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 حضر جلسةم     
 الجلسة التّمهيديّة للّدورة العاديّة الثالثة

 0202للمجلس البلدي لسنة 
 

 حديوم األ 0202الجلسة التّمهيديّة للّدورة العاديّة الثالثة لسنة المجلس البلدي بقرمدة عقــد 
بقاعة االجتماعات بمقّر البلدية حيث تّمت الّدعوة  صباحاالعاشرة على الّساعة  0202جوان  08

المصالح البلدية من مجلة الجماعات المحلية وقد قامت  012لهذه الجلسة تبعا لمقتضيات الفصل 
اإلذاعة ببتعليق العديد من الالفتات بكامل المنطقة البلدية زيادة على إذاعة نّص البالغ في الغرض 

 أعضاء المجلس البلدي.ـوات الّشخصيّة لكّل والّدعـالجهويّة بصفاقس 
الجلسة رحبت خاللها بالحاضرين  البلدية ةرئيس آمنة بوعزيز كريشانالّسيدة  تترأس

 .وقدمت شكرها لهم لسماع مشاغلهم واقتراحاتهم
ية منجفيصل الجراية ، علي المطيبع، الّســـادة:  من كلّ المجلس البلدي عن  الجلسة وحضر

 محمد سمير السقا، عبدالسالم الجريبي، ليلى الجريبي، ،، فتحي كمون كمونمنذر ، الترعي
 رابعة هدريش وسهام الشعبوني. القطي،

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

 ما يلي:ن كوالكلمة إلى السادة الحضور فتناولها الّسادة المذكور البلدية ةرئيسالّسيدة  حالتأ
 : لسعد بن عيادالّسيد  -

 الحظ غياب بعض أعضاء المجلس البلدي*         
 ضرورة تدارك خلل اإلضاءة الجديدة بنهج النرجس ومعاينة األشغالطالب *         

 : نورة بن جماعة ةالّسيد -

 لرئيسة البلدية وكافة أعضاء المجلس لسماع المواطنينشكر توجهت بال*           
 إلقامة جدار عند إزالة طابية نظرا لحالتها االجتماعيةبمساعدة طالبت *  
 * وجود الكالب السائبة 
 عبدالرؤوف بن جماعة: الّسيد  -

وطالب بدورات امنية أشار إلى وجود حضيرة بناء بشارع ابن سيناء*           
 عمارة زروق: الّسيد  -

 شكر خاص للجهود المبذولة أثناء جائحة كورونا *  
طالب بضرورة احترام الملك العمومي ومراقبة بعض الطرقات اين توجد مفترقات *  

   تحجب الرؤيا
 : رشيد المصموديالّسيد  - 

طالب بمخفض سرعة بنهج الهادي سحنون*           
المواطنين  إزعاجوجود قطعة ارض مهملة على ملك قصارة تسبب في الحظ *         
بها األوساخلتراكم   

 : فوزي العموريالّسيد  -

 ،عمال وجمعيات إدارة مجلس ،للثناء الحجر الصحي أتحية شكر للذين عملوا *        

  

 بلديـة قرمـدة
 كتابـــة المجلـــس
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ركب موتفعيل تهيئة فضاء  دورة مهرجان قرمدة أثناء لألطفال* طالب بتخصيص برنامج        
 الطفولة للتنشيط

 زالة طابية بنهج االستقالل بجانب مسكنه ورفع بقايا فضالت الهنديإ* طالب ب        
 * تذمر من الحالة الكارثية لحاويات النظافة        
 : فتحي بلحاجالّسيد  -

 طالب بتعبيد نهج امام مدرسة بوزيان*        
 : حلمي الشعريالّسيد  -
 أمام مقهى أحالم 8كلم  الطبلبيومفترق  بتهيئة الساحة المحاذية للبلديةطالب *        

 نهجوفتح بعض األانجاز المشاريع التشاركية تساءل عن تقدم *        
 ضرورة مقاومة الحشرات السامة بالتدخل داخل األماكن الخاصةأشار الى *        
مركب رياضي   المنتزه الحضري،دار الخدمات الوسيط ، اريع* تساءل عن مش       

 ومركب ثقافي
 : عزالدين دربالالّسيد  -

 طالب بتركيز مخفض سرعة على مستوى شارع بوزيان ونهج الهادي سحنون*  
 : مهدي الشعريالّسيد  -

 االنتصاب الفوضوي خاصة أمام سريماكس وتخصيص مكان لهم بمقاومةطالب * 
 : هدى الفقي ةالّسيد -

 آجال مشاريع القربتساءلت على * 
 تثمين النفاياتاكدت على * 

 نهجتحيين قائمة تسمية األ ت* طالب
 التحضيرات لعيد االضحى خاصة تحديد أماكن البيعتساءلت عن * 
 : ميمون دربالالّسيد  -

 باب على ملك الزارعي على مستوى مدخل دربال والحشيشة إلزالةحل  طالب إيجاد* 
 وجود حانوت يحجب الرؤيا بنهج عثمان ابن عفان على ملك شمس الدينالحظ * 
 الديوان التطهير بجانب جامع الرحيم وجود حفرالحظ * 
 : عزالدين عبيدالّسيد  -

 على ملك والدته نظرا لظروفها االجتماعية طالب ببناء جدار* 
 خاصة مشاكل البناء جالاإلجابة على شكاوي المواطن في اآلطالب * 
 : فيصل الهماميالّسيد  -

تكاثر الفضالت وراء وعدم وجود حاويات لوضعية زنقة سيدي الطيبي مزرية الحظ ان * 
 االنارة منعدمة.وعمارة عزيزة 

 : عادل بن جماعةالّسيد  -
مارس  0بشارع البلدية مشكورة لتدخالتها في تطبيق مثال التهيئة العمرانية أشار الى ان * 

 ازالة حائط سياج.فتح نهج على مستوى جاره الذي يرغب في  تمامإوطالب ب

نوهت بما قدم المتدخلون من اقتراحات هادفة للرقي وأخذت الكلمة السيدة رئيسة البلدية 
سبتمبر  خالل شهري  عن طريق التشاركيةينجزوذكرت بان التنوير والتعبيد بالعمل البلدي 

 واكتوبر.
 والفتحات وتطبيق مثال التهيئة العمرانية  نهجالبلدية تسعى لتجسيم األ -
 النظافة والحاويات والنقاط السوداء تتم متابعة يومية لذلك -
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تم تعيين السيد عزالدين الزوش مدير لمهرجان قرمدة وسينظر في برنامج جيد  -
 طفالوفقرات األ

 تنظيم حمالت تبخير لمقاومة الحشرات وحملة لقتل الكالب السائبةسيتم  -
 : رانيةمعبدالسالم الجريبي رئيس لجنة االشغال والتهيئة العالسيد 

 تعطيل المقاولين على مستوى االشغال ان بعض المواطنين تعمدوأذكر ب -
 التعبيد والتنوير يتم عن طريق التشاركية -
نهج ال يتم في ظرف شهر او اثنين وبما يبقى سنوات ويجبر المواطن على فتح األ -

 ذلك عند طلبه لرخصة بناء.
شكرها لكافة الحاضرين ورفعت الجلسة حوالي رئيسة البلدية خيرا جّددت الّسيدة وأ

  الّساعة الواحدة بعد الظهر.
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الكاتـب العــام
 

 البحري المثلوثي

 رئيسة البلدية
 

 آمنة بوعزيز كريشان


