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 2020جانفي   25المنعقدة بتاريخ 

 
بدعوة من السيد رئيس البلدية موجهة لكافة المتساكنين عن طريق الالفتات و      

  25 السبتعقد المجلس البلدي اليوم البالغات صادرة بالصفحة الرسمية للبلدية 
بمقر البلدية الجلسة التمهيدية للدورة  بعد الزوال الثانيةعلى الساعة  2020 جانفي

برئاسة السيد رياض الحاج احمد رئيس البلدية و  2020االولى لسنة العادية 
 بعض من اعضاء المجلس البلدي بحضور 

 و عدد من المتساكنين و مكونات المجتمع المدني ببومرداس 
  و السيد الكاتب العام للبلدية مقرر الجلسة 

 ةــــافتتاح الجلس
موضحا ان افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين      

الجلسة التمهيدية تخصص لالطالع المتساكنين على النشاط البلدي خالل الفترة ما 
بين الجلستين و برنامج المرحلة القادمة و كذلك االستماع لمشاغلهم و اقتراحاتهم 

بلدي السيد المنجي شوشان على اثر وفاة كما توجه بالتعزية الى عضو المجلس ال
والدته ثم تولى استعراض اقتراحات و تساؤالت الجلسة التمهيدية السابقة و المنعقدة 

 و التي كانت كما يلي :  2020اكتوبر  25بتاريخ 
 المنجز / االجراءات المتخذة  المقترح 

 يتم التدخل حال حصول العطب - اصالح المعدات البلدية -

امام مقر   MC96مواصلة و صيانة طريق  -

البلدية شارع فرحات حشاد ضمن مشروع انجاز 

 طريق بومرداس الجم 

تم عقد جلسات بوزارة التجهيز و الوالية لبرمجة انجاز  -

 الطريق المذكورة كما تم اشعار نائب الجهة بالموضوع

ز و الوالية لبرمجة انجاز تم عقد جلسات بوزارة التجهي - الغنادة-برمجة طريق بومرداس -

 الطريق المذكورة كما تم اشعار نائب الجهة بالموضوع

 يتم المداواة بصفة دورية و كلما اقتضت الضرورة - مداواة اوكار توالد الحشرات  -

تم عقد  جلسات بوزارة التجهيز و الوالية لبرمجة  - صيانة طريق بومرداس العباسبة -

صيانة الطريق المذكورة و تم اشعار نائب الجهة 

 بالموضوع 

تم االعالن عن االستشارة و حدد اخر تاريخ ليوم  - االسراع بانجاز مشروع التنوير العمومي  -

  2020جانفي  24الجمعة 

 تم توزيع حاويات جديدة باالماكن التي تستوجب ذلك - تدعيم تدخالت النظافة  -

استغالل قطعة االرض المخصصة لمركز تحويل 

 النفايات 

تم اشعار المصالح المعنية بذلك باعتبار ان الموضوع 

 تشرف عليه مصالح البيئة 



اغلب الحفر بالطرقات البلدية كما اقتنت  تم اصالح - معالجة الحفر ببعض الطرقات  -

البلدية كميات من االسفلت و ستعمل حال تحسن 

 االوضوع المناخية على معالجة الحفر بالطرقات 

ال يمكن ذلك باعتبار ان المسلخ البلدي ال يستجيب  - التفكير في ايجاد حل الستغالل المسلخ البلدي  -

 تمادات ضخمةلشروط تاهيل المسالخ وهو ما يتطلب اع

ال يمكن فتح الطرقات التي لم يشملها تقسيم او تطوع  - فتح الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية  -

 مالكها لفتحها 

 تم تاجيل تسويغ سوق الرواضي الى وقت الحق  - عدم تسويغ سوق الرواضي-

تم توزيع حاويات على التجمعات السكنية الهامة  - تدعيم تدخالت النظافة بالعمادات  -

بالعمادات على ان تتواصل هذه العملية تدريجيا بتوفير 

 . 2020معدات رفعها المبرمجة خالل سنة 

 فكانت كما يلي :  خالل الفترة االخيرةكما استعرض االنشطة 
 عقد جلسة عمل مع السيد والي المهدية و االتفاق على :-
االسراع بانجاز الطرقات بالعمادات المبرمجة ضمن برنامج تدخالت المجلس  -

 الجهوي او التنمية المندمجة 
رصد اعتمادات لردم النقاط السوداء بالمسالك الريفية على ان تنطلق البلدية  -

