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 املهدية بلدية

 املجلس البلدي جلسة محضر

 املهدية بلدية بمقر مساء السادسة 9900 أوت 90 الجمعة: واملكان التاريخ

 : القانوني املرجع

  القانون  وإتمام بتنقيح يتعلق 9907 فيفري  01 في املؤرخ 9907 لسنة 7 عدد ألاساس ي القانون 

 .والاستفتاء باالنتخابات املتعلق 9901 ماي 91 في املؤرخ 9901 لسنة 01 عدد ألاساس ي

  املحلية الجماعات بمجلة املتعلق 9902 لسنة 90 عدد ألاساس ي القانون 

 9902 ماي 07 في املؤرخ 9902 لسنة 01 عدد لالنتخابات املستقلة العليا الهيئة بقرار الصادر للترتيب تبعا: )الحضور 

 (املهدية بلدية النتخابات النهائية بالنتائج بالتصريح املتعلق

 كريم محسن دمحم .1

 بوبكر فائزة .2

 الشيخ بن الهادي دمحم .3

 الزواري  لبنى .4

 الحنشة طارق  .5

 أحمد الفقيه سعد وداد .6

 العراك خالد .7

 الزوالي نجالء .8

 بنور  حسن .9

 الباجي عبير .11

  خميس رشاد أحمد .11

 قاسم كريمة .12

  الزوالي شيخ سهيل .13

 البكوش هاجر .14

 الشوك رضا .15

 عالية سامي .16

 منصور  خليفة نسرين .17

 سنان الهادي .18

 العيوني ملياء .19

 العماري  أنيس .21

 الشاهد دمحم .21

 املبروك دالية .22

  19.55الذي التحق بالجلسة على الساعة  الجبالي أنور  .23

 القمودي دليلة .24
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 الزوالي ريم .25

 زينب بن فتحي .26

 ريش إكرام .27

 الزواري  سمير .28

 الصفاقس ي رشيدة .90

 الجلسة عن حميدة سميرة السيدة بعذر تغيبت وقد

أسماء حمزة  ةافتتح الجلسة السيد الهادي سنان رئيس البلية مرحبا بالسيد أنيس العماري العضو البلدي الجديد املعوض للسيد

 :مشيرا إلى جدول اعمال الجلسة التالي 

 :اختيار تهيئة منطقة خضراء ضمن برنامج تدعيم .1

 املهدية ومساعديهانتخاب رئيس بلدية  .2

 :عمالت املصادقة باإلجماع على جدول ألا وتم

 :اختيار تهيئة منطقة خضراء ضمن برنامج تدعيم .1

أنه في إطار برنامج تدعيم واملتعلق بتهيئة بعض الحدائق فقد تمت معاينة مختلف الحدائق باملنطقة أشار السيد الهادي سنان 

حتى يتم اختيار الحديقة التي سيتم تهيئتها من  2112أوت  11بالبرنامج وذلك يوم الخميس البلدية من قبل لجنة العمل الخاصة 

 :والحدائق التي تمت معاينها هي 2112البرنامج خالل شهر سبتمبر 

 حديقة حي السالم -

 منتزه حي السالم -

 حديثة برج عريف -

 حديقة حي السعادة -

 بحي الطاهر صفر 11حديقة عدد  -

 ر صفربحي الطاه 12حديقة عدد  -

 بحي الطاهر صفر 10حديقة عدد  -

وقد اقترحت اللجنة بعد املعاينة تهيئة حديقة حي السالم ومنتزه حي السالم باعتبارهما متالصقتين ولهما أهمية لدى املتساكنين 

 .وأطفال الحي

 .بالفضاء ولم ينجح املشروع كان املقترح غير مهّيأ وقد تم تركيز ألعاب سابقاآلانسة نسرين خليفة منصور أن املهذا وقد أفادت 

وتولى املواطنون إزالة عناصر املشروع كما أفادت السيدة فائزة بوبكر أن وزارة الشباب والرياضة هيأت في السابق املوقع املقترح 

 وأكد برنامج تدعيم على تهيئته كملعب حي وتعهده

افقة على تهيئة حديقة حي السالم ومنتزه حي: قرار املجلس البلدي  .نت قبل برنامج تدعيم السالم املو

 :انتخاب رئيس البلدية ومساعديه .2

 :الحيثيات

استقالة ) 9900جويلية  90استقالة السيدة أسماء حمزة من رئاسة البلدية ومن عضويتها باملجلس البلدي بتاريخ  مطلب بناء على

 ،(4821تحت عدد  90/97/9900مكتوبة واردة بمكتب الضبط املركزي بتاريخ 

 00من مجلة الجماعات املحلية انعقد املجلس البلدي باملهدية للنظر في موضوع الاستقالة بتاريخ  940وتطبيقا ملقتضيات الفصل 

افقة على طلب استقالة السيدة أسماء حمزة من رئاسة البلدية ومن املجلس البلدي من ألاغلبية املطلقة  9900جويلية  وتم املو

 رون،الحاضألعضاء املجلس البلدي 
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من مجلة الجماعات املحلية تم إعالم كل من السادة والي املهدية ورئيس الهيئة العليا املستقلة  940الفصلوتطبيقا ملقتضيات 

