
 بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل مع المتدخلين العموميين

 0202في إطار اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

 0202أكتوبر  02الخميس 

 02تم عقد جلسة عمل يوم الخميس  0202في إطار اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البلدية مع المتدخلين العموميين وذلك برئاسة  0202أكتوبر 

 :السيدة فائزة بلخير رئيس البلدية  وبحضور كل من السادة والسيدات اآلتي ذكرهم

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة: ني لمياء العيو 

  رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم: سمير الزواري 

  رئيس دائرة الزهراء: دمحم الشاهد 

  عضوة المجلس البلدي: نسرين خليفة منصور 

  عضو بالمجلس البلدي: رشيدة الصفاقسي 

  الكاتب العام للبلدية: لطفي بوحمدة 

  كاهية مدير شؤون المجلس واإلعالم والتواصل: صفر ياسين 

  عن اتصاالت تونس: راضية الزوالي 

  عن الديوان الوطني للتطهير: منير شقير 

  عن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه: دمحم الزبيدي 

  متصرف دائرة هيبون: سمير بن سالم 

  متصرف دائرة الزهراء: حاتم صفر 

  ئيسة مصلحة المناطق الخضراءر: سامية نصر خواجة 

  كاهية مدير الوقاية والتنظيف: زهير القلوطي 

  تقني بمصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية: علي الحفصي. 

افتتحت الجلسة السيدة رئيس البلدية مرحبة بالحاضرين مشيرة أن هذه الجلسة تندرج في إطار 

وتهدف الجلسة إلى مزيد التنسيق بين مختلف  0202اإلعداد الجيد للبرنامج االستثماري التشاركي 

المتدخلين بالملك البلدي العام بالمجال البلدي إلنجاز المشاريع والتدخالت بصورة ناجعة وخاصة 

كما أفادت أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد راسلت بلدية المهدية حول , مشاريع القرب

 :ت في تتمثل هذه التدخال 0202برنامج تدخلها لسنة 

  بالزهراء( خواجة)بناء وتجهيز محطة تحويل الكهرباء 

  بقصور  02/052إحداث خط كهربائي تحت أرض جهد عالي يربط بين محول الكهرباء

 الساف والمنطقة الصناعية بالمهدية

  0و  0تطهير الشبكة الكهربائية جهد منخفض بمنطقة كاب أفريكا 

  بمنطقة الزهراءتجديد جزء من خط الكهرباء جهد عالي 



كما أفاد الديوان الوطني للتطهير أن أهم تدخل بالمجال البلدي سيتم من خالل إنجاز مشروع 

 .مليون دينار 022محطة التطهير بكلفة تفوق الـ

المتدخلين العموميين الحاضرين بالجلسة أنهم بانتظار المصادقة على  كما أشار السادة ممثلوا

لالطالع على مجمل المشاريع المبرمجة بوالية المهدية وسيتم إفادة  0202قانون المالية لسنة 

 .0202البلدية بكل المستجدات قبل موفى سنة 

لجلسات العامة هذا وأشارت السيدة لمياء العيوني بضرورة حضور المتدخلين العموميين ل

 .التشاركية ولجلسات المناطق لضمان نجاح مختلف مشاريع القرب

 ورفعت الجلسة على الساعة الرابعة بعد الزوال

 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر

 

 


