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  2019 لسنةنيةمحضر جلسة الدورة التمهيدية الثا

21/04/2019 بتاريخ   

 عمى الساعة العاشرة صباحا بقصر البمدية بالكريب الجمسة التمييدية 2019 افريل 21انعقدت يوم األحد      
الثانية لممجمس البمدي بالكريب برئاسة السيد لطفي السمطي رئيس بمدية الكريب وبحضور السيدات والسادة 

مختار الميساوي , سناء البوبكري , نيى سعد ,الشريف السميطي ,أعضاء المجمس البمدي اآلتي ذكرىم 
.ايمن الجوادي و رؤوف البوبكري ,  

, كما حضر الجمسة جممة من مواطني مدينة الكريب وممثمي الجمعيات والمنظمات الوطنية واألحزاب السياسية   

وحضر عن الجانب االداري السيد عدنان العبيدي , تولى كتابة الجمسة السيد مكي الجبالي الكاتب العام لمبمدية   

ثم فسح المجال أمام , افتتح السيد لطفي السميطي رئيس البمدية الجمسة رحب في مستيميا بجميع الحاضرين
:المواطنين  لبسط مشاغميم وتقديم مقترحاتيم فكانت كالتالي   

:خالد المموشي: السيد *   

.طمب التعجيل بانجاز الشباك الواقية بالممعب الخمفي لدار الشباب لتجنب سقوط الكورات عند االجوار     -   

: السيد عبد الكريم الحيدري *   

.تساءل عن وضعية االنتصاب الفوضوي وتاريخ نقمتيم الى السوق البمدي الجديد-  

.تساءل عن موعد التسوية العقارية لحي االستقالل -  

:السيد وليد مساتره*   

تساءل عن سبب غياب أغمبية أعضاء المجمس البمدي مؤكدا عمى أن دورىم ىو خدمة مصالح أىالي مدينة - 
.الكريب وليس خدمة إغراضيم السياسية   

التىنسيت الجمهىريت  

 وزارة الشؤون المحليت والبيئت

الكريب بلديت  
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.االستيالء عمى الممك العمومي البمدي -   

.وضرورة استغالل المخزن حتى وان لم تتم نقمة المنتصبين الفوضويين , مشكمة االنتصاب الفوضوي -   

.التمويل العمومي لمجمعيات ليس حكرا عمى الجمعيات الرياضية -  

:السيد ايمن الجبالي *   

.تساءل عن سبب عدم تحيين الموقع االلكتروني لمبمدية ألكثر من ثالثة اشير -   

غياب برامج لتنشيط الشباب وغياب كل أشكال الدعم المادي او المعنوي خاصة أمام تحصل فرقة المسرح - 
بالكريب عمى جائزة عمى المستوى الجيوي ولم تقم البمدية حتى باستدعائيم او تكريميم مؤكدا عمى عديد 

.الصعوبات المادية التي تعترض ىذا الفرقة   

.غياب أنشطة شبابية في المدينة عمى غرار عدة مدن أخرى -   

.أكد عمى وجود مشكل تواصل بالبمدية -   

:السيد عمر عبد ربو *  

.وجود عديد المقاسم الفوضوية بحي عبد ربو و عدم تطبيق مثال التييئة العمرانية في فتح الطرقات و االنيج -  

: التمميذة مرام اليمامي *   

.تساءلت عن وضعية شباب الكريب بين األمس واليوم -   

.الشباب كان ميمشا وزاد تيميشا -  

.دعوة إلى البمدية إلى ضرورة رعاية الفئة الشبابية -   

 

:السيد مييب المميتي *   

أكد عمى أن البمدية غير ميتمة بالمجال الثقافي خاصة وان الفرقة المسرحية سوف تمثل والية سميانة ككل - 
.عمى المستوى الوطني وغياب كل أشكال الدعم من طرف البمدية   
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:السيد صابر البنضياوي *   

ودعا إلى توجيو عدل منفذ إلى ىؤالء األعضاء , تساءل عن سبب غياب أغمبية أعضاء المجمس البمدي - 
.مؤكدا عمى أىالي الكريب ليم كل الحق في أن يستمعوا إلييم ويمبوا طمباتيم   

