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 9102محضر جلسة الدورة التمهيدية الثالثة لسنة 

 9102جوان  92السبت 

 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9102لسنة  92تبعا لمقتضيات القانون األساسي عدد 

 وللنظام الداخلي لمجلس بلدية المهدية

الكتابية واإلعالنات عن طريق المواقع اإللكترونية والمعلقات الحائطية والالفتات والبالغات وللدعوات 

 اإلذاعية 

على الساعة العاشرة صباحا جلسة الدورة  9102جوان  92عقدت بمقر بلدية المهدية يوم السبت ان

السادة والسيدات اآلتي برئاسة السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية وبحضور  9102التمهيدية الثالثة لسنة 

 : ذكرهم

 : عن المجلس البلدي

–لبنى الزواري  –إكرام ريش  –كريمة قاسم  –ريم الزوالي  –هاجر البكوش  –فائزة بوبكر بلخير 

دمحم الشاهد  –حسن بنور   -نجالء الزوالي  –سمير الزواري   -دمحم محسن كريم   –رشيدة الصفاقسي 

 . رضا الشوك –عبير الباجي  –الهادي سنان  –سامي عالية  –

 : عن المجتمع المدني

 مواطن: رضوان لحول -

 كاتب عام جمعية مكارم المهدية : علي الزواري -

 مساعد كاتب عام للتيار الديمقراطي : أحمد بالحاج -

 رئيس الجمعية التونسية للمعطلين عن العمل: سيف عمار المداني -

 ( منطقة شيبة)مواطن : البشير القديري -

 مواطن: دمحم دلة -

 عن التربية واألسرة: طاهر خواجة -

 مواطن: أحمد خواجة -

 مواطن: بوراوي السبع -

 ( منطقة شيبة)مواطن : لعروسي بوخامة -

 ( منطقة شيبة)أستاذ : كمال الهيشري -

 مواطن: كريم حسونة -

 مواطنة : رجاء الغول -

 مواطنة : إكرام الغول -

 اإلدارة الجهوية للصحةعن : بهيجة العجمي -

 مندوبية الشباب والرياضة : دمحم الهادي السقا -

 البريد التونسي : معز الحمدي -

 مهندس رئيس متقاعد : الطاهر جعفر -

تولى السيد لطفي بوحمدة الكاتب وتطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية والنظام الداخلي لمجلس بلدية المهدية 

ما لنتظارات التالية وفقا ون الكلمة معبرين عن المشاغل و اإلتناول المواطنمحضر الجلسة ثم  العام للبلدية كتابة

 : يلي

 : المتدخلون

 : بوراوي السبع* 

  وبالكرنيشبمنطقة البرج األثري  ةيتذمر من مستوى النظافة الرديئ -

 تراكم األوساخ بسوق الحوت وعدم التنظيم  -

 إلى متى سيبقى متحف دار الحوت مغلقا  -

 الفلة غير مرخص فيها باب األرجوحات ب -

  Neptuneالمدرج مهشم بالكرنيش قبالة مطعم  -

 مستوى  وانفالت علىتفاقم ظاهرة االنتصاب الفوضوي بالطريق العام والساحات  -
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 البناء الفوضوي دون رادع السيما بحومة األربعين  -

 لى عدم مساهمتها وتثمينها العمل المنجز من قبل المواطنين بنهج المنصف باي البلدية ع الم -

 :  الطاهر جعفر* 

تغيير صبغة منطقة : من بين اإلجراءات التي اتخذتها بلدية المهدية مقترح المجتمع المدني المتمثل في -

من صناعية إلى سكنية تجارية نظرا لوجوب تناغمها مع مشروع استصالح صبغة بن غياضة الطبغية 

إلى أين وصلت : وقد تم عرض المقترح على المصالح الفنية ومكتب الدراسات ألخذه بعين االعتبار

 .  متابعة هذا المقترح من طرف بلدية المهدية

 : علي الحاج عبد هللا* 

 المنفذ المودي إلى الحمراء الذي أصبح وكرا للفساد ي عدم غلق تساءل عن تهاون البلدية ف -

 تراكم األوساخ خلف الجامع الكبير بالمنطقة السياحية والبرج األثري -

 : نور الدين المرغلي* 

تساءل عن الحالة الرديئة للطرقات كما أشار إلى ضرورة تكثيف الدوريات األمنية لحماية المواطن في  -

 . التعديات والسرقات

أشار إلى ضرورة تكاتف جميع أعضاء المجلس البلدي من أعضاء المجلس البلدي من اجل النهوض  -

 . جودة الحياة بها تحسينبالمدينة و 

 : بو نوارة* 

 نقص المرافق بمنطقة شيبة وأوالد عمار  شدد على -

  وطريق المهديةدعا إلى ضرورة فتح الطرقات بأوالد بنور  -

 بالمناطق المعزولة بشيبة  حافلةوتسخير أشار إلى ضرورة العناية بالتنوير العمومي  -

 : السيدة فضيلة* 

أبدت امتعاضا شديدا من انعدام االتصال بصوت المرأة الريفية المرأة ال دور لها وقدرها التهميش  -

