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ـ  جويلية  20انعقدت بقصر بلدية قرمدة الجلسة التمهيدية الثالثة يوم الجمعة الموافق ل

 نظراعلى الساعة الرابعة بعد الزوال و ذلك عن طريق الربط المباشر 0202

للوضع الوبائي بالبالد برئاسة السيدة آمنة بوعزيز كريشان و بحضور األعضاء 

 التالي ذكرهم:

 علي المطيبع. -نهى القبايلي

ن و عددا محدودا م -كاتب عام البلدية –كما حضر الجلسة السيد البحري المثلوثي 

 المواطنين.

افتتحت رئيسة البلدية الجلسة مرحبة بالحاضرين ثانية على مجهودات إطارات 

 لبعضو البكالورياثم تقدمت بأحر التهاني للناجحين في امتحانات  البلدية

 عضاء المجلس البلدي الناجحين كذلك.أبناء أ

  محضر الجلسة التمهيدية الثالثة

  0202لسنة 

 الجمهورية التونسية

 والبيئة   الّشؤون المحليةوزارة 

 بلديـة قرمـدة

 كتابة المجلس 

 ددـــــــــــــــــــــع

 قرمدة في:..............................
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قامت رئيسة المجلس في البداية بتقديم بسطة على مستوى تقّدم إنجاز 

 .المشاريع البلديّة

س انطلقت أشغال الكنفيما يخص الوضع البيئي بالمنطقة البلدية:  -

بالمنطقة البلدية منذ بداية شهر جوان كما انطلقت أشغال دهن 

جوان وتم بداية من غرة جويليّة  20نذ األرصفة وتشذيب األشجار م

  حاوية كبيرة بمنطقة بوزيان و الطبلبي. 02توفير عـــدد 

  :0202متابعة إنجاز مشاريع لسنة فيما يخص  -

  :222التنوير% 

  02الترصيف: أكثر من% 

  أسابيع في انتظار  4التعبيد: سيقع االنطالق في األشغال بعد

 صندوق القروض.الحصول على الموافقة النهائيّة من 

سيقع االنطالق في أشغال تهيئة المسلخ البلدي في شهر أوت بدخول الغاية 

 في حين ال يزال المركب الرياضي في طور الدراسة. 

  :0201فيما يخص متابعة إنجاز مشاريع لسنة  -

 وقع االنطالق في أشغال الترصيف 

 التنوير: المراحل األخيرة من الدراسة 

  الدراسة.التعبيد: في طور 

أستمار وقع عرضها على العموم لتلقي اقتراحاتهم  44تلقت البلدية عــدد 

 وآرائهم فيما يلي:
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 السيدة هدى الفقي:   -1

قامت بالثناء على المجهودات المبذولة من قبل البلديّة و تساءلت عن مستوى 

تقدم إنجاز مشاريع القرب في منطقة األفران الشمالية و عن موعد انطالق 

 مشروع تثمين النفايات.

 سفيان السيالة: -0

 تقّم باإلقتراحات التالية:

  إكمال مشروع تعبيد و ترصيف و تنوير و تشجير نهج الجمهورية

 و األنهج المتفرعة عنه.

 .تعبيد طريق بوزيان و الطبلبي 

  مراجعة المساحات المشغولة من طرف أصحاب المحالت على

 طول طريق قرمدة.

 محمود سحنون: -3

 عن استحسانه للمجهودات المبذولة في مجال نظافة شارع الطبلبي.عبّر  

 منى السالمي: -4

 تساءلت عن المعايير المعتمدة إلزالة الطوابي.

 شكري الخراط:  -5
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  وسيط لتقريب الخدمات من  ومركزانشاء مجمع للخدمات اقترح

 مواطني منطقة قرمدة.

  كما طالب بتركيز كراسي بالساحات المجاورة للبلدية و تعويض

           الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسيّة بالنسبة للتنوير العمومي 

و تكثيف حمالت تنظيف و تعقيم الحاويات البلدية و حمالت رش 

 الوشواشة.

  تساءل عن تعبيد شارع الهادي سحنون و طالب بردع المخالفين

المقاهي الستغاللهم المساح التابع للملك العم دون من أصحاب 

 وجه حق. 

  طالب بالقيام بعمليّة الكنس اليومي في طريق األفران لتحسين

 .النظافة و رفع الفضالت المتواجدة في هذه المنطقة

 .طالب بالتسريع في إنجاز المركب التجاري سيدي عباس 

 عبودة السويسي: -6

 تقدم بالمالحظات التالية:

  أين يوجد نخيل متماسك  9بالتدخل العاجل بالقصاص رقم طالب

 مع أسالك الكهرباء.

