
 
 
 

 حضر جلسةم     
 الجلسة التّمهيديّة للدّورة العاديّة األولى

 2019للمجلس البلدي لسنة 
 

 

يوم  2019الجلسة التّمهيديّة للدّورة العاديّة األولى لسنة المجلس البلدي بقرمدة عقــد 
على الّساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بمقّر البلدية حيث  2019جانفي  20األحد 

من مجلة الجماعات المحلية وقد قامت  216تّمت الدّعوة لهذه الجلسة تبعا لمقتضيات الفصل 

 الفتات بكامل المنطقة البلدية زيادة على إذاعة نّص البالغبتعليق العديد من الالمصالح البلدية 
 أعضاء المجلس البلدي.والدّعــوات الّشخصيّة لكّل باإلذاعة الجهويّة بصفاقس في الغرض 

لس المجوحضرها من  البلديةرئيس  آمنة بوعزيز كريشانتـرأست هذه الجلسة الّسيدة 
بلغيث، خلود الجمل،كوثر العيادي فيصل القطي ،محمد  محمدالّســـادة:  من كلّ البلدي 

رحمة العيادي،  ،فيصل القطي، الجراية، علي المطيبع، منجية الترعي، ازدهار عبدالناظر
عدد هاّم والكاتب العام للبلدية صحبة اطارات البلدية  البحري المثلوثيعبدالسالم الجريبي و

 .المواطنين والمواطناتمن 
ستهلها بكلمة رّحبت في مزيز كريشان رئيسة البلدية آمنة بوعافتتـحت الجلسة الّسيدة 

 بالحاضرين إثر ذلك أعطت الكلمة إلى السادة الحضور فتناولها الّسادة المذكورين كما يلي:
 : ماهر بن جماعةيد السّ  -

 .* يتذمر من البناء الفوضوي الصادر من السيد عامر الخياري بزنقة المعصرة
  :أنيس المزغنيالّسيد  -

بتنفيذ قرار الهدم الصادر ضد نادرة المزغني وازالة الفضالت الموجودة بزنقة طالب * 
 النهج. غلق بن جماعة التي تتسبب في

 : نزار المزغنييد السّ  -
 * يتذمر من البناء الفوضوي الصادر من السيد عامر الخياري بزنقة المعصرة.

  محمد بركة:الّسيد  -
بتنفيذ قرار الهدم الصادر ضد نادرة المزغني وازالة الفضالت الموجودة بزنقة طالب * 

 النهج. غلقبن جماعة التي تتسبب في 
 : عبودة السويسييد السّ  -

سرعة بمنطقة قرمة الجديدة أمام المعهد وامام المدرسة  بمخفضات طالب * 

لكالب لمقاومة احملة القيام بومراجعة عالمات المرور نظرا لوجود عالمات خاطئة و
 .السائبة واجبار مالكي االراضي بتسييجها

  عمارة زروق:الّسيد  -
طالب بضرورة تعبيد نهج غرة ماي وربطها  البلدي سبعد الشكر الخاص للمجل* 

 .بقنوات التطهير
 الحبيب الرقيق: يد السّ  -

 الجمهورية التونسية
  لّشؤون المحليّة والبيئةوزارة ا

 بلديـة قرمـدة
 كتابـــة المجلـــس

 



 .د أكداس ردم وبنظافة زنقة سيدي الطيبي نظرا لوج أكد على ضرورة القيام* 
  بالل الميالدي:الّسيد  -

تذمر من عدم وجود الماء الساخن بالقاعة الرياضية وتساءل عن تقدم االشغال)تنوير * 
 .2018وتعبيد( المبرمجة سنة 

 : بن جماعة عادليدالسّ  -
ارع شطالب بتطبيق القانون على تواجد معامل بمناطق سكنية مشيرا الى وجود نجار ب* 

 مارس من جهة االفران. 2

  :حلمي الشعريالّسيد  -
الناشطة والتي تهتم بمشاغل المواطنين وما ينجر عن ذلك من تحية لبعض اللجان * 
 مشاكل.

 لنقاط السوداء والزبيرة ا بذل الجهد للقضاء على * مزيد
 * طالب بتسمية بعض االنهج

 تهيئة قاعة االجتماعت ومكتب العمدة * 
 موزع التذاكر بقسم الحالة المدنية * اصالح

 * تطبيق القانون على البناءات الفوضوية مع العناية بالرصيف وتهيئة بعض المداخل
  WIFIوتركيز  AFH* كما تساءل منتزه 

 : معز الجرايةيد السّ  -
 طالب بتسمية بعض االنهج * 

 * تعميم الحاويات على الطرق واالنهج الفرعية
 دار الخدمات بالمنطقة البلدية * احداث

 * اشار الى عطب التنوير العمومي في بعض االماكن
 * تحيين التوأمة مع بعض البلديات 

 .* مزيد تطبيق القانون في البناءات الفوضوية والتجاوزات أمام المقاهي 
  المزغني:سميرالّسيد  -

السائبة+قتل الكالب )ازالة الردم+تسييج األراضي  AFHمزيد العناية بمنطقة * 

 السائبة(. 
 : محمد القالليد السّ  -

 .شكر وتضامن مع أعضاء المجلس البلدي في تطبيق القانون* 
* تذّمر من الحالة التّي عليها نهج محّمد علي الحاّمي من أوساخ المتراكمة في االراضي 

 السائبة على مستوى بوزيان.
 * تساءل عن النظام الداخلي للبلديات.

  :محمد نجيب الميالديالّسيد  -
عدم تنظيم الترصيف بشارع خالد ابن الوليد اظافة الى عطب بشبكة التنوير  أشار الى* 

 .العمومي وتواجد االوساخ
 : شكري الخراطيد السّ  -

 .تطبيق القانون في خصوص البناءات الفوضوية واخراج الفضالت المنزليةأكد على* 
 .2018التشاركية لسنة عن المشاريع  ل* تساء

  :ناجح بركاهللالّسيد  -



 مارس . 2تعطل المترجلين بشارع  وجود اشجارأشار الى * 

 : عيادبن  نعمانيد السّ  -
أشار الى وجود أكداس من االتربة والردم في شارع طالب بتفعيل لجان االحياء * 

 الجمل.
  :فوزي العموريالّسيد  -

النظافة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التربوية وتطبيق القانون  مجهودات ثمن* 
 في جميع المجاالت.

 : لسعد بن عياديد السّ  -
 .طالب بتعبيد نهج النرجس وشارع الطيب الكتاري* 
  سامي السقا:الّسيد  -

 تثمين مجهودات النظافة وطالب باحترام خصوصية المنطقة.* 
ثمنت السيدة رئيسة البلدية تدخالت الحاضرين ومشاركتهم المكثفة في االجتماع 
التمهيدي مؤكدة على معالجة مختلف هذه اإلشكاليات في أسرع اآلجال وتالفي مختلف 

وإحالة مختلف المالحظات والمواضيع على اللجان البلدية النقائص حسب اإلمكانيات المتوفرة 
 . ل االخالالتالمختصة واإلدارة لتالفي ك

  ورفعت الجلسة حوالي الّساعة الواحدة بعد الزوال.
 

 
 

 
 
 

 
 
 


