
 بلدية المهدية

 0302مارس  03جلسة عمل يوم الثالثاء محضر 

 الساعة الخامسة بقصر البلدية

الحتضان بالنظر في إيجاد موقع  والمتعلقة 7272مارس  72ة األولى يوم بناء على توصية جلسة الدورة العادي      

على الساعة  7272مارس  02الثالثاء إلتأمت جلسة عمل للمجلس البلدي بالمهدية يوم  ،مؤسسة مسرح الهواء الطلق

المجلس  حضرها السادة والسيدات أعضاءو رئيسة البلدية السيدة فائزة بوبكرعليها  تأشرف الخامسة مساء بقصر البلدية،

 اسمكريمة ق- لبنى الزواري- - عبير الباجي - هاجر البكوش - وداد سعد الظريف - سامي عاليةاآلتي ذكرهم :  البلدي

دليلة - سهيل الزوالي- أحمد رشاد خميس- هيثم بن ابراهم- أنور الجبالي- ريم الزوالي-  محمد الشاهد- العيونيلمياء - -

 .إكرام ريش- طارق الحنشة-  الهادي سنان- العيوني

 وبعد الترحيب بالحاضرين كانت التدخالت كاآلتي:

 السيد الهادي سنان

ية أحد وبدرجة ثان ان منشأة الهواء الطلق كخيار أولوقع الحتضعقار سوق الجملة للخضر والغالل كمتخصيص يقترح 

  .المقاطع بالجهة ثم بدرجة ثالثة عقار المنبت

 السيد طارق الحنشة:

حيوية كالمأوى  مرافق يستوجبه إحداثها منالعمران لما مناطق د على ضرورة انجاز مثل هذه المشاريع خارج شد  -

 مثل مسرح الحمامات. بتجارب مدن مجاورة شهد على ذلكتسيوغيرها واالبتعاد عن االكتظاظ والضجيج و

هذه المنشأة داخل فضاء الملعب البلدي وتركيز مركب متعدد  إحداثيقترح وامام ضعف الرصيد العقاري في المقابل 

شكال المطروح اليوم هو في حوكمة التصرف في المرافق ألن اال الحديثةعلى غرار عديد المدن به االختصاصات 

 العمومية والمنشآت العمومية مع ضرورة التنسيق مع الجمعيات الرياضية في الغرض

 السيدة ريم الزوالي:

كامل السنة علما وأن جمعية مكارم المهدية تقدمت د طارق الحنشة واستغالل المركب حها السيتى اقترلاتدعم الفكرة -

 داخل الملعبإحداثات نجاز الزارة الرياضة بملف لو

 السيدة لمياء العيوني:

ذه الحتضان ه حق استغالل المقاطعالبلدية أن هل بعد اإلنجاز وملكية هذه المنشأة تساند المقترح وتتساءل عن مآل -

 ؟المنشأة

 الزوالي: هيلالسيد س

جب ه في المقابل وتبني فكرة احداث منشأة مسرح داخل فضاء الملعب البلدي إال أن في ال يرى مانعا من حيث المبدأ-

يق يرى من الجدية بمكان التنس اقترح من طرف الجمعيات الرياضية لذاالجتماعي ومدى مقبولية هذا الم لمنحىاالنتباه ل

 .في األمر أوالمععا 

 السيد محمد الشاهد:

بلدي في إيجاد الحل والحال أن كل الهياكل العمومية والمركزية من والية يرى أن كل الضغط مسلط على المجلس ال

ل والمساهمة في كان أجدى بهم التدخوالموضوع  هذافي مسؤولية ومصالح جهوية ألمالك الدولة ونواب الجهة لهم 

 اقتراح الحل

 الحوض الصغيريا وهو عقار م مقترحا ثانساند الفكرة التي طرحها السيد طارق الحنشة كما قد  ي-

 السيدة رئيسة البلدية:

