
 
 
 

 محضر جلسة     
 الجلسة التّمهيديّة للدّورة العاديّة الثانية

 2019للمجلس البلدي لسنة 
 

 

يوم  2019الجلسة التّمهيديّة للدّورة العاديّة الثانية لسنة المجلس البلدي بقرمدة عقــد 
على الّساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بمقّر البلدية حيث  2019أفريل  28األحد 

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

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

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

ازدهار  فتحي كمون،رابعة هدريش،منذر كمون الجراية، علي المطيبع، آمنة سحنون،
 .، نهى القبايلي لطفي المعزون عبدالناظر،فيصل القطي،

وعدد هاّم من  كل من السيد فتحي بن جماعة ويوسف الخريريبي اطارات البلدية ومن
 .والمواطنات المواطنين

ستهلها بكلمة رّحبت في مآمنة بوعزيز كريشان رئيسة البلدية افتتـحت الجلسة الّسيدة 
ترحما على أرواح ضحايا الفاجعة األليمة في وطلبت من الجميع قراءة الفاتحة بالحاضرين 

وجرح  عامال وعاملة في القطاع الفالحي 12إلى وفاة  أمسمعتمدية السبالة التي أدت فجر 

 إثر ذلك أعطت الكلمة إلى السادة الحضور فتناولها الّسادة المذكورين كما يلي: آخرين 20
 : نجيب بن عميرةيد السّ  -
ضرورة تهيئة قاعة االجتماعات*          
* نقص في المعلقات االشهارية النعقاد الجلسة التمهيدية         
* توسيع طريق االفران          
ألرصفةا* تهيئة          
بناءات فوضوية بجانب كوشة الوكيل التي تعتبر مخالفة ايضاوجود *          
عمارة نجيب الفريخة وجود مخالفات ل*          

 : عمارة زروقيد السّ  -
 اشكالية النظافة بنهج محمود القالل ووجود نقط سوداء* 
 والربط بشبكة التطهير. طالب بازالة طابية في نهج غرة ماي على ملك فوزي بلغيث* 

 : الطيب الجرايةيد السّ  -
 وماذا حدث بها 16تساءل عن مقبرة كلم* 

 * تذمر من وجود مصب فوضوي وراء كيوسك مركز سحنون والمقهى المقابلة لها
 عبر عن رفضه التخلي عن الخوصصة في رفع الفضالت* 
 : عبدالرؤوف بن جماعةيد السّ  -

 الجمهورية التونسية
  لّشؤون المحليّة والبيئةوزارة ا

 بلديـة قرمـدة
 كتابـــة المجلـــس

 



 بناء فوضوي لجاره رؤوف مقني منذ مدة طويلةاشكالية * 
 : ناظم بن جماعةيد السّ  -

اعادة تهيئة شارع ابن سينا واتخاذ االجراءات ضد جاره رؤوف مقني في بناءه * 
 الفوضوي.

 : مكرم معلىيد السّ  -
وطالب بازالة طابية دربال الحالة الكارثية لنهج علي ابن ابي طالب * يتذمر من 

 بط النهج بشبكة التطهير.وهيكل استفات ر
 : محمد علي الشرفييد السّ  -

طالب بانارة شارع خالد ابن الوليد من جهة الطبلبي وازالة نقطة سوداء وان أمكن * 
 تعميم الحاويات وطالب بقتل الكالب السائبة.

 : محمد أمين عبدالكافييد السّ  -
 طالب بتعبيد بقية نهج محمود مقديش وتركيز حاويات .* 
 : محمد القالليد السّ  -

حضور جلسة لجنة الشؤون االجتماعية لالطالع على الحاالت بتمكينه لطالب * 
 المبرمجة لشهر رمضان المبارك.

 * مراقبة جمعية اتحاد قرمدة خاصة التقارير المالية 
 لمنطقة قرمدة.ساعة كافية  70* تسائل عن االلة الماسحة وهل ان 

 : زأمنة الجموسي اللو ةيدالسّ  -
 لنهجوطالب مسح اطالبت بتعبيد شارع علي ابن ابي طالب وربطها بشبكة التطهير * 

 بااللة الماسحة وصب كمية من التوفونان لتسوية االرضية.
 * حملة لقتل الكالب السائبة 

 : روضة اللواتي ةيدالسّ  -
 نفس المالحظات للسيدة آمنة الجموسي* 
 : رويدة عمار ةيدالسّ  -

 نفس المالحظات للسيدة آمنة الجموسي* 
 : يسري السقايد السّ  -

تنظيف الحاويات باستمرار،ازالة النقط السوداء،تفعيل آلة رحي أكد على * 
 ،تنظيف محيط السوق خاصة بعد يوم االثنين.الزبيرة
 : فوزي العمورييد السّ  -

المطالبة بتطبيق القانون والردع على المخالفات خاصة المتسببين في النقاط * 
غيل عند تش األنهجالسوداء،مراقبة االسعار والموازين ايام السوق االسبوعية،التركيز على 

 االلة الماسحة.
 : عادل درباليد السّ  -

أرض مقبرة  تساءل عن وضعيةتحسين شبكة التنويرخاصة بشارع الشهداء،* 
ايجاد حل الكتضاض حركة المرور في مستوى وطالب  عموري خاصة بعد رفع الرفاتال

 مفترق مركز سحنون .
 : جمال البرادعييد السّ  -



و اشكالية البرنامج التشاركي،متابعة مراعاة اولويات االنهج عند التعبيد أكد * 
 المشاريع وخاصة شبكة التطهير ،تحسين برنامج التنوير العمومي.