                  تساءل عن تطورات مشروع المنتزه الحضري بقرمدة

 الخضراء. والمساحات

 .تساءل عن مستوى تقدم تعبيد شارع بوزيان بالخرسانة األسفلتيّة 
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  لرفع الردماقترح أن تقوم البلدية بالتعاقد مع أحد المقاولين             

 .الجديد فيما يخص دار الثقافةواألتربة كما تساءل عن 

 :إيناس القسنطيني اللوز -7

  قامت بشكر البلديّة على التنوير العمومي و تطرقت إلى مشكل

 .0الكالب السائبة بجانب الوكالة العقارية للسكني 

 خير الدين القسنطيني:  -8

دخال عداد تقدم في الفارط بطلب إل التالي:قامت بعرض اإلشكال 

استهالك الماء المنزلي بنهج مصطفى الفقي رغم حصوله على رخصة 

المياه اال أن مطلبه جوبه بالرفض بحجة أنه  وتوزيعمن شركة استغالل 

 2 راعه بتاريخ تم تعبيد الطريق حديثا مما يمنع عملية الحفر لكن ما

 صة بنفس النهج.جاره على نفس الرخال حصول ا 0202جويلية 

 صالح الزايدي: -9

 الحظ عدم تخصيص خطط النتداب خريجي علم النفس واالجتماع.

 عمر بن عامر: -12

              تساءل عن انعدام الحمالت لتطبيق البرتكول الصحي بالمقاهي 

و المقاهي و المغازات كما طلب بإعادة النظر في أماكن تركيز الحاويات 

 تعقيمها بالجير األبيض.و العمل على تنظيفها و 

 ية: خليل الجرا -11
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 تساءل عن موعد انطالق أشغال المبرمجة في شهر أفريل.

 

 خالد بن جماعة: -10

 اقترح إنشاء مالعب كرة قدم بالمنطقة البلدية.

 أمين الفوراتي: -13

تقدم بالشكر للبلدية من أجل إزالة المحول الكهربائي وطالب بإزالة 

 في تلك المنطقة.المباني القديمة اآليلة للسقوط 

 أحمد شقرون: -14

 طالب بإحداث مخفض سرعة ومزيد مراقبة عملية رفع الفضالت.

 سناء العلوش: -15

 كيفية النفاذ لمحاضر جلسات اللجان و طالبت بنشرها.تساءلت عن 

 حاتم الصالحي: -16

طالب بتكثيف عدد الحاويات الكبيرة بالطريق الرئيسي قرمدة و إضافة 

 متر. 022حاويات صغيرة كل مسافة 

 رضا الفريخة: -17

 .5طالب بتعبيد نهج ربيع األنوار طريق ألفران كلم 

 مرام الرقيق: -18
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 طالب باحترام برنامج التشاركية فيما يخص الترصيف.

 

 رمزي اللحياني: -19

عبر عن استحسانه للمشاريع المبرمجة في التشاركية و خاصة منها 

 ترصيف شارع الشهداء.

 :هناء -02

 نقاط االنتصاب العشوائي المنبعثة من عبرت عن استيائها من الروائح

 و من االنقطاع المتكرر للماء.الشهداء  لبيع الخرفان بشارع

 ريم بوخريص ولها: -01

  طالبت بالتدخل السريع بالنهج المحاذي للحديقة بشارع الشهداء

نظرا لوجود بستان لم يحترم صاحبه مسافة التراجع القانونية مما 

 النقل.حال دون إمكانية مرور وسائل 

 .كما طالبت بالتعجيل بإنارة النهج المحاذي للحديقة بشارع الشهداء 

 حمادي داود: -00

قام بلفت نظر البلدية إلى الوضعية الكارثية المترتبة عن تدخل الشركة 

 الوطنية الستغالل و توزيع المياه بشارع االمام سحنون.

 رانية كمون: -03
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نظرا لفيضان  7سحنون كم طالبت باالهتمام بنهج إبراهيم غربال مركز 

 مياه التطهير في كل مرة.

 

 طيب:محمد الحاج  -04

طالب بالتدخل السريع لردع نقاط بيع الخرفان السوداء بالمنطقة السكنية 

 القريبة من مقبرة األعشاش.

 تهاني القالل و منية الفريخة: -05

 طالبتا باإلهتمام بشارع غزوة بدر.

