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 بلدية المهدية

 للمجلس البلدي استثنائيةمحضر جلسة 

 0202جانفي  71الجمعة 

على الساعة السابعة والنصف  0202جانفي  71للمجلس البلدي وذلك يوم الجمعة  استثنائيةانعقدت جلسة 

 : مساء أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية حضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي

 المساعد الثاني : إكرام ريش -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 رئيس دائرة الزهراء: دمحم الشاهد -

 عضو : وداد سعد الفقيه أحمد -

 عضوة: هاجر البكوش -

 عضو: رضا الشوك -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو : سمير الزواري -

 عضو : نجالء الزوالي -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضو : خالد العراك -

 عضو: طارق الحنشة -

 عضو : سامي عالية -

 عضو: الهادي سنان -

 عضو: أنور الجبالي -

 عضو : أنيس العماري -

 عضوة : دليلة القمودي -

 عضوة : كريمة قاسم -

 عضوة : رشيدة الصفاقسي -

في البداية أشارت السيدة رئيسة البلدية أن هذه الجلسة االستثنائية تأتي في إطار متابعة ملف نقلة السوق 

بسبخة بن غياضة كما تأتي على إثر جلسة  20األسبوعية من منطقة هيبون إلى الطريق الجهوية عدد 

 : مال محاوره التاليةوالذي حدد جدوال لألع 0202جانفي  71المكتب البلدي المنعقد يوم األربعاء 

 المصادقة على روزنامة جلسات المجلس والمكتب  -7

 المصادقة على مشروع اتفاقية مع االكاديميات الرياضية  -0
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 نقلة السوق األسبوعي ليوم الخميس  -3

 مسائل مختلفة -4

I – المصادقة على روزنامة جلسات المجلس والمكتب : 

وبعد النظر في  0202مواعيد جلسات المجلس والمكتب خالل سنة قدمت السيدة رئيسة البلدية مقترحا ل

التواريخ المقترحة صادق أعضاء المجلس باإلجماع على المواعيد التالية لجلسات المجلس والمكتب لسنة 

0202 . 

 التوقيت المكان التاريخ اليوم نوع الجلسة الشهر

دائرة الخامسة مساء مقر  51 األربعاء مكتب بلدي جانفي
 البلدية

الدورة التمهيدية األولى  
 0202لسنة 

مقر  الرابعة بعد الزوال 15 الجمعة
 دائرة الزهراء

الثالثة بعد الزوال مقر  51 األربعاء مكتب بلدي فيفري
 البلدية

الدورة العادية األولى 
0202 

العاشرة صباحا بمقر  01 السبت
 البلدية

بعد الزوال بمقر  الثالثة 02 الجمعة مكتب بلدي مارس
 البلدية

الرابعة بعد الزوال بمقر  02  الجمعة مكتب بلدي أفريل
 البلدية

الدورة التمهيدية الثانية 
 0202لسنة 

العاشرة صباحا بمقر دائرة  01 السبت
 هيبون

العاشرة صباحا بمقر  05 الخميس مكتب بلدي ماي
 البلدية

الدورة العادية الثانية 
0202 

العاشرة صباحا بمقر دائرة  12 السبت
 الزهراء

الرابعة بعد الزوال بمقر  02 الجمعة  مكتب بلدي جوان
 البلدية

الدورة التمهيدية الثالثة 
0202 

العاشرة صباحا بمقر  02 السبت
 البلدية

العاشرة صباحا بمقر  25  الجمعة مكتب بلدي جويلية
 البلدية

الدورة العادية الثالثة 
0202 

دائرة العاشرة صباحا بمقر  01  األربعاء
 هيبون

العاشرة صباحا بمقر  02 الجمعة مكتب بلدي أوت
 البلدية

الرابعة بعد الزوال بمقر  01 الجمعة مكتب بلدي سبتمبر
 البلدية

الرابعة بعد الزوال بمقر  10  الجمعة مكتب بلدي أكتوبر
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 البلدية

العاشرة صباحا بمقر دائرة  02 السبت الدورة التمهيدية الرابعة
 الزهراء

 نوفمبر
 

الثالثة بعد الزوال بمقر  00 الثالثاء مكتب بلدي
 البلدية

الدورة العادية الرابعة 
0202 

العاشرة صباحا بمقر  02 السبت
 البلدية

الثالثة بعد الزوال بمقر  01 الجعة مكتب بلدي ديسمبر
 البلدية

II-  األكاديميات الرياضيةالمصادقة على اتفاقيات مع :  

