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القانون األساسي عدد بمقتضيات  بتاريخ    2018لسنة    29عمال  ماي    09المؤرخ 

المحلية  2018 الجماعات  بمجلة  الوالمتعلق  التمهيدية  الدورة  جلسة  ثالثة  ،إنعقدت 

بمقر بلدية بوشمة وذلك بحضور رئيس البلدية و أعضاء من المجلس   2020لسنة 

عرضاوي، باسم  ؛  ذكرهم  اآلتي  السادة   دباغي  البلدي  خليفي   ،طارق  ،كمال 

، رزق  ،صبرين  فرحات  المواط  سمير  من  مجموعة  أيضا  حضر  و  وقد  نين 

 ممثلين عن المجتمع المدني . 

بالحضور واضعا الجلسة في إطارها ثم  إفتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحبا  

 أحال الكلمة للمتدخلين من متساكني المنطقة و كانت التدخالت كاآلتي : 

البلدية  - مساندة  الجمعيات عن  تدخله  بخصوص عزوف  في  خليفي:  المنعم  عبد 

في حملتها ضد فيروس كورونا المستجد إقترح األخير تنظيم حوار بين المجلس 

طقة لوضع خطة عمل مشتركة و القيام بحمالت توعوية و  البلدي و جمعيات المن 

 تحسيسية . 

البلدي- من  طلب   : فرحات  بالمنطقة  إيهاب  المتواجدة  الجمعيات  لتفعيل  التدخل  ة 

 خاصة الجمعية التنموية و جمعية البيئة وذلك بالتنسيق مع معتمد قابس الغربية . 

العمل و التنسيق مع    زياد مسعودي: طلب من لجنة الشباب و الرياضة مزيد من-

 مختلف الجمعيات و عقد جلسات دورية . 
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المكلفة  - المقاولة  اشغال  مراقبة  علي  الحرص  البلدية  من  طلب   : خليفي  وليد 

المسجلة   اإلخالالت  رفع  و  االنارة  و  التعبيد  تسمية بأشغال  لضرورة  نوه  ،كما 

 األنهج . 

 بلدية كاآلتي: وبعد أن استوفت تدخالت المواطنين كان رد السيد رئيس ال 

البلدية و كافة مكونات المجتمع المدني أكد  - ردا علي موضوع تنظيم حوار بين 

رئيس البلدية علي أهمية المقترح واننا سوف نحدد جلسة في الغرض في أقرب  

إنتشار  مقاومة  في  البلدية  جهود  مساندة  كيفية  علي  للوقوف  خاصة  ممكن  وقت 

 فيروس كورونا . 

إستدعا- طلب  علي  تعقد  وردا  لم  التي  و  العمل  عن  العازفة  الجمعيات  ممثلي  ء 

للغاية و سوف ستواصل   الموضوع مهم  ان  أكد  البلدية  دورات عامة فإن رئيس 

الجمعيات  مع  جلسة  لعقد  المركزية  السلطة  ممثل  الغربية  قابس  معتمد  السيد  مع 

 المعنية . 

يد رئيس اللجنة بالنسبة لموضوع لجنة الشباب و الرياضة ببلدية بوشمة تدخل الس-

نشاطهم   متابعة  و  الجمعيات  مختلف  مع  للعمل  استعداده  معربا عن  خليفي  كمال 

 وعقد جلسات معهم. 

ردا علي موضوع االخالالت المسجلة بحضيرة اشغال تعبيد الطرقات فإن بلدية -

التجديد   و  التهذيب  وكالة  التنفيذ  جهة  مع  بالتنسيق  االشغال  بمراقبة  تقوم  بوشمة 

 العمراني .

في األخير جدد رئيس المجلس البلدي شكره للحضور ،ورفعت الجلسة في حدود  

 الساعة السابعة مساًء.
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