 سماح: -06

 طالبت بفتح قصاص العش

 يوسف: -07

 بتكثيف حمالت ردع القاء الفضالت من قبل الشرطة البيئية. طالب

 علي بوبكر: -08

 مقنعة. وغيرالحظ أن اإلجابات المقدمة فضفاضة 

 معز الجراية: -09

  وتعقيمهاطالب بتنظيف الحاويات  
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         الحظ انخفاض مستوى مجاري المياه بمفترق خالد ابن الوليد

 اصطدامهم بها.وبوزيان وتسببها بأضرار للسيارات نتيجة 

 .طالب بالقضاء على األعشاب الطفيلية بالدواء عوض اقتالعها 

 حلمي الشعري: -32

 التالية: االقتراحاتتقدم بجملة 

  داني مستشفى مي إلحداثاقترح تخصيص القاعة الرياضية بقرمدة

 قبال مرضى كوفيد.تخاص باس

 .ثنى على تفاعل اإلدارة البلدية مع المواطنين 

  أحمر بمكان وجود المحول الكهربائي الواقع اقترح احداث ضوء

 ازالته.

  ن صفاقس ع وبلديةعبر عن استنكاره بخصوص اعتراض الوالي

 سوق يومية للدواب بقرمدة واستغالله بصفة مجانية.احداث 

 نافع المعلول: -31

اقية مياه األمطار بصفة استب شبكات تصريفطالب ببرمجة حملة لتنظيف 

بتخصيص حاويات خاصة بالكرتونة           قبل هطول األمطار كما طالب 

 التجار لتجميعها. ودعوة

 سامية الطريقي: -30

 طالبت بالرد على مطلبها المقدم في خصوص تقليع شجرة بلديّة أمام منزلها

 شكيب مزيد: -33
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 الحظ المستوى المتميز للخدمات البلدية في مجال النظافة.

 محمد علي بن رمضان: -34

 AFHطالب بإحداث مسلك صحي في منطقة 

 ام محمد الدرويش: -35

بعض أعمدة  وتعطب الحظت وجود شوارع دون اسم بمنطقة قرمدة الجديدة

 اإلنارة بنفس المنطقة ثم طالبت بإحداث دار شباب.

 ماهر اليانقي: -36

ناطق بإحداث م وطالبللبلدية على حسن تطبيق القانون تقدم بالشكر 

 خضراء بالمنطقة.

 :سناء عليلة العشيوسف  -37

دعت إلى االهتمام بمسألة إلقاء الفضالت غير المنزلية بالحاويات التابعة 

للبلدية من طرف التجار في نهج الشهداء زنقة صالة كمون كما طالبت 

 بتكثيف حمالت المراقبة الصحية على المحالت الكبرى.

 محمد بن باي: -38

 تساءل عن موعد استكمال تعبيد زنقة اإلمام سحنون.

 :أسماء والي -39

 طالبت بإيجاد حل لجنان ماهر شعبان.
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 أحمد الخميري: -42

تساءل عن موعد استكمال تعبيد شارع فرحات حشاد إلى بوزيان ثم إلى 

 قرمدة على مستوى المستوصف.

 الهادي اليانقي: -41

 ن سببعو تساءل  ابن ابي طالب بوزيان الطبلبي يشارع علطالب بتعبيد 

 دينار. 052إلى  22الترفيع في رخصة الربط بالغاز الطبيعي من 

 سماح: -40

 طالبت بفتح قصاص العش على نهج المرابطين.

 راسم: -43

 طالب بتعبيد نهج أبو فراس الحمداني.

 عادل دربال: -44

 لذوي االحتياجات الخصوصية. وممرطالب بتخصيص مكان خاص 

 نبيلة القسنطيني الفندري: -45

 بشارع أبو القاسم الشابي: والخاصةتقدمت بجملة المالحظات التالية 

 .غياب اإلضاءة وسط الطريق 

 غياب شبكة التطهير وسط الطريق 

  حالة الطريق كارثيّة و ال تساعد على تنقل العربات 
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 عدم رفع الفضالت باستمرار 

 كثرة الكالب السائبة 

 انات.انبعاث روائح كريهة من المنازل التي تربي الحيو 

 أمين الهويدي: -46

 دعا إلى تطوير شبكة الصرف الصحي.

 رانية كمون: -47

دعت إلى إيجاد حل جذري لماء تصريف األمطار و التطهير و تعبيد شارع 

 نهج إبراهيم غربال.

 ريم القرمازي: -48

 سنوات. 5الحظت غياب اإلنارة بقرمدة الجديدة منذ 

 تهاني القالل الفريخة: -49

 اإلستمارة.تساءلت عن مكان تواجد 

 وائل عبد المقصود: -52

 طالب بمنع اإلنتصاب أمام المساجد.

 شكيب مزيد: -51

  الحظ احتكار الرصيف من طرف رواد المقاهي مما يشكل خطرا

 على حياة المواطنين.
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