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 2020ة ـــسناألولى ل للدورة العادية               

    2020 جانفي  31في  المنعقدة             

 بقصر البلدية الرابعة  بعد الظهرعلى الساعة            

 

إضافة إلى فردية إلى كافة أعضائه وسلطة اإلشراف   علـى إثر توجيه استدعاءات                

إصدار بالغ ونشره بمختلف وسائل االتصال املحلية وعن طريق اإلذاعة الوطنية مع تعليقه  

والفضاءات  التي يؤمها  البلدية ومصلحة الحالة املدنية وبعديد املؤسسات العمومية ببهو

ع  بمداخل املنطقة البلدية  وعلى موقحضور تعليق الفتات لإلعالم والدعوة للكما تم  العموم

وموقع التواصل االجتماعي "فايس بوك " واإلرساليات القصيرة عبر  لبلدية رادس الواب 

 الهاتف.

     0 0 20 20    لسنة األولىعقد املجلس البلدي برادس الجلسة التمهيدية للدورة العادية                

 .بعد الظهر بقصر البلديةالرابعة   على الساعة 2020جانفي    3131يوم

 وقد حضر هذه الجلسة التي أشرف عليها السيد جوهر السماري رئيس بلدية رادس.           

بسمة  -الخنساء القمرتي  -سارة الحطاب عن املجلس البلدي السيدات والسادة :           

محمد تقي   -عمر بوسريح  -حافظ التونس ي  -محمد فيصل الجرار    -مشرقي رياض الطبرقي  

 .مروى داود  -بوترعة
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سنية شعبان   -إحسان بن مسلم  -وتخلف عن هذه الجلسة السيدات والسادة :           

منية   -نصيرة البرهومي  -مريم الصغاري -شريفة بالسعدي  -سماح الورغمي  -فاطمة عبادة 

إيناس بن  -عبد القادر الورفلي -علي اليزيدي  -مصطفى املسكيني -س ي مراد السوي   -حاجي 

فتحي بن   -أنيس  -عز الدين الباش -نورهان املهذبي  -نهلة بن الحاج حميدة  -الحاج 

 حميدة 

عن اإلدارة البلدية السيدات والسادة: الكاتب العام للبلدية وبعض كواهي املديرين رؤساء 

 رية والفنية بالبلديةاملصالح واإلطارات اإلدا

وعن املنظمات واملؤسسات والهياكل:  عدد من مكونات املجتمع املدني من رؤساء              

 نقابات العمارات واملنظمات والجمعيات الناشطين باملنطقة وممثلي األحزاب السياسية بها 

افـتتح السيد جوهر السماري أشغال هذه الجلسة التمهيدية مرحبا بكافة              

اكبتهم  ألشغال هاته الجلسة  وحضورهم املكثفالحاضرين  ع كما تقدم بتعازي  لى مو

املجلس البلدي الى كل من السيد فتحي املاجري  على اثر وفاة والده  والعامل البلدي عدنان 

 . قريبع على اثر وفاة والدته

هذه  التدخالت  تمحورت   ثم تداول على أخذ الكلمة عدد من السادة الحضور  ف              

 حول: 

 املشاغل املثارة   

 .تعطل  انجاز املشاريع البلدية  خاصة بحي املعلمين -

  وتضرر التساكنين من ضجيج نشاط الرماية التوسع بالبناء بنادي  الصيد والرماية   -
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ترفيهية   نادي الصيد والرماية  الى مثال برج السدرية  و بعث انشطة  طاقتراح نقلة  نشا -

