
 
 
 

 

 محضر جلسة     
 الجلسة التّمهيديّة للّدورة العاديّة األولى

 0202للمجلس البلدي لسنة 
 

 

يوم  0202الجلسة التّمهيديّة للّدورة العاديّة األولى لسنة المجلس البلدي بقرمدة عقــد 
على الّساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بمقّر البلدية حيث  0202جانفي  02األحد 

من مجلة الجماعات المحلية وقد قامت  012تّمت الّدعوة لهذه الجلسة تبعا لمقتضيات الفصل 
الفتات بكامل المنطقة البلدية زيادة على إذاعة نّص بتعليق العديد من الالمصالح البلدية 

أعضاء المجلس والّدعــوات الّشخصيّة لكّل باإلذاعة الجهويّة بصفاقس البالغ في الغرض 
 البلدي.

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

نهى  و سمير السقافيصل الجراية،علي المطيبع،فتحي كمون،رابعة هدريش ،فيصل القطي،
 القبايلي .

وعدد هاّم من  كما حضر الجلسة السيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية
 .المواطنين والمواطنات

بكلمة رّحبت في مستهلها رئيسة البلدية  آمنة بوعزيز كريشانافتتـحت الجلسة الّسيدة 
 إثر ذلك أعطت الكلمة إلى السادة الحضور فتناولها الّسادة المذكورين كما يلي:بالحاضرين 

 : محمود بن سالميد السّ  -
كتاري ال الطيب الربط بشبكة التطهير على مستوى وسط شارعضرورة أكد على *        

االداءات لقطع الطريق.ومراعاة حالته االجتماعية في   
 : رياض سحنونيد السّ  -
2.6طالب بفتح نهج على مستوى شارع بوزيان كلم *          

 : منصف الجريبييد السّ  -
طالب بفتح النهج الرابط بين زنقة الكشو وزنقة الجريبي*          

 : منير درباليد السّ  -
طابية شيخ روحه تسوية أرضية نهج وازالةضرورة أكد على *          
: عمارة زروقيد السّ  -        
النظر في و تقليم اوإزالة األشجار الموجودة بنهج غرة مايضرورة أكد على *        

الفواضل المنزلية. تثمينامكانية   
 : منصف القراطييد السّ  -
لربط بقنوات أرضية زنقة الزريبي خاصة ان حالتها سيئة على اثر ا طالب بتسوية*        

 خيرة.التطهير واالمطار األ

 الجمهورية التونسية
  لّشؤون المحليّة والبيئةوزارة ا

 بلديـة قرمـدة
 كتابـــة المجلـــس

 



 : فوزي العمورييد السّ  -
ية رضل ونهج الجمهورية وجوب تسوية األحالة كارثية بنهج االستقالالحظ *        

 . 0212/0212مشاريع التشاركية تساءل و
 : لسعد بن عياديد السّ  -
األشجار بنهج النرجس . رقيع االنهج وازالةضرورة تالحظ *          

 : منير بن عياديد السّ  -
طابية حافظ الخوفي بنهج النرجس وتجسيم النهج المبرمج.طالب بازالة *          

 : حلمي الشعرييد السّ  -
 النظافة وتقليم االشجار في الفترة االخيرة انخفاض نسقالحظ * 

البلديةالساحة الخلفية لمقر ضرورة تهيئة أكد على *          
طريقة اصالح الحفر بالطرقات غير مطابقة للمواصفاتالحظ ان *          

 : منصف الفريخةيد السّ  -
يرهضرورة السعي لربط نهج عمر ابن الخطاب بشبكة التطأكد على *          
ة وان فتح النهج الرابط بين قصاص سحنون ونهج عمر ابن الخطاب خاصبوطالب *        

قام ببناء جداروسط النهج المبرمج. احد المتساكنين  
 : الحبيب القالليد السّ  -
غياب أعضاء المجلس البلدي عن الجلسات .تساءل عن أسباب *          
المتابعة الفنية بعد تعبيد االنهج  الحظ ضرورة*          
أهالي قرمدة ينتظرون مشاريع رياضية وثقافية كبرى.بين ان *          

 : الكتاريحافظ يد السّ  -
ضرورة أصبح الذي إزالة األشجار من األرصفة طالب ب*          
لكتاري.غلق الّطريق على مستوى زنقة ا وتسببهامشكلة المدرسة الخاّصة تعرض ل*          

 : ؤوف بن جماعةعبد الرّ يد السّ  -
قنيم إزالة األعمدة غير قانونيّة بشارع ابن سيناء من قبل الّسيد رؤوفطالب ب*          

 : وزحسن اللّ يد السّ  -
تذّمر من ارتفاع األداء البلدي*          

 : افييمان السّ إ ةيدالسّ  -
و أضافت إلى مشكلة التّنوير في شارع  مدخل بودبّوسلكارثيّة  الحالة نّ الحظت أ* 

 البيئة.
   