 : حمادي العيادييد السّ  -
 مراسالته خاصة وقد تم تتبعه قضائياعن يتساءل عن اجابات * 
 : فايز دمقيد السّ  -

 اشكالية تراكم مياه االمطار بجانب دار السقا نهج الرشاد وايجاد الحلول لذلك.* 
 : حلمي الشعرييد السّ  -

 وغيرهاشكر العضاء المجلس البلدي عن المجهودات الطيبة من حمالت نظافة * 
 .رصفةوطالب بتهيئة األ

 : ناجح بركاهلليد السّ  -
والينفع ترميمه )زنقة بركاهلل (مع تعبيد طالب بايجاد حل لحائط على وشك السقوط * 

 النهج  في أقرب وقت النه لم يدرج في البرنامج التشركي وآلة المسح ليست حل .
 : نضال عبدالكافييد السّ  -

الحاجز الذي يربط شارع خالد ابن الوليد بالنهج المؤدي الى منطقة قرمدة  ازالة* 
 الجديدة على مستوى منزل عادل القلسي.

 : محمد االسعد بن عياد يد السّ  -
ات مع تعويض* ايجاد استراتيجية الزالة الطوابي الموجودة بنهج علي ابن ابي طالب 

 بنهج النرجس.  فوق االرصفةوازالة االشجار لمالكيها 
 : نورالدين الفقييد السّ  -

 نفس مالحظة جاره نضال عبدالكافي.* 
 : معز الجرايةيد السّ  -

ابعة متومراقبة برباشة الحاويات وما ينجر عن تراكم الفضالت بجانب الحاوية أكد * 
 .9البناءات بدون رخصة ،ايجاد سوق للخضر والغالل بطريق قرمدة كلم 

 الجلولي سحنون:عليا ة يدالسّ  -
 نفس مالحظة جارتها آمنة الجموسي. *
 : شكري الخراطيد السّ  -

شكرا للجنة الفتحات لفتح النهج بشارع علي النوري،طلب مراقبة االسعر * 
 والموازين بالسوق البلدي،ايجاد حل الحتالل المساح وتنظيم حملة بمقاهي المنطقة البلدية.

 : لبنى الرباعي ةيدالسّ  -
الجزء المتبقي من طابية بنهج الرشاد ونقطة سوداء بها مع مراجعة توقيت  ازالة* 

 رفع الفضالت الى الساعة الحادية عشر صباحا.
 : لسعد الحشيشةيد السّ  -

 سبب سقوط جمعية اتحاد قرمدة ولمن نحمل المسؤولية . أكد على ضرورة متابعة* 
 : هشام بن جماعةيد السّ  -

 حملة الكنس بشارع بوزيان.طالب بتعميم * 
 : المنصف الفريخةيد السّ  -

ربط شبكة التطهير بنهج عمر ابن الخطاب خاصة وجود عمارة بهذا أكد على * 
 طنين من روائح كريهة.االنهج وما يعني المو



كافة تدخالت الحاضرين ثمنت السيدة رئيسة البلدية مشاركتهم المكثفة  اثر االستماع الى
في االجتماع التمهيدي مؤكدة على معالجة مختلف هذه اإلشكاليات في أسرع اآلجال وتالفي 
مختلف النقائص حسب اإلمكانيات المتوفرة وإحالة مختلف المالحظات والمواضيع على 

في كل االخالالت. واجابت على بعض التدخالت مثل اللجان البلدية المختصة واإلدارة لتال
تنظيم حمالت استمرارية لقتل الكالب السائبة بالتعاون مع المواطنين البالغ الشرطة البلدية 
الماكن تجمعها،تنظيف وغسل الحاويات باستمرار،تظيم حمالت لرفع النقاط السوداء ،توفير 

 يم مطالب الزالة االشجار.ثاني لكنس طريق االفران،على المواطن تقدفريق 
كما اخذ الكلمة السيد فيصل الجراية الذي أشار الى برمجة ازالة الطوابي قبل تعبيد 

 االنهج باالشتراك مع لجنة االشغال وطالب الموطنين بتقديم التزامات لذلك.
ال في مج واخيرا احيلت الكلمة للسيد فتحي بن جماعة الذي اشار الى تقدم االشغال

 التعبيد والتنوير.
 

  ورفعت الجلسة حوالي الّساعة الواحدة بعد الزوال.
 

 
 
 
 
 

 

 البلدية ةرئيس
 

 آمنة بوعزيز كريشـان