حي إداري أو ربط موضوع مقترح موقع  هكتار إلنجاز 20قع االشارة إلى مساحة خالل جلسة الوفد الحكومي لم ت

 .المسرح

الذكر أن ب والجديرة المهدية في فضاء الحوض الصغير يى مصالح أمالك الدولة للتفويت لبلدة لدي  نفي المقابل هناك -

 رئيسة البلديةي كفضاء المسرح بمدينة المهدية كان أمرا إستراتيجيا بالنسبة ل بإنجازا نتمسك

 السيد الهادي سنان

واليات الجمهورية تتوفر على مركبات ثقافية ومسارح ما عدى والية المهدية التي تفتقر إلى مثل هذه المنشآت أغلب  -

 االقتصاديةوغيرها كالمعارض أيضا التي تساهم في تحريك العجلة 



 السيدة لبنى الزواري:

بس فكرة المجتمع المدني هو استغالل عقار معمل الجالمنطلق كانت أنه في  لعب البلدي وتشيرالمقترح المقدم بالم تساند-

 كخيار ثان. حول الملعب البلدي عقار بمنطقة شيبة إن لم يقع االتفاق حث عنبوتقترح ال

 السيدة رئيسة البلدية

مالك الدولة فإنها حريصة على بذل المجهودات الكافية للظفر بعقار مالئم بطريق بومرداس ألاكل الجهوية بالنسبة للهي-

 أو بمنطقة شيبة

 السيد أنور الجبالي:

إن استغالل المقاطع وتوظيفها في مثل هذه المشاريع مسألة غير ذات جدوى عمليا وعلميا وبالتالي من حيث النجاعة -

ير العقار المالئم لمثل هذا المشروع أمام ضعف الرصيد العقاري لمسؤولية ترجع إلى الدولة لتوفن اوالمردودية ويرى أ

 لبلدية المهدية.

ركب ممنشأة المسرح بفضاء الملعب البلدي في إطار  مقترح إحداث التوافق بين كافة الحضور على تبنيإثر ذلك تم 

بمقر  7272أفريل  22المدني خالل جلسة تعقد يوم الخميس رياضي ثقافي متعدد االختصاصات وعرضه على المجتمع 

 .بلدية المهدية

د النظر في ملف اسناطلبت السيدة هاجر البكوش رئيس لجنة الشؤون االدارية واسداء الخدمات اقتراح وفي المقابل 

 في الملك البلدي الذي في تسوغها.كيروس في انجاز أعمال تهيئة  ترخيص لشركة

 باإلجماع. ى المقترحفوافق الحضور عل

 السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع:

تمت المصادقة من حيث المبدأ على الترخيص في انجاز تهيئة  7272فيفري  21خالل جلسة المجلس البلدي بتاريخ 

يما ي هذه الشركة فف در حكم تعقيبي لفائدة أحد المتصرفينفي األثناء ص ،لبلدي المتسوغ من قبل شركة كيروسبالعقار ا

 .يخص أحقيتها باألصل التجاري

كم حوحيث أن العقار هو ملك بلدي وبما أن التحسينات والتهيئة تصب في األخير في إطار صيانة العقار وبعد صدور ال

لشركة ل الممث على المجلس البلدي تمكين المتصرف روضالقضائي بين الخصمين )المتصرفين في الشركة( المع

 الترخيص المشار إليه أعاله تعقيبي منال كيروس وفقا للحكم القضائي

ممثلة في  على المطلب المتمثل في الترخيص لشركة كيروس (نصوتا )الحاضرو 20:المصادقة بـ  قرار المجلس

ر حماية ي إطاوذلك ف بهافي انجاز عمليات التهيئة وفقا للتراتيب العمرانية والفنية المعمول  القانونيمتصرفها شخص 

 .ستمرارية نشاطهالمحل وضمان اوصيانة هذا 

 واختتمت الجلسة على الساعة السابعة مساء

 وحرر بتاريخه

 رئيسة البلدية 

  فائزة بوبكر