:السيد عماد المدني *   

 مؤكدا عمى أن الضحية الحقيقية 506تساءل عن موعد الترخيص ليم في مواصمة البناء بالرسم العقاري - 
.أمام الصراعات بالمجمس البمدي ىو المواطن وتعطيل مصالحو   

:السيد سيف العرفاوي *  

.المواطنون يتحممون مسؤولياتيم في من انتخبوىم -   

نما في مدينة الكريب ككل أمام غياب رصيد عقاري 506المشكل العقاري ليس في الرسم -  . فقط وا   

: حمة السميطي -   

 بسبب عدم مصادقة بعض أعضاء المجمس عمى 506تساءل عن سبب تعطيل البناء في الرسم العقاري - 
يجاد حل لو وقد تضرر بسبب ذلك مالكي المقاسم والبناءة والعممة وبائعي مواد  مناقشة  ىذا اإلشكال وا 

.وأيده في ذلك السيد وليد العبيدي , البناء   

:السيد زياد النفوطي *   

.ضرورة تفقد األشغال قرب حي النصر -  

.دعوة إلى ضرورة صيانة شبكة التنوير العمومي وتركيز مخفظات السرعة بالمدينة وتقميع األعشاب الطفيمية -  

: السيد فريد الجبالي *   

, تساءل عن مال ضيعة الكرمة مستنكرا نية إسنادىا إلى الخواص والدعوة إلى تخصيصيا كمركب فالحي - 
.ودعا المجمس البمدي الى مساندة األىالي في الدفاع عن قضيتيم   
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:السيد ايياب اليحياوي *   

.تحدث عن الوضع المتردي لمشباب بمدينة الكريب وتفشي ظاىرة االنتحار وغياب الدعم لمفرقة المسرحية -  

.ضرورة االستماع إلى الشباب وتقدير مطالبيم -   

تساءل عن مال االعتصام بوادي ناجية مؤكدا عمى انو لم يتم االتصال بيم من اي : السيد شكري الجبالي * 
داعيا المجمس البمدي الى ضرورة إيجاد حل لمشكميم وعدم التنصل من مسؤوليتيم , مسؤول وأية جية كانت   

:السيد بدرة الشنوفي *   

داعيا إياىم إلى ضرورة تحمل مسؤولياتيم في تمثيل , وجو رسالة لوم إلى األعضاء الغائبين عن الجمسة - 
.أىالي مدينة الكريب  

: السيد نزار الزىواني *  

. عممة 10طالب بدعمو في بحث مشروع يتمثل في وحدة لمخياطة ذات طاقة تشغيمية بحوالي -   

:السيد خميس البوزيدي *   

ضرورة التفكير في األجيال القادمة وذلك بإحداث نادي طفولة و المطالبة بإحداث دار شباب من الجيل - 
الثاني تكون بعيدة خارج المنطقة السكنية و طالب بإمكانية توفير مقر لفوج الكشافة و إحداث مالعب 

.و تفعيل اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات,أحياء ومناطق خضراء   

:التمميذة إيمان الميموني *   

غياب أنشطة ثقافية في مدينة , إزالة األتربة ومخمفات المقاوالت, ضرورة صيانة شبكة التنوير العمومي - 
 الكريب

:السيد ايمن الجبالي *   

داعيا إياه إلى عدم التكمم باسم الشباب وعدم تسييس , قام بالتعقيب عمى تدخل السيد صابر البنضياوي - 
مطالبيم واستغالليا في غايات سياسية خاصة وان الفئة الشبابية قادرة مفردىا الدفاع عن نفسيا و أكد 

,عمى أن دار الشباب خالية تماما وتفتقد إلى ابسط التجييزات  
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:السيد خالد المموشي *   

أكد عمى انو داعم لمشباب ولكل مطالبيم مؤكدا في ذات السياق بعدم وجود توازن جيوي وان الدولة غير - 
.قادرة عمى الرعاية الكمية لمشباب  

