التقوى         
 شكري الخراط: الّسيد  -

تهيئة قاعة البلدية وتصليح الحاويات * ضرورة          
 عبودة السويسي: الّسيد  -

شار لحملة النظاتفة بمعهد قرمدة الجديدة*          
ن يالة األعشاب القفيلية خاصة من االرصفة المحدثة )شارع خالد ابال* ضرورة حملة        
 الوليد( 
 محمد القالل: الّسيد  -

محدود االعالم حول انعقاد الجلسة التمهيدية*          
* ضرورة المراقبة االدارية لحضور االعوان         
والردم بجنان المصمودي الفضالت* تنبيه من قرف الشرقة البيئية اليالة          
 معز الجراية: الّسيد  -

الت وجود معمل خياقة بح  النصر واحتالل النهج من قرف الحاتفالت الت  تنقل العام*        
 والحالة الميرية لها تققير ييوت وروائح خاصة انها منققة سانية

* تعقيل ابير تف  حراة المرور بشارع محمد يعيش        
خدمات الحالة المدنية ضعف*         



 الطيب الجراية: الّسيد  -

مراجعة توقيت الجلسة أشار الى *          
لمدة عامالبلدية  عمال* قالب بجلسة تقييمية أل         
* وجود ردم واوساخ بجنان بن جماعة         
* تقبيق القانون ضد مسترل  االرصفة )مقاه  ومحالت ..(         
ورتف  االسترناء عنها المناولة تف  رتفع الفضالتلتمسك  بأشار الى ا*          
 حلمي الشعري: الّسيد  -

جود الحالة المدنية واشار الى وقسم ضرورة تحسين الخدمات للمواقن من قرف أاد على*        
 مااتب تفارغة

* اشار الى ضرورة استمرارية عمل اللجان )لجان تعمل واخرى ال(         
مهرجان قرمدةواستفسرحول القاتفلة الصحية ثمن *          
 عبدهللا فروخ: الّسيد  -
2014/156و 2007/44عدد الرخّ عند البناء بنهج الشيخ محمد العذار باحترامقالب *          

 عفيفة الطريقي: الّسيدة  -

ووجود  دهااحترام مثال التهيئة العمرانية باعتبار وجود قابية تحجدار دون قالبت ببناء *        
 برج متروك 

  األسعد المزغني: الّسيد  -

بشارع قرقاج تف  تفتح نهجغير ااتفية  مجهودات البلديةأشار الى أن *          
 لسعد بن عياد: الّسيد  -

ايالة اشجار بنهج النرجس النها محتلة الرصيف ضرورة أاد على *          
 محمد الطرابلسي: الّسيد  -

ال تتحمل  التنسيق مع بلدية العين تف  قريقة رتفع الفضالت خاصة ان الحاوياتأاد على  *       
 اثرة هذه الفضالت ومراجعة ديوان التقهير تف  انسداد الفوهات.

 لبلدية قرمدةالمساعد االول  السيد  اثر االستماع الى ااتفة تدخالت الحاضرين ثمن
على معالجة مختلف هذه اإلشااليات تف  أسرع  امشاراتهم الماثفة تف  االجتماع التمهيدي مؤاد

اآلجال وتالتف  مختلف النقائّ حسب اإلماانيات المتوتفرة وذحالة مختلف المالحظات والمواضيع 
 على اللجان البلدية المختصة واإلدارة لتالتف  ال االخالالت. 

  .الخامسة مساءورتفعت الجلسة حوال  الّساعة 

                                                       
 2019جوان  27قرمدة تف                                                           

 
 

                                                 

 الكاتب العام   

 البحري المثلوثي

  األولالمساعد 
 

 محـــــمد القطـــــي