 في ضبط اماكن التدخل الضرورية 
 زيع حاويات فضالت على العمادات تو  -
 صيانة شبكة التنوير العمومي  -
 القيام بحمالت لقتل الكالب السائبة  -
 مواصلة المجهودات لرفع الفضالت المنزلية بالعمادات   -
إزالة كروم الهندي في اطار تنفيذ قرارات االزالة بالتنسيق مع منطقة الحرس  -

 الوطني 
 اإللقاء العشوائي بمختلف الطرقات المؤدية للمدينة رفع الفضالت الناجمة عن  -
 االنطالق في صيانة و إزالة االعمدة الكهربائية المهشمة او بحرمة الطرقات . -

نشطة المجلس البلدي و المتمثلة في عقد جلسات عمل مع السادة  كما استعرض أ
سة مع السيد مدير ديوان السيد وزير التجهيز و السيد والي المهدية كما تم عقد جل

نائب الجهة هيثم براهم و التي كانت بمبادرة منه و تعبيره عن تبني مشاغل بلدية 
بومرداس كما عبر السيد رئيس البلدية عن استعداده لعقد جلسات مع مختلف نواب 

السياسية ما دام االمر يتعلق بمواضيع تفيد متساكني انتماءاتهم الجهة مهما كانت 
استعراض خالل الجلسات المذكورة مواضيع هامة و ذات بلدية بومرداس حيث تم 
 بعد وطني خاصة منها :

 انجاز القسط الثاني من مشروع حماية مدينة بومرداس من الفياضانات  -

االسراع بانجاز المشاريع المبرمجة ضمن التنمية المندمجة او غيرها من  -
 البرامج 

 مشاريع شبابية و رياضية  -

 توسيع المستشفى المحلي و انجاز مستوصف الشوارعية و بومرداس  -



 معالجة المصب العشوائي للفضالت  -

 :  المقترحات •

 التاكيد على اولوية انجاز طريق بومرداس الغنادة  -

 مواكبة حملة تلقيح الكالب و التحسيس لها و التي انطلقت منذ غرة جانفي -
  2020مارس  30لتنتـــهي في   2020

مواصلة عمليات التشجير و صيانة المناطق الخضراء بشارع فرحات حشاد  -
 و المفترقات 

 تنظيم السوق األسبوعي و التفكير في إخراجه من وسط المدينة  -

 صيانة و فتح الطرقات التي افرزتها عمليات التقسيمات  -

خصصة للجمعيات و التي مواصلة المجهودات للحصول على البناية الم -
 كانت في تصرف حزب التجمع 

 االسراع بانجاز محطة النقل -

 تركيز عامود كهربائي على مستوى مسكن عاطف الحاج محمود  -

 تفعيل دور اللجان البلدية  -

 معالجة وضع الفضالت وراء زاوية سيدي بومرداس  -

 مساعدة بعض العائالت للربط بشبكة التطهير  -

طل حركة المرور بشارع بورقيبة و التفكير في انجاز معالجة االزدحام و تع -
 حزام للمدينة و تركيز عالمات منع الوقوف و التوقف خالل أوقات الذروة 

 صيانة شبكة التنوير العمومي امام المستشفى المحلي  -

 إزالة كروم الهندي بطريق الزراطة  -

 تركيز مخفض سرعة بطريق الرواضي و الجم  -

 فضاء انتصاب سوق الخضر الى المنتزه  التفكير في تغيير صبغة -

 استغالل الميضة القديمة  -

 تحديد الحدود البلدية و تعليق الخريطة المحددة لها  -

 دعوة المجلس البلدي للقيام بزيارات ميدانية  -

 توزيع الحاويات على المدارس و بقية األحياء  -

 رها انتداب ميكانيكي ضمن عملة البلدية ليتولى الصيانة الخفيفة و غي  -

و في ختام الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره للحاضرين و أعلن انه سيتم 
بداية من االيام القليلة القادمة توزيع الدفعة الثانية من حاويات الفضالت ألحياء 

للربط  الحوس و النعايمة و منزل حمزة كما دعى الى مواكبة الحملة التحسيسية
 بشبكة الغاز الطبيعي التي ستتولى البلدية القيام بها قريبا .

 و رفعت الجلسة على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال .  و السالم .    
 

 رئيس البلدية                                                                                 
 

 رياض الحاج احمد                                                                               

 
 



 
 
 

 