:السيد رئيس البمدية *   

نما ىو اختالف في - أكد عمى انو ال يمكن الحديث في المجمس البمدي من وجود معارضة من عدميا وا 
وىم في األخير مواطنون يمكن أن يخطئوا أو يصيبوا وان المجمس البمدي بالكريب . التصورات واآلراء 

.معتبرا أن مشاكل المدينة يجب ان تحل بالتوافق,ىو مجمس كل الكريب وليس فئة دون أخرى   

بالنسبة لمفرقة المسرحية أكد السيد رئيس البمدية انو قد بادر في مناسبتين إلى تنظيم حفل تكريم عمى شرفيا - 
.لكن مديرة دار الثقافة اعتذرت في المناسبتين   

أكد عمى انو قدم مقترح لممجمس البمدي في إحداث : السيد ايمن الجوادي رئيس لجنة الشؤون االجتماعية * 
. أكشاك في مدخل المدينة وقرب مخزن ديوان الحبوب غير ان المجمس البمدي رفض ىذا المقترح   

:السيد الشريف السميطي رئيس لجنة األشغال *  

أكد عمى أن المجمس البمدي ىم مجمس منتخب ومتطوع في خدمة عامة المواطنين عمى قدم المساواة مؤكدا - 
.في ذات السياق عمى وجود تعطيل داخل المجمس البمدي وليست معارضة   

 ىو إشكال قديم قبل انتخاب المجمس البمدي 506بالنسبة لإلشكال العقاري خاصة بالرسم العقاري عدد -
وفي إطار السعي إليجاد حل ليذا اإلشكال تم استدعاء جميع المتدخمين في ىذا الموضوع وتم , الحالي 

وتم رفع التقرير الى المجمس البمدي غير , اقتراح حمول في إطار تطبيق مجمة التييئة الترابية والتعمير 
أن ىناك من األعضاء من رفضوا ىذا المقترح وطالبوا بضرورة رفع قضية ضد المخالفين من مالكي 

ثم تم تشكيل لجنة ثانية لنفس الغرض وتمت إعادة طرح ىذا المقترح , التقاسيم وىو ما عطل البناء 
وعميو فالمقترح ىو عقد جمسة استثنائية , وعرض عمى المجمس البمدي غير انو قوبل كذلك بالرفض 

إليجاد حل جذري ليذا الموضوع والمقترح ىو تسوية وضعية البناءات التي ىي بصدد البناء وتحجير 
.بيع مقاسم جديدة   
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:السيد مختار الميساوي رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة*   

ىناك نقض في التجييزات ونقض كبير كذلك في اإلطار العمالي وىو ما يعيقنا عن التدخل في جميع - 
.المناطق بالسرعة المطموبة   

بالنسبة لعدم رفع األتربة بحي النصر يعود باألساس الى تواصل ىطول األمطار في األيام االخيرة وىو ما -
.حال دون رفعيا في اإلبان وستتم دعوة المقاول إلى رفعيا في اقرب اآلجال   

كما سيتم , أما في ما يتعمق باألعشاب الطفيمية فقد تم اقتناء األدوية الضرورية ونحن بصدد التدخل لممداواة -
.مداواة الباعوض والحشرات في اقرب اآلجال وفق برنامج عمل واضح  

:السيدة نيى سعد رئيس لجنة الشباب والرياضة *   

التمويل العمومي لمجمعيات مضبوط بأمر حكومي ويسند عن طريق لجنة التمويل العمومي بالبمدية وكذلك -
.الشأن بالنسبة لمجمعيات الرياضية   

طمبت من المجمس البمدي تنظيم يوم لمتشغيل وقوبل بالرفض من طرف المكتب البمدي وكذلك الشأن بالنسبة - 
.لنادي الشباب بالدخانية   

سداء الخدمات : السيد رؤوف البوبكري *  :رئيس لجنة الشؤون اإلدارية وا   

التمويل العمومي لمجمعيات ينظمو أمر حكومي مؤكدا عمى انو ليس لديو اي ممف تقدم بطمب تمويل من اية -
وبيذه المناسبة فان الدعوة موجية الى  الجمعيات , جمعية كانت باعتباره رئيس لجنة التمويل العمومي بالبمدية 