افقة املجلس البلدي على الاستقالة بتاريخ   ,07/97/9900لالنتخابات وأمين املال الجهوي باالستقالة ومو

افق على  9900يلية جو  99هذا وقد انعقد املجلس البلدي بتاريخ  للنظر في سد الشغور الحاصل بمنصب رئيس البلدية حيث و

 الجديد،ار رأي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ليتم إثر ذلك مباشرة انتخاب رئيس البلدية انتظ

املوجهة إلى السيد والي  9900جويلية  91بتاريخ  0979/9900وتبعا ملراسلة السيد رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 

جويلية  80تاريخ التضمين بالبلدية )والذي بدوره وجه نسخة منها إلى البلدية ( 9900جويلية  90تاريخ التضمين بالوالية )املهدية 

 حمزة،والتي نصت على تعيين السيد أنيس العماري عضوا باملجلس البلدي باملهدية عوضا عن السيدة أسماء ( 9900

 :املداوالت

على الساعة  9900أوت  90انعقد بمقر بلدية املهدية يوم الجمعة  9900أوت  91تبعا القتراح املكتب البلدي املنعقد بتاريخ 

من مجلة الجماعات  910و 912السادسة مساء جلسة خاصة بانتخاب رئيس البلدية ومساعديه تطبيقا ملقتضيات الفصلين 

الهادي سنان أكبر ألاعضاء سنا بمساعدة آلانسة نسرين خليفة منصور  السيد لسةمن نفس املجلة ترأس الج 911وتطبيقا للفصل 

, بعد الترحيب بالحضور تولى رئيس الجلسة تذكير أعضاء املجلس البلدي بمقتضيات التفرغ لرئاسة البلدية. أصغر ألاعضاء سنا

 .من مجلة الجماعات املحلية 910و 912تالوة الفصلين وكذلك تم 

 لبلديةانتخاب رئيس ا: 

 بوبكرالسيدة فائزة ترشح لهذا املنصب 

 :ةعلى ألاصوات التالي توقد تحصل

 نعم 91 -

 أوراق ملغاة 99 -

والتي تولت  9902/9998لبلدية املهدية خلفا للسيدة أسماء حمزة للمدة النيابية  ارئيسفائزة بوبكر ( ة)وبالتالي تم تنصيب السيد 

 .رئاسة الجلسة تبعا ملقتضيات مجلة الجماعات املحلية

  انتخاب املساعد ألاول: 

 :من السيدينكل  ترشح ملنصب املساعد ألاول 

 أحمد رشاد خميس -

 أنيس العماري  -

 :ةوقد تحصل كل مترشح في الدورة ألاولى على ألاصوات التالي

 صوتا 07أحمد رشاد خميس  -

 واتأص 0أنيس العماري  -

 بأصواتهما 99مع احتفاظ عدد 

 لرئيس بلدية املهدية املساعد ألاول وبالتالي تم تنصيب السيد أحمد رشاد خميس 

 انتخابات املساعد الثاني: 

 السيدة إكرام ريشترشح لهذا املنصب 

 :ت علىقد تحصلو 

افق 02 -  مو

 محتفظ 0  -

افق 0 -  غير مو
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 7سنة وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل  84أقل من  سنهاثانية لرئيس بلدية املهدية و ة إكرام ريش مساعدة وبالتالي تم تنصيب السيد

 من القانون ألاساس ي املتعلق بمجلة الجماعات املحلية

 انتخابات املساعد الثالث: 

 :السادة ترشح لهذا املنصب كل من

 سهيل الشيخ الزوالي -

 دمحم محسن كريم -

 أنيس العماري  -

 :على الدورة ألاولىمترشح في وقد تحصل كل 

 صوتا لفائدة سهيل الشيخ الزوالي 00 -

 أصوات لفائدة أنيس العماري  0 -

 أصوات لفائدة دمحم محسن كريم 2 -

من مجلة الجماعات املحلية واعتبارا أنه لم يتحصل أي مترشح على ألاغلبية املطلقة فقد تم إجراء  911وتطبيقا ملقتضيات الفصل 

 :ين الذين تحصال على أكبر عدد ألاصوات وهمادورة ثانية بين املترشح

 سهيل الشيخ الزوالي -

 أنيس العماري  -

 :وقد تحصل كل مترشح على

 صوتا 08سهيل الشيخ الزوالي  -

 صوتا 09أنس العماري  -

 8محتفظ  -

 .وبالتالي تم تنصيب السيد سهيل الشيخ الزوالي مساعدا ثالثا لرئيس بلدية املهدية

 انتخابات املساعد الرابع: 

 :ترشح لهذا املنصب كل من

 دمحم الهادي بن الشيخ -

 أنيس العماري  -

 :مترشح في الدورة ألاولىوتحصل كل 

 صوتا 01دمحم الهادي بن الشيخ  -

 صوتا 09أنيس العماري  -

 0محتفظ  -

 دمحم الهادي بن الشيخ مساعدا رابعا لرئيس بلدية املهدية وبالتالي تم تنصيب السيد

 دقائق ليال 91الساعة الثامنة و ورفعت الجلسة على 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 بلخير بوبكر فائزة 

 


