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   لرابعةدلورة العادية الللجلسة المتهيدية  احملرض امجليل

   2020 ٔاكتوبر 28املنعقدة بتارخي  2020لسـنة 
  

  

واملتعلق إبنعقاد اجللسة المتهيدية لدلورة  12/10/2020م املوجه للعموم بتارخي تبعا لٕالعال       
البدلي حبفوز واحرتاما مبقتضيات الربوتوالكت الصحية جملاهبة جاحئة الكوروان العادية الرابعة للمجلس 

نطقة والتقليل من الاجامتعات، نقرتح عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي تقبل مقرتحات متساكين امل 
واملضمنة ببطاقة مشاركة وقع توفريها لفائدة ...) اجملمتع املدين / منظامت/ٔاحزاب/ مجعيات(البدلية 
   .العموم

  :حرض اجللسة لك املقرتحات التالية جسل مب  اجللسة ٕان اجمللس البدلي املنعقد يف هذه
التقليص يف عدد تقليل الاجامتعات و : مساعد ٔاول لرئيس البدلية  :السـيدة هندة الضيفالوي  -

اجملمتعني وتطبيق الربوتوكول الصحي وٕالزام اخملالفني مبقتضيات القانوين وتكوين فرق متابعة 
 .يومية لتسجيل الاخالالت يف املؤسسات العمومية واحملالت التجارية

طلب الرتفيع يف منحة :  )رئيس مجعية أالمل الراييض حبفوز(السـيد محمد الطيب كسايب  -
 .ودة للبدليةالبدلية املرص

 : )رئيس الاحتاد احمليل للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية(السـيد حامدي الضيفالوي  -
ٕاهناء ٔاشغال السوق  –) سـيدي احلايم/ يح النور(ٔاشغال الطريقني احلزاميتني اسـتكامل 

 –الزايدة يف جمهودات النظافة وترسحي قنوات املياه املسـتعمةل ومياه أالمطار  –البدلي 
 –يف أالماكن احملجر فهيا الوقوف والتوقف وخاصة ابلطريق الرئيسـية اسـتعامل الكباالت 

مد يد املساعدة مجلعية أالمل  - التنوير العمويم وتعبيد الطرقات حبي الكردية ويح النور
  .الراييض حبفوز

 –حة فرض الكاممات عىل امجليع يف أالماكن املغلقة واملفتو ): مواطن ( السـيد نرص امحلالوي -
التوعية   -النظر يف ٕاماكنية توسـيع فضاء انتصاب السوق أالسـبوعية عىل مساحة ٔاكرب 

 .بتطبيق الربوتوكول الصحي ابملنطقة البدلية حبفوز
 .تطوير املنحة اخملصصة مجلعية ٔامل حفوز: السـيد عبد امحليد كسايب  -
الراييض حبفوز  ملتوفري لك السـبل الكفيةل بنجاح مجعية االٔ  :السـيد محمد جنيب الرويين  -

 .مراعاة الظروف اليت متر هبا امجلعية



فتح ملف الرايضة حبفوز وٕايالء مجعية أالمل الراييض حبفوز ما  :السـيد عزادلين ادلرعي  -
 تشديد ٕاجراءات الوقاية من فريوس كوروان –العناية ابملناطق اخلرضاء  –تسـتحق من ادلمع 

 .تحقات مجعية أالمل الراييض حبفوزإالرساع يف رصف مسـ  :السـيد املنذر الرشيق  -
 .الزايدة يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز :السـيد توفيق القرييش  -
 .الزايدة يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز :السـيد ٔامين كسايب  -
 .زالزايدة يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفو  :السـيد محمد الضيفالوي  -
تكفل  –الرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز : السـيد السـيد سعودي  -

 .البدلية إبجياد معل قار لعدد من الالعبني اذلين قدموا الكثري للجمعية
 .مساعدة مجعية حفوز ماداي: السـيد وليد كسايب  -
 .صصة مجلعية أالمل الراييض حبفوزالرتفيع يف املنحة اخمل: السـيد صابر يوسفي  -
 .الرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز :لطفي اجلبنوين  -
 .الرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز :السـيد غيث جعييل  -
 .الرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز : السـيد محمد احلبيب الشايب -
تنوير شارع الطيب املهريي والعناية ابلنظافة نظرا للكثافة  :السـيد محمد النارص القفيص  -

 .الساكنية وتعدد املغازات واحملالت التجارية
 .الرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز: السـيد عصام اهلامدي  -
 .أالمل الراييض حبفوزالرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية : السـيد عادل ادليواين  -
 .الرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز : السـيد طارق امخلريي -
 .الرتفيع يف املنحة اخملصصة مجلعية أالمل الراييض حبفوز :السـيد محمد السعودي  -
اسـتفسار حول قطعة أالرض اليت اسرتجعهتا البدلية من أالمالك  :السـيد السـيد الكسايب  -

فتح فرصة ٔامام امجليع لٕالستامثر يف هذه (برانمج البدلية لهذه القطعة  –رة بأموال طائةل املصاد
 .اقرتاح بناء ٔاو الاستامثر يف هذه القطعة واحلد من مشالك البطاةل –) املنطقة

هيلكة  –حسن اسـتغالل أالرض املسرتجعة من طرف البدلية  :السـيد فتحي العيدودي  -
العناية ابملناطق  –العناية ابلطفوةل  –د حلول يف ديوان احلبوب ٕاجيا –جديدة للطريق العام 

 .العناية مبناطق القرب وعدم ٕاهاملها –) اخلرضاء
 –قنوات الرصف الصحي  -   مقتنيات لوازم التنوير العمويم: السـيد عبد القادر ادليواين  -

لية اسـتغالل اقرتح ٔان تمت مع  –حمطة سـيارات أالجرة  – ٕايقاف التعدي عىل مالك البدلية
عىل الاحتاد احمليل  % 10القطعة يف نطاق لزمة داخلية حملية وهو عىل اسـتعداد لزايدة 

 ار ابلقناةٔاجشار الفيكيس ٔاحلقت ٔارض  -العناية ابلطرقات وٕاصالح احلفر –للصناعة والتجارة 
 –وابجلدران 



مخطط مثن جمهودات البدلية لل : )مسؤول حبركة الهنضة(السـيد نورادلين الروييس  -
 .وطلب تفاعل املواطنني يف مقرتحات للبدلية الاستامثري البدلي التشاريك 

د للمخطط الاستامثري  398.000ؤاشار ٔان املبلغ احملدد قدر بـتدخل السـيد رئيس البدلية  -
 .التشاريك للمنطقة البدلية التقليدية

يف النظافة وٕاصالح ٔاشار ٕاىل اجملهودات املبذوةل من طرف البدلية : السـيد كامل القزياين  -
 .الطرقات

النظافة  –ار يف يح النور لهتيئة مساكل ملرور املواطنني يف أالمط التدخل :خادل التيايه  -
 .العناية ببناية البدلية) توصية مبزيد العناية ابلنظافة(ابلسوق البدلية

 – مثن جمهودات البدلية) عضو بدلي( :السـيد منري ادلبييش  -
 –فرص العمل   –ادلعوة ٕاىل فرص السكن  –جمهودات البدلية  مثن :السـيد محمد عامري  -

 .البحث عن موارد استامثر لفائدة البدلية
 .الحظ كرثة املقرتحات واقرتح عىل البدلية تبويهبا حسب أالولوية :السـيد النارص القفيص  -
-  

  
  

  
  

  29/10/2020: حفوز يف                       
  
  

  البدلية رئيس                                                                         
  

  الشاديل البحروين                                                                 