 0202تال السيد سامي عالية رئيس لجنة الرياضة مشروع نص اتفاقية سيقع اعتمادها بداية من سنة 

 .لحسن تنظيم استغالل المنشآت الرياضية من قبل االكاديمية التي تنشط وفقا للتشريع الجاري به العمل

وبعد النقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على مشروع االتفاقية المقترح من قبل لجنة 

يمكن للبلدية : وبالفصل السابع تدفع مسبقا كل شهر: الرياضة مع ضرورة ادخال تغير بالفصل الثالث

 .... اءإلغ

III – نقلة السوق األسبوعية ليوم الخميس :  

سطة عن المسار الذي تم توخيه لنقلة السوق األسبوعية ليوم الخميس من البلدية بقدمت السيدة رئيسة 

 73بتاريخ الصادر  20/0202بناء على القرار البلدي عدد  20منطقة هيبون إلى الطريق الجهوية عدد 

 . 0202جانفي 

لة في وأبلغت المجلس أن اإلدارة البلدية وقوات األمن والسيد الوالي والمستشارين ساهموا مساهمة فعا

 . واالشكاليات المطروحة والزالت ءات نقلة السوق رغم الصعوبات الجّمةإجرا

ت األطراف عقد جلسة عمل إدارية ضمّ  0202جانفي  71أشارت أنه تم خالل هذا اليوم الجمعة و

للوقوف على أهم النقائص والصعوبات التي وجب تذليلها المعنية من أعوان استخالص وشرطة بلدية 

 .م القادمة خالل األيا

صعوبات والمواقف المتخذة من قبل وبعد ابالغ المجلس بكل الحيثيات التنظيمية والمالية واالقتصادية وال

الهياكل العمومية وتنظيمات مهنية كشركة السكك الحديدية وشركة بن غياضة للدراسات وغرفة  بعض

 : التاكسيات أوصى المجلس بما يلي

 والسيما من حيث تهيئة الموقع والقضاء على االنتصاب المشينمزيد الوقوف على الجانب التنظيمي  -

دون وجه حق  التدقيق في المنتصبين الحاصلين على مواقع متعددة مع وسط الطريق وبالمفترقات

التوصيات الالزمة كأن الرخصة شخصية وال  تتضمن 0202رخصة انتصاب لسنة وتمكين كل منتصب 

 . ذكر العقوبات ضمن مطبوعة الرخصةإلى الغير مع يمكن التفويت فيها 

فإن  0202جانفي  20على إثر عدم حصول باعة المواد المختلفة على مواقع رغم وعدهم بذلك يوم  -

ونقلة باعة الخضر إليه  كسركالمجلس يوصي بإمكانية استغالل الموقع المحاذي للبحر المستغل سابقا 

في مواقعهم السابقة باعة المالبس القديمة ليتمكن باعة المواد المختلفة من الحصول ن يعوضهم أعلى 

  ...على مواقع بعد باعة المالبس القديمة

 النظر في مراجعة معلوم الرخصة االنتصاب السنوية وذلك في إطار لجنة المالية والشؤون االقتصادية  -
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IV – مسائل مختلفة :  

تقدم مشروع اتفاقية مع المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية على أنظار : السيدة نجالء الزوالي* 

 . المجلس

 . أوصى المجلس بمزيد دراسة االتفاقية في إطار لجنة الفنون والثقافة

تعلق يطالب بضرورة تذكير وكالة حماية الشريط الساحلي بمطلب بلدية المهدية الم: السيد سامي عالية* 

 .باستغالل فضاء متاخم لمنتزه العائلة والطفل كموقع للتنشيط والترفيه

تدعو أعضاء المجلس البلدي إلى مواكبة حملة معاينة السباخ بالمهدية يوم األحد : السيدة دليلة القمودي* 

  0202جانفي  70

تركيبة بعض اللجان  املنظر في اللجان غير القارة وإتمدعا إلى ضرورة إعادة ا: السيد الهادي سنان* 

 .القارة

تذكر بضرورة إبالغ المواطنين خالل الجلسة التمهيدية القادمة بتواريخ الجلسات السيدة رئيسة البلدية * 

 . 0202التمهيدية والعادية للمجلس البلدي لسنة 

 ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة ليال

 وحرر بتاريخه                                                        

 رئيس البلدية                                                                                   

 فائزة بوبكر                                                                                     

 


