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 2018نوفمبر  27 لثالثاءالتأمت بقصر البلدية جلسة استثنائية لمجلس بلدية صفاقس يوم ا

على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات بقصر البلدية اثناء جلسة علنية برئاسة السيد منير 

 اللومي رئيس البلدية وبحضور السادة أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم :

، اوي ــــــــــــــأحمد الميس ،منير العفاس ،ام عطية هللا ــــــــــــــــسابت ركي ،سلمى الت

  م كريماوس ، فقيالوليد ازي المسدي ، ــــــغ

 ، دة الفخفاخــسعي ، فـــــــــــــــسمير الشري، ي ـــــــــــــموزي اللوـــــــــــمحمد ف

 ة ـــــــــسندس الفريخ ، وية عميرةرا ، ام الشعريــــــــــــــوس

عصام هاديــــــــة الشرفي ، استبرق المعالج ،  ، قدورة  محمود، قروي الان ـــــايم

 راتي ــــــــــفرح الفراضيـــــــــــــة الفقي ، المرداسي ، 

وئام شيخ روحه ، ، هيام ، محمد نجيب واردة ،  محمد وجدي العايدي ، عزالدين السالمي

زاهر اللوز ، سالمي ، الا ــــسن نعمة شعبان ، نوال شحيدر ،  وليد كريشان  ال  ،ــغرب

 ، أحمد غرسالوي وريم الطريقي .عبد هللا بن عبد هللا 

سرين بن شريفـــة ، أنــــور جبير ، ضحى منصف خماخم ،  وقد تغيب باعتذار السادة : 

 بوزيـــــد ، معــــــــــــــــــز بن رحيم 

 درة شقرون ، عبد العزيز خلف  وتيسير عبد الدايم 

السادة المديرين وكواهي السيد حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية و كما حضر الجلسة 

 .وثلة من مكونات المجتمع المدني ووسائل االعالم  المديرين وبعض رؤساء المصالح البلدية



بعد اكتمال النصاب القانوني مرحبا بالحاضرين مبينا ان افتتح الجلسة السيد منير اللومي  

 هذه الجلسة ستخصص لمواصلة المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي  .

 

     -18- 

ال كامل الفصول المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس  فص وبعد التداول حول           

من النظام الداخلي  109عمال بالفصل سيد رئيس البلدية مبينا انهالأخذ الكلمة  فصال 

التنفيذ بعد المصادقة عليه من اغلبية اعضاء المجلس البلدي  زل حيخالمشار اليه فانه يد

. 

ة ــــاء المجلس تم االتفاق على ارجاء المصادقعضـــــــمع ا وروبعد التشا            

التاسعة صباحا  ةعلى الساع 2018 نوفمبر 29وم ــــــــــــــة للنظام الداخلي الى يائيالنه

. 
 

 

 2018ديسمبر  3صفاقس في :        

 

 رئيس البلدية                  الكاتب العام 

 

 منير اللومي         حافظ الهمامي 

 

 امضاء االعضاء الحاضرين         

 

 محمد نجيب واردة    وسام الشعري    سلمى التركي

 هيام غربال    عميرةراوية     ابتسام عطية هللا

 عزالدين السالمي    سندس الفريخة    منير العفاس

 معز بن رحيم    ايمان القروي    غازي المسدي

 تيسير عبد الدايم    محمود قدورة     وسام كريم

 ريم الطريقي    استبرق المعالج     أحمد الميساوي



 زاهر اللوز   عصام المرداسي   محمد فوزي اللومي

 سنا السالمي    فرح الفراتي    لشريف سمير ا

 عبد هللا بن عبد هللا   محمد وجدي العايدي    وليد الفقي

 نوال شحيدر    وئام شيخ روحه     سعيدة الفخفاخ

 

 

 

 

 

 صفاقس في :        

 رئيس البلدية                  الكاتب العام 

 

 منير اللومي         حافظ الهمامي 

 امضاء االعضاء الحاضرين         

 محمد نجيب واردة    وسام الشعري    سلمى التركي

 هيام غربال    راوية عميرة    ابتسام عطية هللا

 عزالدين السالمي    سندس الفريخة    منير العفاس

 معز بن رحيم    ايمان القروي    غازي المسدي

 تيسير عبد الدايم    محمود قدورة     وسام كريم

 ريم الطريقي    استبرق المعالج     أحمد الميساوي

 زاهر اللوز   عصام المرداسي   محمد فوزي اللومي

 سنا السالمي    فرح الفراتي    سمير الشريف 

 عبد هللا بن عبد هللا   محمد وجدي العايدي    وليد الفقي

 نوال شحيدر    وئام شيخ روحه     سعيدة الفخفاخ
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