
 
 
 

 محضر جلسة     
 رابعةالجلسة التّمهيديّة للّدورة العاديّة ال

 9102للمجلس البلدي لسنة 
 

يوم  9102لسنة لرابعة الجلسة التّمهيديّة للّدورة العاديّة االمجلس البلدي بقرمدة عقــد 
بقاعة االجتماعات بمقّر البلدية حيث تّمت  العاشرة صباحاعلى الّساعة  9102 أكتوبر 91 حداأل

المصالح من مجلة الجماعات المحلية وقد قامت  902الّدعوة لهذه الجلسة تبعا لمقتضيات الفصل 
البالغ في الغرض  بتعليق العديد من الالفتات بكامل المنطقة البلدية زيادة على إذاعة نصّ البلدية 

 أعضاء المجلس البلدي.والّدعــوات الّشخصيّة لكّل باإلذاعة الجهويّة بصفاقس 
الجلسة رحبت خاللها بالحاضرين  البلدية ةرئيس آمنة بوعزيز كريشانالّسيدة  تترأس

وفرت البلدية قد قدمت شكرها الخاص لشباب منطقة قرمدة المشارك في حملة النظافة بامتياز وو
 المستلزمات.كل 

نادر فيصل الجراية ، محمد بلغيث ،الّســـادة:  من كلّ المجلس البلدي عن  الجلسةوحضر
 ، فتحي كمون. سامي الجربي، منجية الترعي، علي المطيبع، سحنون

المواطنين وعدد هاّم من وعن االدارة السيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية 
 .والمواطنات

أحيلت الكلمة للسيد نادر سحنون رئيس لجنة الشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف الذي 
الذي تمت الموافقة عليه من طرف المكتب البلدي واحيل الى  9191قدم المشروع األولي لميزانية 

 071امانة المال الجهوي تطبيقا للمقتضيات الجديدة  لمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 

يث قدم الموارد الجملية التقديرية للعنوانين األول والثاني وكذلك النفقات للعنوانين االول حمنها ،
 والثاني.

 الكلمة إلى السادة الحضور فتناولها الّسادة المذكورين كما يلي: تإثر ذلك أعطى
 : معز الجرايةالّسيد  -

بشارع خالد ابن الوليد  جوجود مصب فضالت ونقطة تراكم ماء أمطار بمنعر*          
* وجوب العناية بالساحة الداخلية لحي النصر)وجود كدس ردم تحت الشجرة(         

 : بوحامد أحمدالّسيد  -

طالب بتقديم الميزانية بطريقة أفضل لكي يتمكن المواطن من المتابعة*          
تكاثر بالزنق حيث ت * الحظ تحسن في خدمات النظافة في الطرق الرئيسية وعكس ذلك       

يخ ئبة خاصة زنقة الشاالفضالت لعدم وجود الحاويات مع وجود الطوابي والكالب الس سأكدا
 العذار.

 : محمد المهدي الشعريالّسيد  -

نقلة تحية شكر لمصلحة النظافة خاصة ايام عيد االضحى كذلك الدارة مهرجان قرمدة لل*        
.النوعية في المهرجان  

عدم التواصل مع منظمات المجتمع المدني من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي.*          
دار وموعد فتح عدم استغالل الملعب المعشب وايجاد حل لذلك أسباب * تساءل عن        

 الجمعيات جاهزة.
.باالهمية الالزمة* االحتفال بخمسينية البلدية لم يكن          

 الجمهورية التونسية
  لّشؤون المحليّة والبيئةوزارة ا

 بلديـة قرمـدة
 كتابـــة المجلـــس

 



 : شكري الخراطالّسيد  -

إعادة وطالب ب االشغال التي تقوم بها كل من شركة المياه وديوان التطهيرتذمر من *        
  تسمية نهج.