 ضرورة بعث محطة أخرى بشيبة  –انعدام الحافلة  –ال وجود لمرشدات اجتماعية  -بشيبة 

 : أحمد خواجة* 

 ( دار جوهر)هناك انزالق في حي سيدي جابر  -

 ح الطريق إصال: سقوط فندق انزالق خطير -

 الحيناالستجابة لطلبات المواطنين في  -

 يثمن الزيارة التي أداها وفد من البلدية إلى السويد -

 ضرورة فتح دار البحار  -

 يمكن أن تتبع محطة اللواج رجيش  -

 فوضى عارمة بسوق الحوت  -

 السوق الموازي متى يتم إيجاد الحل  -

 ى ورق المحاضر حبر عل: الجلسات السابقة مآل -

 أشار إلى زيارة السيد رئيس الحكومة  -

 إصالح الساعة المركزة على حائط المتحف  -

 : الطاهر خواجة* 

 ضرورة االهتمام بالممرات الخاصة بالمترجلين  -

 المأوي والعناية بسوق السمك انجاز  -

 أشار إلى زيارة السيد رئيس الحكومة  -

 والتكاتف واالبتعاد على الخالفات دعا أعضاء المجلس البلدي إلى التآلف  -

 : السيد البشير القديري* 

 الدخيلة  – السعفات -أوالد عمار  –شيبة : ضرورة بعث دائرة بشيبة فهي بلدية مهمشة -

 : سيف المداني* 

 أشار إلى البناء المخالف للتراتيب بالمنطقة السياحية  -

 عليه من قبل شركة عزيزة الهيمنة اكتساح الطريق و  -
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لم يحترم المستلزم الحيز الجغرافي والزمني المنصوص عليه بكراس الشروط بالنسبة لألسواق  -

 .األسبوعية

صاحب مقهى المدينة لم يحترم التراتيب ضرورة إجباره على االقتصار على المساحة المرخص له  -

 . فيها

 ور من أغلقه تساءل عن منفذ إلى البحر قرب نزل رويال منص -

 هل هو مسوغ: ن مطعم العصفوريتساءل ع -

 .أشار إلى أن بعض المستشارين يقومون بحمالت انتخابية مما أثر على العمل البلدي -

 : علي الزواري* 

الكاتب العام لجمعية مكارم المهدية فهو المخول بتوجيه المراسالت إلى كل  بوصفهأشار إلى أنه  - 

 . المعنية ومنها البلديةالهياكل 

 من معارضة رئيس البلدية لكل مراسلة ترد عليها من قبل الكاتب العام لجمعية مكارم المهدية  استاء -

ال يتماشى المتطلبات ( ألف دينار 01( )من قبل البلدية)المبلغ المرصود لفائدة جمعية مكارم المهدية  -

في ذلك على مساهمة بعض البلديات المجاورة في دل يستالكبرى لتثير هذه الجمعية فهو غير كاف و 

 .المنحة بالضعفميزانية الجمعيات التابعة لها وبطالب الزيادة في 

 ءبطيأشار إلى أن األشغال بالملعب تشهد  -

 ضرورة التنسيق بين البلدية والتجهيز والرياضة  -

 ضرورة العناية بالنظافة بالشواطئ  -

 . جة في السنوات السابقة لماذا لم تنته ولم تنطلقتساءل عن المشاريع المبرم -

 : رضوان األحول* 

 أشار إلى وجود مستنقع مياه بشارع علي البلهوان  -

 ضرورة دهن الرصيف باألبيض واألحمر  -

 تركيز عالمات الشاحنة الرافعة  -

 استغالل مفرط للرصيف : مقهى القدس -

 : إكرام الغول* 

 طلبت بمنحها رخصة ماء  -

 : أحمد بالحاج* 

 تساءل عن منطقة الحمراء لماذا لم يغلق -

 االنتصاب الفوضوي من قبل أصحاب الخيول بساحة البيئة  -

 تكاثر األوساخ بالكرنيش ومنتزه الكلية  -

 ضرورة العناية بالتنوير بشارع أسماء بنت أبي بكر والنظافة به  -

 . اإلشارات المروريةأشار إلى ضرورة تنفيذ قرارات الهدم والعناية ب -

 ضرورة تعزيز مجهود الشرطة البيئية  -

 اكتساح الرصيف من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم بشارع فرحات حشاد -

 منقوصةي هانتقد الحملة التي نظمت بشيبة ف -

 حضور المستشارين محتشم  -

 : صالح العموري* 

 انتقد سوء الوضع بمنطقة شيبة من اهتراء البنية التحتية  -

 كثرة البطالة ضرورة التنسيق مع الهياكل العمومية لبعث المشاريع السيما قطاع النسيج  -

ترميم المساكن اآليلة للسقوط وتوفير وسائل النقل + ضرورة مداواة المستنقعات ومراقبة األسواق  -