: ونسليم كمّ يد السّ  -         
طالب بتجهيز القتات شمسيّة لإلنارة و إحداث مطبّات لتخفيض الّسرعة بنهج *        

 الّطيب الكتاري
 إشكاليّة التّشجير في األنهج و ما ينجّر عنه من استغالل للّرصيفالحظ *        

 : حنان بركالله ةيدالسّ  -
 ة.تذّمرت من بناء مصرف داخل منطقة قرمدة الجديدة نظرا لكونها منطقة سكنيّ *  

 : محسن بن عمريد السّ  -
 ربط شبكة التّطهير بشارع الّطيب المهيري.طالب ب*        



 
 : الحبيب قيدارةيد السّ  -
مشكلة النّقاط الّسوداء و عدم دخول مقاول التّنظيف إلى الّزنق المتفّرعة أشار الى *  

 من نهج المناضل علي الّزواوي.
 : اسعزيزة العفّ  ةيدالسّ  -
تعبيد شارع أبو القاسم الّشابي و تسويّته.ضرورة أكدت على *          

 : مين بن سعيدد أمحمّ يد السّ  -
طالب بتسويّة زنقة بن سعيد.*          

 : هدى الفقي ةيدالسّ  -
إشكاليّة األشجار التّي تحجب الّرؤية و النّظر في حلول تقليمها أو اشارت الى *        

 مقديشبنهج الّشيخ محمود  إزالتها
 " إلعالم المواطنين باالجتماعات.SMSإرسال "طالب ب*        

 : ميمون درباليد السّ  -
 حّل إشكاليّات الحفر بعد التّعبيد مع متابعة إصالح الّطرقات حسب الّطرق الفنّية.طالب ب*        
الّزارعي و مدخل دربال و الّزارعي و وجوب إزالة الباب على ملك أشار الى ان *        

 فتح النّهج.
 : رفيق المهيرييد السّ  -
النّهج باآللة الماسحة و إصالح الّطرقات على مستوى نهج  تسويةضرورة أكد *  

 تراكم المياه أمام الجامع.أشار الى علي البلهوان أمام جامع الهداية و 
 : علي المعلوليد السّ  -
أمام جامع الهداية. تعبيد نهج علي البلهوان* ضرورة          

 : عريالعزيز الشّ  عبديد السّ  -
 إزالة طابية الّشريف بنهج الجّموسي و استعمال اآللة الماسحة لتسويّة النّهج مع تعبيده.طالب ب*        

 : يجمال المزغنّ يد السّ  -
تشّكى من وجود الحاويّات وسط الّطريق و ما ينجّر عن ذلك من حوادث.*          
ضرورة مراقبة البناءات الفوضويّة في الّطرقات و إزالة األشجار من أكد على *        

 يقة.الضّ  األرصفة
 : واويطيف الزّ اللّ  عبديد السّ  -
الحظ غياب نصف أعضاء المجلس البلدي.*          
 وجيهيّة.تّ العالمات العلى تركيز  دأكّ *        
 تعبيد زنقة بّكور.طالب ب*        
 تركيز مخفّضات الّسرعة و مراقبة الوقوف العشوائّي للّسيارات.ب طالب*        

 : ليميمنية السّ يد السّ  -
الهادي سحنون انجّر عنه مياه راكدة في * الحظت عند تعبيد النّصف األّول من نهج  

 ربط المنازل بشبكة التّطهير.و طالبت ب منازل المواطنين مع الّسعي
 : اطشكري الخرّ يد السّ  -
تركيز عالمات المرور بجانب األشجار. حجب الّرؤية عندالحظ  *         
 * طالب بإزالة طابية الميالدي.       



 
 : محّمد مهدي الغربييد السّ  -
تذّمر من وجود نقطة زرقاء بمركز كّمون*          

 : منير اليانقييد السّ  -
و إتمام تعبيد الجزء الثّاني نظرا  التّدّخل الفوري بشارع الهادي سحنونطالب ب*        

 لوجود إشكاليّات من تراكم المياه و وجود حفر به و ربطه بشبكة التّطهير.
 : ويسيالسّ  ةعبوديد السّ  -
 منطقةاول بخطوط االنارة واالنترنات بلحاق ضرر كبير من طرف المقالحظ إ*        

  قرمدة الجديدة.
منطقة مكانها ونقص كبير في العالمات بوجود عالمات مرور ليست في الحظ *        

 قرمدة الجديدة.
ن في وضعها.ترقيم الحاويات وتخصيص مكان معيّ طالب ب*          

 : شكيب مزيديد السّ  -
وطلب إعطاء لمحة على  تواجد الحفر بشارع بوزيّان و نهج بّكور أشار إلى*        

 المشاريع الكبرى للبلدية.
ثر االستماع الى كافة تدخالت الحاضرين ثمنت السيدة رئيسة البلدية مشاركتهم إ

المكثفة في االجتماع التمهيدي مؤكدة على معالجة مختلف هذه اإلشكاليات في أسرع اآلجال 
وتالفي مختلف النقائص حسب اإلمكانيات المتوفرة وإحالة مختلف المالحظات والمواضيع 

لكل ووعدت بزيارات ميدانية تصة واإلدارة لتالفي كل االخالالت. على اللجان البلدية المخ
 االخالالت.

  ورفعت الجلسة حوالي الّساعة الواحدة بعد الزوال.
 

 
 يـري المثلوثـالبح

 
 الكاتب العام للبلدية

 
 
 

 

 رئيسة البلدية

 
 آمنة بوعزيز كريشـان