 : الحبيب القاللالّسيد  -

لي وقدم شكر خاص على تعبيد نهج عطالب باستمرارية تنظيف الحاويات ومحيطها *        
 النوري.
اعة * كما تساءل عن مشروع المسبح البلدي ومشروع الوسيط للصحة ودار الثقافة وق        

 عرض مسرحي وسنمائي ومشروع دار الخدمات.
 : سليم كمونالّسيد  -

 شكر خاص على حملة النظافة والحرص على استمراريتها وتوعية المواطن باخراج*        
ات حائطية .في اوقاتها وطالب بتركيب حاويالفضالت   

* وشكرا لتعبيد نهج الطيب الكتاري          
 : عمارة زروقالّسيد  -

.المكانية استغالل الرصيف ازالة االشجاربشكرا لتعبيد نهج غرة ماي وطالب *          
 : محمد الجرايةالّسيد  -

معاملة حراس السيارات يوم السوق االسبوعي.* تذمر من          
 : يسري السقاالّسيد  -

تفعيل سلطة الردع للمخالفين في استغالل االرصفة.أكد على *          
 : ناجح بركاللهالّسيد  -
 9خطر بشارع  االشجار الواصلة الى االسالك الكهربائية وما تنجر عنها من* تذمر من        

 مارس .
.لم تشهد تقدما يذكر 9102المشاريع التشاركية لسنة الحظ ان * كما          

 : محمد الطرابلسيالّسيد  -

 كني منطقة قرمدة الجديدة الحظ نقص في اإلنارة العمومية تكاثر الناموسامن متس*        
 والكالب السائبة عدم وجود حاويات لرمي الفضالت.

 : الطاهر التركيالّسيد  -
 شذيب االشجار)بين قرمدة واالفران( وت 4طالب بتهيئة ودهن السوق البلدي بالقاصة كلم  *       

   نهج.وطالب بترصيف هذا الوتنظيف محيط السوق والحظ احتالل الرصيف بنهج جامع بالل 
 : شكيب مزيدالّسيد  -

ارثية وضعية كو ان الحاويات غير كافية ،اكتظاظ مروري بجانب المخبزةزيبوبمنطقة *        
 بنهج بكور.

 : المختار بلمبروكالّسيد  -

اء(.الحظ تكاثر المقاهي بمركز سحنون مما اثر على مردود المقهى القديمة )الفسيفس*          
 : حافظ الفوراتيالّسيد  -

عدم وجود حاويات بنهج الطاهر كمون مع نقص في االنارة.*          
 : هشام الميالديالّسيد  -

 ثمن المجهود البلدي في ميدان النظافة وطالب البلدية دعمها النجاز مشروع شبكة*        
 التطهير بقصاص سحنون.

 : عبد الرزاق بن جماعةالّسيد  -

تشكى من البناءات الفوضوية بشارع ابن سيناء*          



 : لبنى الرباعي ةالّسيد -

ب.بتركيبنهج الرشاد خاصة بمقبرة العموري وطالبت  تشكت من الكالب الساءبة*          
* طالبت بازالة طابية كمال الكشو .         
: حلمي الشعري الّسيد -         

يبارك االجواء الطيبة واالنسجام لصالح العمل البلدي.*          
وما  ونهج النرجس * اشكالية االشجار الموجودة بالنهج الرابط بين نهج الطيب الكتاري       

.ينجر من خطر على المواطن  
تغناء عن طلب عدم االسيقوم بها القطاع الخاص في التنظيف  * نظرا للنتائج الطيبة التي       

.الخوصصة  
 : أنيس نجاحالّسيد  -

وترصيف الشارع.نقطة سوداء  وسط شارع الهادي شاكر  طلب ازالة *         
 : لمياء السعديالّسيد  -

العتناء أمام المكتبة واضل المنزلية امديرة مكتبة بوزيان تتذمر من وجود أكدسة من الفو*        
 بحديقة المكتبة وتشذيب االشجار.

 : محمد الطريقيالّسيد  -
.5.8يتذمر من احتالل الرصيف من طرف الصناعيين بطريق قرمدة كلم *          

 : شكري الرقيقالّسيد  -

مقاومة الكالب السائبة بالزنقة المقابلة لجامع الرحيم وازالة الردم.*          
 

أخذت الكلمة السيدة رئيسة البلدية نوهت بما قدم المتدخلون من اقتراحات هادفة 
 للرقي بالعمل البلدي ووعدت بمعالجة جميع النقاط وتطبيق القانون في ذلك.

لكافة الحاضرين ورفعت الجلسة حوالي  شكرهارئيسة البلدية وأخيرا جّددت الّسيدة 
  الّساعة الواحدة بعد الظهر.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الكاتـب العــام
 

 البحري المثلوثي

 رئيسة البلدية
 

 آمنة بوعزيز كريشان