 ثقافية  مكانه

  فوراست كلوب  البناء  بدون رخصة بنادي  

اكدة  بالسوق األسبوعية -  املياه الر

   األعشاب الطفيلية بمحيط السكة الحديدية -

هكتارات من قبل  خواص لوضع  حاويات عالوة على  تعطيل حركة  7استغالل مساحة    -

 املرور من قبل الشاحنات

 نقص التنوير العمومي ببعض انهج مونجيل واملراح و مدخلي املدينة -

ايجاد الحلول املناسبة  -  .البحرتنظيف لالحد من التلوث و

 العناية بواجهات العمارات  حي املنجي سليم  -

 ركود املياه بعمارات املنجي سليم  قرب ملعب التنس  -

 لفت النظر لعمليات سرقة منازل برادس مليان لقلة التنوير -

 التنوير بنهج الخطاف -

 ركود املياه بنهج الخطاف -

 اشغال التعبيد  بنهج الخطاف غير تامة-

 تهذيب  مدخل حي الياسمين 

 الفتة بمدخل حي الياسمين-

  بعث منطقة خضراء بحي الياسمين -

  غلق  نهج بحي الياسمين ملنع السيارات املرور   منه  نظرا لتواجد مدرسة اساسية -

 اصالح حفر بشارع الطيب املهيري  -

 اصالح حفر بشارع الحبيب بورقيبة -

 تعويض اعمدة التنوير  بحي الطيب املهيري بخزنة  لدرء املخاطر   -

 اإلهتمام باملناطق الخضراء -
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 التنوير بحي النسيم  -

 التوير بحي السحايبي -

 تقليم و شذب الشجيرات بمدخل  عمارات املنجي سليم   -

 اصالح األنبوب  للمياه املؤدي  للميناء  من قبل املقاول -

 تسييج منطقة خضراء  -

 

 سوق السمك -

 مركز كنام -

 مداواة الناموس  باقامة العز -

 مقاومة الكالب السائبة -

 مستشفى جهوي 

 بمستشفى الحروق البليغة والياسمينات  حافلة تربط رادس

 

  رادس في             

 البلديةرئيس                                                                           

 

 جوهر السماري     

 

 

 

 

 المشاغل و لجنة المرور  لجنة األشغال     
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تعطل  انجاز املشاريع البلدية  خاصة بحي   -

 .املعلمين

التوسع بالبناء بنادي  الصيد والرماية    -

وتضرر التساكنين من ضجيج نشاط  

 الرماية 

اقتراح نقلة  نشاط  نادي الصيد والرماية   -

الى مثال برج السدرية  و بعث انشطة ترفيهية  

 ثقافية  مكانه

  البناء  بدون رخصة بنادي  فوراست كلوب - 

اكدة  بالسوق األ  -  سبوعيةاملياه الر

ركود املياه بعمارات املنجي سليم  قرب  -

 ملعب التنس

 ركود املياه بنهج الخطاف -

نقص التنوير العمومي ببعض انهج  -

 مونجيل واملراح و مدخلي املدينة

لفت النظر لعمليات سرقة منازل برادس  -

 مليان لقلة التنوير

 التنوير بنهج الخطاف -

 

األنبوب  للمياه املؤدي  للميناء  من  اصالح-

 قبل املقاول 

غلق  نهج بحي الياسمين ملنع السيارات -

  املرور   منه  نظرا لتواجد مدرسة اساسية

 اصالح حفر بشارع الطيب املهيري  -
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 اصالح حفر بشارع الحبيب بورقيبة -

تعويض اعمدة التنوير  بحي الطيب املهيري   -

 بخزنة  لدرء املخاطر 

 لتنوير بحي النسيم ا -

 التوير بحي السحايبي -

 شغال التعبيد  بنهج الخطاف غير تامة-

 تهذيب  مدخل حي الياسمين  -

 الفتة بمدخل حي الياسمين-

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاغل لجنة اإلقتصاديةال     

 
هكتارات من قبل   7استغالل مساحة    -

خواص لوضع  حاويات عالوة على  تعطيل  

 حركة املرور من قبل الشاحنات

 سوق السمك--

 مركز كنام -
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 مستشفى جهوي -

حافلة تربط رادس  بمستشفى الحروق  -

 البليغة والياسمينات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاغل لجنة النظافة  
ايجاد الحلول املناسبة  - الحد من التلوث و

 .البحرتنظيف ل

 مداواة الناموس  باقامة العز-

 مقاومة الكالب السائبة-

 تسييج منطقة خضراء بحي بينوس -

تقليم و شذب الشجيرات بمدخل  عمارات   -

 املنجي سليم 

 اإلهتمام باملناطق الخضراء -
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 بعث منطقة خضراء بحي الياسمين-

العناية بواجهات العمارات  حي املنجي   -

 سليم

األعشاب الطفيلية بمحيط السكة  -

 الحديدية  
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