 والسيما النقل المدرسي

 : ومة الغولفط* 

 تساءلت عن إنجاز المشاريع التشاركية  -

 دعت إلى تنظيم حملة تحسيسية لنظافة المهدية  -
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هو يذوق األمرين يسكن طفل معاق دعت البلدية إلى العناية وتهيئة نهج االستبرق بصورة فورية أين  -

 .ةالسيئوأمه نظرا لحالة النهج 

 .اللها عن بلدية المهديةات فإن دائرة هيبون ستعلن عن استقوأمام عدم التجارب مع الطلبات والمقترح

   أشارت إلى كيفية وضع األوساخ   -

 السيدة رئيس البلدية على عدم ارتدائه بالصورة المطلوبة  والمت

 . طلبت بمتابعة األشغال من طرف المقاوالت ومقاومة البناء الفوضوي بتطبيق القانون بكل حزم -

 في محيط مدينة هيبون  الضرورية أشارت إلى الحالة -

 : راشد صفر* 

رفع الفضالت : حضور سكان شيبة هذا اليوم يدل على استيائهم الشديد النعدام مقومات الحياة الكريمة -

 حرمان الشباب من تنظيم تظاهرة النعدام الدهن ... الحاويات  –

 إنجاز ملعب حي + ضرورة إحداث دائرة بلدية  -

 : عثمان شول* 

 ما هي القرارات المتخذة من رئيس الحكومة لفائدة منطقة شيبة  -

 : خالد الهيشري* 

 التنوير  –الطرقات  -

 : العروسي بوخامة* 

 .المتوقع هو في إتجاه شيبة التوسعكلم  01المسافة الفاصلة بين شيبة والمهدية هي  -

 إعداد برنامج وخطة عمل واضحة لمنطقة شيبة + تحسين مستوى العيش  -

 :أحمد المبروك* 

 ضرورة مقاومة الحشرات بجهة الدخيلة وشيبة  -

 . سوق الجملة للخضر والغالل يجب حسن استغالل أمام ضخامة اإلنتاج الفالحي بجهة المهدية -

 لحم غير مراقب : تساءل عن انعدام مسلخ بلدي -

 : عمدة شيبة* 

 دعا إلى إحداث دائرة بلدية شيبة  -

 المصادقة على مثال التهيئة العمرانية الذي هو في طور الدارسة  -

 –أوالد بنور + طرقات غير مهيأة بالسعفات و أوالد بن سالمة والبديرات + العناية بالتنوير العمومي  -

 .....الرقب

 . ملعب حي ومركب رياضي+ توفير حاويات وتحسين مدخل المدينة  -

 الموضوع ضرورة النظر مع الشركة الجهوية للنقل في: الوصايف المحطة بدوارنهاية  -

 : أحمد مشفر* 

 تساءل عن حاويات المالبس القديمة من يهتم بها  -

 الحي اإلداري دون تنوير  –العناية بمحيط جامع التوبة واإلنارة بمدرسة سيدي القديدي  -

 ال تستجيب المواصفات  ARRUالطرقات المنجز من  -

 : أحمد بالحاج* 

 تساءل عن رخص العربات المجرورة والتي أصبحت من اختصاص البلدية وليس الوالية  -

 : الشباحالحبيب * 

 دعا إلى ضرورة االحترام المتبادل من كل الحضور  -

 ببرج الرأس  Sens uniqueدعا إلى ضرورة احترام  -

 ضرورة دعوة المواطنين لحضور اللجان  -

 االتصالية بالبلدية  ضعف السياسة -

 : صابرين منصور* 

 دور الشرطة البيئية : تؤثر سلبا على المحيط والبيئةهناك محالت بمنطقة الروضة وبرج عريف  -

 وجود مخفضات للسرعة بطريق شيبة ال تستجيب المواصفات  -

 الفاطمية الشاطئية لكرة القدم: أوت 4أشار إلى تنظيم دورة يوم  -
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 : أحمد بالحاج* 

 .لوحظ هذا خالل كل الجلسات: من األداء البلدي وانعدام النجاعةمستاء المواطن  -

 دعا المجلس البلدي إلى تحسين مردودية  -

 تساءل عن دور لجنة الصحة والبيئة  -

 ضرورة ذكر التوصيف لكل متدخل  -

 انعدام الحاويات بالشاطئ  -

 : سيف المداني* 

 عجز كلي للمجلس البلدي  -

 كلي لمدينة المهدية  غيابزيارة يوسف الشاهد  -

 رقم أخضر بالبلدية  -

  معدومةالمشاركة في مهرجان أوسو  -

 التوظيف: تم االستيالء عليه من قبل البعضالبشير صفر قرب الجامع : الملك البلدي -

 من هو الميسر لجهاز الشرطة البلدية  -

 منتزه العائلة والطفل يتحكم فيه رجل أعمال  -

 : بوراوي السبع* 
 مساهمة البلدية في ميزانية جمعية مكارم ضئيلة  -

 دور المستثمرين أصيلي المهدية في التنمية ضعيف  -

 دور المستشارين كان رديئا  -

 األسواق العناية ب -

 ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال

 وحرر بتاريخه                                                                         

 رئيس البلدية                                                                                           

 أسماء حمزة                                                                                            

 

  


