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بقصر البلدية جلسة  اخلامسة و الّنصف مساء على الّساعة 2019توبر أك 24 ميسإنعقدت يوم اخل

وحبضور  ، البلدية  ، رئيس حممد سليم احملرزي برائسة السيد 2019لسنة  اإلستثنائّيةاجمللس البلدي يف دورته 
األساسي تطبيقا ملا يقتضيه القانون ئهم السيدات والسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد إستدعا

ة ، ووفقا للنص التايل ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي  2018ماي    09 املــــــــــــؤرّخ يف  2018لسنة    29 عــــــــــــدد
: 
 . دعوة لعقد جلسة إستثنائّية    الموضوع :        

ة ، ـــــــو بعد ، أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة أشغال اجمللس البلدي يف جلسة إستثنائيّ                   
للّتداول يف جدول األعمال    (17.30على الّساعة اخلامسة مساء )    2019أكتوبر    24و ذلك يوم اخلميس  

 الّتايل : 
 إستقالة رئيس البلديّة من مهامه .  ➢

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،                  السيدة نبيلة محزة  -

 رئيس جلنة الطفولة والّشباب والرايضة ،  ، املساعد الرابع لرئيس البلدية     السيد رؤوف الشنويف  -
                                      

 مستشار، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،              السيد املعز بوراوي   -
 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي، مستشارة ،   السيدة رمي احلشيشة             -  

                رئيسة دائرة املرسى املدينة،                                 

 مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،   السيدة روضة الزاوشي رزق هللا -
 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،              اآلنسة إميان الفهري -



 مستشار، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند                السيد سليم الزلطين -

 ، حاملي اإلعاقة و                                            
 ئة،  مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبي               السيد قيس النيقرو -

 جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم  مستشارة ، رئيسة                 مىن املطهري السيدة -     

                    مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،     ة زهور قريرة                  اآلنس  -    

 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ، د حممد شراد                  السي -     
      مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،     السيدة عائشة املهريي   -

 و متابعة التصّرف ،  مستشار ، رئيس جلنة الّشؤون املالّية و اإلقتصاديّة        السّيد إلياس كشك  -  
 

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،        السيد حممد ضياف الدريدي - 
         مستشار،         السيد حممد الطّيب املهريي  -

 مستشارة ،   سيدة لطيفة الّتاجوري           ال -
 مستشار ،    السيد خالد شيبوب               -

   ، مستشار  يد أمحد ريزا                   الس  -   
 مستشارة ،           السيدة فرايل مسرية بوزيري -

   مستشارة ،  السيدة هاجر مطري                -

مستشارة ،        سهام عز الدين         السيدة -  
مستشار ،     السيد حممد نبيل صاحب الطابع   -  
 مستشار ، السيد حممد التيجاين بوعزيز -

 مستشار،           السيد أمين بن مسعود -

 مستشار ،       اج    السيد أيوب بن احل -

 مستشارة ،        اآلنسة راقية الغريب          -

          مستشارة .          اآلنسة مىن خالص       -

              

     و تغّيبا  بعذر : 
 مساعد رئيس البلدية ، رئيس جلنة رخص البناء ،                  يد عياض الزهارالس  -

 اواة والتكافؤ الفرص بني اجلنسني.مستشار، رئيس جلنة املس السيد فارس العياشي             -

 



        
 

  
 جلسة اجمللس البلدي:    حضركما 

 
 

 املكّلفة بكتابة اجمللس ،  -
 . أعوان اإلدارة البلديّة  -

 

 حممد سليم احملرزي   ها السيدتاليت إفتتح  2019لسنة    اإلستثنائّيةإنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته             
جبدول أعمال املعروضة  املسألةإستعراض  إثر ذلك ، توىّل  . جبميع احلاضرين  ا، ُمـــــــــــــــــــرحبّ  رئيس البلدية ،

 :  اجمللس البلدي رئيسمعاينة إستقالة و هي اجللسة 

 على أنظار أعضاء اجمللس البلدي معاينة إستقالة السّيد حممد سليم احملرزي ، رئيس البلديّة املعروض     
   من جمّلة اجلماعات احمللية: 251( وفق ما يقتضيه الفصل  2019أكتوبر  22) بتاريخ  

مساعديه إىل أعضاء اجمللس البلدي الذي ينعقد وجواب   ستقالة إرئيس البلدية أو  ستقالة إتوّجه "
 .يف أجل ال يتجاوز مخسة عشر يوما للتداول يف شأهنا

ستقالة أو رفض أصحاهبا الرتاجع عنها، يتم إعالم الوايل وأمني املال اجلهوي  إذا قبلت اإل
 .املختصني ترابيا حبصول الشغور

 .اتريخ تنصيب من خيلفهميواصل املستقيلون مباشرة مهامهم إىل 

د عضو  متناع الرئيس املستقيل عن مواصلة تسيري الشؤون البلدية، يتعهّ إيف حالة التأّكد أو و 
 " .اجمللس البلدي األكرب سّنا بتسيري شؤون البلدية مبساعدة الكاتب العام

إىل كافّة مواطنات  هه حملرزي بتالوة نّص البيان الّذي كان ينوي توجيبعد ذلك ، قام السّيد حممد سليم ا  
ومواطين مدينة املرسى و الّذي وّضح من خالله األسباب احلقيقّية اليّت دفعته لإلستقالة من منصبه على 

 غرار صعوبة الّتعامل مع الّسلطة املركزيّة و عدم جتاوهبا ، نقص عدد أعوان الرّتاتيب البلديّة .... 
دي احلاضرون على تغيري نّص البيان يف بعض نقاطه ، إالّ  هذا ، وأّكد عديد أعضاء اجمللس البل           

على بقائه كعضو   صرّ أأّن السّيد حممد سليم احملرزي أفاد أبنّه بيان شخصّي ال يُلزم اجمللس يف شيء ، كما 
 .  2023-2018ابجمللس البلدي ملا تبّقى من الفرتة الّنيابّية 

 
 



 
 

 

 

 

 















 


