
 بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي

 0707جانفي  70الثالثاء 

 

على الساعة الخامسة مساء جلسة عمل للمجلس البلدي  0707 جانفي 70انعقد بمقر بلدية المهدية يوم الثالثاء 

أحمد : برئاسة السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وبحضور كل من السادة أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم

هيثم بن  –سامي عالية  –هاجر البكوش  –طارق الحنشة  –لبنى الزواري  –محسن كريم  –رشاد خميس 

 .ريم الزوالي –إكرام ريش  –العيوني  لمياء –فتحي بن زينب  –نان الهادي س –ابراهم 

 .وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية

متمنية  0707افتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية مرحبة بالحاضرين مهنئة إياهم بالسنة اإلدارية الجديدة 

 .مهدية الرقي والرفاهللجميع النجاح والتوفيق ولمدينة ال

 :تعيين رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية ومتابعة التصرف .1

الحضور أنه بعد معاينة شغور السيدة سميرة حميدة التي استقالت من المجلس السيدة رئيسة البلدية أعلمت 

وبعد معاينة الشغور من قبل  0702البلدي بعد فوزها بمقعد في مجلس النواب في االنتخابات التشريعية 

سميرة حميدة  ةيعوض السيدالمجلس البلدي فقد أفادتنا الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن السيد هيثم بن ابراهم 

 .بالمهديةعن قائمة حركة النهضة الممثلة في المجلس البلدي 

وحيث أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف أسندت إلى قائمة حركة النهضة عمال بالفصل 

 .من القانون األساسي للجماعات المحلية 007

 07و70وجلسة تشكيل اللجان البلدية بتاريخي  0700جويلية  70 لجلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخوتبعا 

فإن قائمة حركة النهضة عينت السيد خالد العراك لرئاسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  0702جويلية 

 .ومتابعة التصرف خلفا للسيدة سميرة حميدة لألسباب المذكورة آنفا

 ( :سوق الخميس)نقلة السوق األسبوعية  .0

رئيسة البلدية السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي أنه تنفيذا لقرار المجلس البلدي بتاريخ كما أعلمت السيدة 

من منطقة ( سوق الخميس)حول نقلة سوق األسبوعية للخضر والغالل والمالبس القديمة  0702ديسمبر  07

يد للسوق وضبط خطة لسبخة بن غياضة تم الشروع في تهيئة الفضاء الجد 00إلى الطريق الجهوية عدد هيبون 

كما تم إبالغ الهياكل العمومية المعنية من شرطة , عمل لحسن سيره من الجانب الترتيبي والبيئي   والتهيئة

مرور ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وشركة الدراسات لمشروع سبخة بن غياضة والحماية المدنية 

 .يدية حول هذا اإلجراء والوالية وشركات النقل العمومي وشركة السكك الحد

ة في إنجاح نقلة السوق من قبل أعضاء المجلس البلدي موفي هذا اإلطار اقترحت السيدة رئيسة البلدية المساه

 .0707جانفي  72واإلدارة البلدية ال سيما وأن موعد النقلة سيتم يوم الخميس 

وتوجيه تنشأ في الغرض يوم الخميس صال وفي هذا السياق دعت السيدة لمياء العيوني إلى التفكير في نقطة ات

 .بالموقع الجديد للسوق 0707جانفي  72

لضبط خطة اتصالية تحت إشراف رئيس 0707جانفي  70كما اقترح الحضور عقد جلسة عمل يوم األربعاء 

 –لبنى الزواري  –ريم الزوالي  –لمياء العيوني  –إكرام ريش  –هاجر البكوش : البلدية تظم السادة والسيدات 

 .الكاتب العام للبلدية –فتحي بن زينب  –سامي عالية  –رضا الشوك 

 (:منطقة التوسع) 0707البرنامج االستثماري التشاركي  .3

المفتوحة وأفادت أنه تم  قدمت الموضوع السيدة لمياء العيوني رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة

خالل الفترة السابقة تنفيذ المراحل الخاصة بإعداد البرنامج االستثماري التشاركي لمنطقة التوسع من خالل عقد 

وجلسة المنطقة بمنطقة  0702-00-02و  0702-00-02جلسات تحسيسية لمتساكني هذه المناطق بتاريخ 

 .0702-00-00السعفات بتاريخ 



التي بقيت مفتوحة للغرض تم مزيد التدقيق في تحديد  0702ديسمبر  00جلس البلدي بتاريخ وتتمة لجلسة الم

لضبط األولويات حسب اختيارات  0702-00-00األولويات من قبل متساكني منطقة التوسع يوم السبت 

وعلى أساس الموضوعية وقد استعرضت التقرير  0700-0707المواطنين واالعتمادات المرصودة لسنتي 

 لذي ت إعداده للغرض حول تحديد األولويات التي تم فيها األخذ بعين االعتبار معايير الجدوى واإلنعكاساتا

 .المباشرة على المتساكنين

وبعد المداولة والنقاش اقترح السادة أعضاء المجلس البلدي عقد جلسة عامة تشاركية ثانية مع متساكني المنطقة 

لبلدية بداية من الساعة الثانية بعد الزوال مع توفير حظوظ النجاح لهذه بمقر ا 0707جانفي  00يوم الجمعة 

 .الجلسة من خالل حسن الدعاية لها

 :استغالل المنشآت الرياضية  .4

السيد سامي عالية يقدم الموضوع ويشير أنه في إطار حسن استغالل المنشآت الرياضية التابعة لبلدية المهدية 

قدم ولضمان النجاعة المطلوبة واالستغالل األمثل لها كفضاءات ترفيهية من قاعات رياضية ومالعب كرة ال

 .ورياضية وتكوين

مشروع اتفاقية يتم  0702ديسمبر  00اقترحت لجنة الطفولة والشباب والرياضة خالل جلستها المنعقدة بتاريخ 

إعداد تصور لمزيد إحكام إبرامها بين بلدية المهدية واألكاديميات لمختلف االختصاصات الرياضية كما تم 

 .التصرف في هذه المنشآت

واقترح السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي إدخال بعض , فصال ثم تال مشروع نص االتفاقية فصال

التحويرات عليها من حيث الشروط والمعاليم المستوجبة في انتظار المصادقة عليها خالل جلسة ال حقة للمجلس 

 .البلدي

 

 على الساعة الثامنة ليال ورفعت الجلسة

 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر


