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 بلدية المهدية 

  9102لسنة  لثانيةمحضر جلسة الدورة التمهيدية ا
  9102 أفريل 92السبت 

المتعلق بإصدار مجلة  9102ماي 12المؤرخ في  9102لسنة  92تبعا لمقتضيات القانون األساسي عدد 
 ,الجماعات المحلية

الموجهة ألعضاء المجلس البلدي ولكافة ممثلي  02/12/9102بتاريخ  2929وتبعا للدعوة الكتابية عدد 
 ,9102لسنة  لثانيةالمجتمع المدني بالمهدية لحضور فعاليات الدورة التمهيدية ا

عن طريق اإلذاعات الوطنية والمحلية وعن  9102لسنة  الثانيةوتم التبليغ لحضور الدورة التمهيدية 
تركيز معلقات باألماكن العامة وعن طريق سيارة طريق المواقع اإللكترونية الخاصة ببلدية المهدية و

 ,الدعاية
جلسة  الرابعة بعد الزوالعلى الساعة  9102 أفريل 92يوم السبت  بالزهراءانعقد بمقر الدائرة البلدية 

برئاسة السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية وبحضور كل من السادة  9102لسنة التمهيدية الثانية الدورة 
 :ذكرهموالسيدات اآلتي 

 : عن المجلس البلدي

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -
 المساعد الثاني: سهيل الشيخ الزوال  -

 المساعد الثاني: دمحم الهادي بن الشيخ  -
 المساعد الرابع: خالد العراك  -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -
 رئيسة دائرة هيبون: فائزة بوكر بلخير  -
 عضوة : كريمة قاسم -
 عضوة : ريم الزوالي -
 عضو : طارق الحنشة -
 عضو : حسن بنور -
 عضوة : لبنى الزواري -
 عضو : فتحي بن زينب -
 عضو: سميرة حميدة فرج  -
 عضو: دليلة القمودي  -
 عضو: سامي عالية  -
 عضو: الهادي سنان  -
 عضو: محسن كريم  -
 عضو: رضا الشوك  -
 عضو : رشيدة الصفاقسي  -

 عضو: نجالء الزوالي  -

 : المدنيعن المجتمع 

 ناشط في المجتمع المدني : علي بنور -
 مساعد كاتب عام محلي لحزب التيار الديمقراطي: أحمد بالحاج -
 مواطن : دمحم عبد الناصر بالحاج -
 مواطن: حبيب إسكندر رميزة  -
 عن جمعية صوت المرأة: سميحة الحولي  -
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 نائب جهوي للوكالة العقارية للسكنى: كريم الصكلي  -
 مواطن :منير بوصالح  -
 مواطن: طاهر خواجة  -
 مواطن: دمحم الحبيب بالحاج  -
 مواطن: دمحم بن سالم  -
 مساعد كاتب عام التيار الديمقراطي: أحمد بالحاج  -
 مواطن: أحمد السافي  -
 مواطن: علي الكالبي  -
 عن الناشئة األدبية: دمحم الحبيب ابراهم  -

 مجتمع مدني: شاذلية كسرواي  -

 رئيس الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل :سيف عمار المداني  -

 مواطنة: ذكرى الغول  -

 مواطنة: إكرام الغول  -

 مواطن: رضا كريم  -

 مواطن: شكري فقي حسين  -

 مواطن: الحبيب عثمان  -

 متصرف دائرة الزهراء: حاتم صفر  -

 مجتمع مدني: فطومة الغول  -

 نادي التنوع البيولوجي بالمهدية:عبد اللطيف قريع  -

 د تولى كتابة الجلسة السيد الطفي بوحمدة الكاتب العام للبلديةوق

 :ثم أحالت الكلمة للحضور تباعا  افتتحت الجلسة السيدة رئيس البلدية مرحبة بالحاضرين
 :سيف عمار المدني 

  يلوم البلدية عن عدم اهتمامها بذكرى االستقالل 

 بالنسبة لبيع المحجوزات بالمستودع البلدي يتساءل عن البطء في عملية التبتيت. 

 يتساءل عن عدم انتظام جلسات المجلس البلدي 

  من إعفاءات لفائدة المواطنين فيما  9102عدم إيالء البلدية أهمية بما جاء بقانون المالية لسنة
 .يتعلق بالعقارات المبنية

 لكية؟يتساءل عن العقار الموظف لجمعية صيانة المدينة ولمن تعود الم 

  تساءل عن جملة من الملفات األخرى مثل محطة اللواجات ومقهى كيروس وملف العصفور
 وماهي المآالت المتخذة 

  9102التساؤل عن برنامج تعبيد الطرقات موضوع البرنامج االستثماري التشاركي. 

 إيقاف نزيف الفساد 

 :أحمد بالحاج 
 تساءل عن ضعف الحضور عدديا 

  الترتيبيةتنفيذ القرارات 

 سدم الحفر بالطريق العام. 

 دعا إلى إجداث فريق صيانة 

 تساءل عن سداد الديون المثقلة على نزل روايال المنصور 

 إيالء مسألة غحداث دائرة شيبة أهمية قصوى وتنفيذ الوعود 

 العناية بمخفضات السرعة بشارع البشير صفر. 

 :دمحم بن سالم 
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  الفساد والرداءة هما سمة العمل البلدي 

  دعا إلى الحزم في تطبيق القانون 

 :فطومة الغول 
  بطء األشغال :  9102تساءلت عن نسق سير مشروع الطرقات بهيبون للبرنامج التشاركي

 ورداءتها

 ضرورة تعبيد الطريق الذي تمر به الحافلة الرابطة بين هيبون والزهراء 

 طق الخضراءانعدام العناية بالمنا 

 تنفيذ قرارات الهدم 

 العناية بفضاء حذامي 

  توضيح لموقف البلدية من تعمد صاحب نزل مجاور لمنتزه الطفل والعائلة لفتح باب على الملك
 .البلدي وضرورة إصدار قرار غلق في الغرض

 انتقدت غياب عملية رفع الفضالت قرب حمام الروضة. 

 :علي بنور 
  الواب الخاص بالبلديةأثنى على تحسن مستوى موقع 

 دعا إلى مزيد الحرص على اعتماد أساليب اتصال عضرية 

  هيئة مكافحة )أشار إلى أن مكافحة الفساد والتبليغ عنه له قنواته ومساراته القضائية والدستورية
 ....وأنا يقظ I WATCHوكذلك عبر منظمات المجتمع المدني مثل ( الفساد

 :رضوان لحول
  تساءل عن مستنقع مياه موجود بشارع علي البلهوان 

 تساءل عن وضعية الحاويات بنفس الشارع. 

 :دمحم الناصر بالحاج 
 عبّر عن رفضه لجنوح البعض في مثل هذه الجلسات إلى توتير األجواء 

 : الطاهر خواجة 
 ية مزيد الدعاية لمسألة العفو الجبائيدعلى البل 

 لى ملك عائلة العماري ودعا إلى ضرورة االهتمام بالملف وغيره ذّكر بالعقار اآليل للسقوط ع
 .من الملفات المشابهة

 أكد على أهمية اإلنحياز للشأن العام فقط 

 :أحمد منصور 
 دعا إلى العناية بالفسحة الشاطئية. 

 :منير بوصالح 
  األساسيةالعناية بمحيط المستشفى وال سيما الكنس وكذلك الشأن بالنسبة لمجمع الصحة. 

 العناية بالنظافة بنهج المهدية وتركيز حاويات 

 العناية بنظافة المحيط قرب الناشئة األدبية حيث يعمل العمل إلى وضع الفضالت في البالوعات. 

 :شاذلية الكسراوي 
 عدم نجاعة العمل البلدي 
 تم التدخل فيه من طرف األهالي الذي ناية بالنظافة على مستوى النهج ضرورة الع 

 :عبد اللطيف قريع 
 العناية بالنظافة وراء سور الكرنيش 

  دعا إلى ضرورة حرص المواطنين على تحسين واجهات منازلهم وكذلك الشأن بالنسبة للتجار
 باالعتماد على المنهج التشاركي ع البلدية

 :دمحم الحبيب بالحاج 
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 دعا إلى مراجعة مثال المرور مراجعة عقالنية 

  والمحافظة على الحوض الصغير والنأي عن استغالله كسوق أسبوعي والحفاظ ضرورة العناية
عليه كمتنفس طبيعي وتهيئته للمحافظة على دوره الطبيعي في تصريف مياه األمطار وحماية 

 .المدينة من الفيضانات وفقا لمشروع متكامل يحظى بالدعم المحلي والجهوي والوطني

 :الهاشمي المهدي
  الكباالت عوضا عن اآللة الرافعة للسياراتدعا إلى استعمال. 

  وبطء األشغال 9تساءل عن مشروع وكالة تهيئة وتهذيب األحياء الشعبية بحي الروضة 

 
 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء

 
 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة

 