.الراغبة في التمويل الى تقديم ممفاتيا إلى البمدية شريطة ان يكون ممفيا مقنع وفيو فائدة لمصالح العام   

:السيد الكاتب العام لمبمدية *   

بالنسبة لمموقع االلكتروني لمبمدية ىناك إشكال تقني سيتم إصالحو خالل األسبوع القادم وتحيين كل - 
.المعطيات الضرورية   

بالنسبة لحاويات النظافة وتجييزات النظافة فقد تمت الموافقة عمى التمويل وسيتم اقتناؤىا حال تحويل 
.االعتمادات الضرورية   
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:سير المشاريع البمدية التي وقع إقرارىا خالل الجمسات التشاركية -   

انطمقت األشغال : مشروع تطيير حي االستقالل -   

.في مرحمة إعداد الدراسات : 02مشروع تييئة حي الجامع وحي عبد ربو -  

.في مرحمة إعداد الدراسات : مشروع تجميل مدخل المدينة -  

عمى اثر تغيير البرنامج الوظيفي األولي نحن بصدد انتظار توفير اعتمادات : مشروع تييئة السوق البمدي - 
.إضافية لالنطالق في االنجاز   

تم تعيين مكتب دراسات إلعداد تقسيم لمحي عمى أن يتم عرضو عمى : التسوية العقارية لحي االستقالل - 
.أنظار المجمس البمدي   

: السيد حسونة البوبكري *  

طرح إشكالية غياب جل أعضاء المجمس البمدي وانو سيتم تأجيل مالحظاتو إلى حين اكتمال النصاب - 
.بالمجمس البمدي   

:السيد محمد الصالح العبيدي *  

.تداخل الميام وتداخل الصالحيات أتعبت المواطن بمدينة الكريب -   

.غياب الحديث عن تقدم المشاريع البمدية -   

.التساؤل عن االقتراحات القديمة بالنسبة لممشاريع البمدية وعن نسبة تقدم أشغاليا -  

.تساءل عن الوضع العقاري بجية الكوسام -  

.تساءل عن موقف البمدية من أسواق السرس وقعفور وسيدي بورويس التي أصبحت تيدد سوق الكريب -   

.التساؤل عن الطريق السيارة المزمع انجازىا ومدى جدواىا -   

: السيد رئيس البمدية *   
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نما تنعقد بمن حضر من أعضاء -  أكد في بداية تدخمو أن  الجمسات التمييدية ال تخضع الكتمال النصاب وا 
وىي جمسة تنعقد لالستماع إلى مشاكل ومشاغل المواطنين  في المسائل ذات الصبغة , المجمس البمدي 

 3أما في ما يتعمق بالغيابات خالل الجمسات العادية لممجمس لمدة , المحمية والسماح ليم بتقديم اقتراحاتيم 
.مرات متتالية فسيتم إرسال عدل منفذ إلثبات الغياب ثم رفع ىذا األمر لممجمس البمدي التخاذ قرار في شانو  

أكد عمى ضرورة عدم اتيام أعضاء المجمس البمدي جزافا وأكد أن البمدية قد طالبت بإجراء تفقد إداري ومالي - 
.من طرف الوزارة المعنية وعميو ستفتح كل الممفات  

بالنسبة لنقمة المنتصبين الفوضويين الى السوق البمدي الجديد فقد تم اقتراح بناء حائط فاصل بين السوق - 
مؤكدا في ذات السياق عمى , ومركز األمن الوطني غير انو قوبل بالرفض من طرف المجمس البمدي 

.انو سيتم تطبيق القانون في ىذه المسالة وسيتم بناء الحائط الفاصل وفتح الممرات في اقرب اآلجال   

أكد عمى أن كل التمويالت العمومية تمر وجوبا عمى مصادقة المجمس البمدي  وذلك تبعا لقرار المجمس  -
,  وان التمويل العمومي لمجمعيات يكون عن طريق األىداف 2019البمدي خالل دورتو العادية األولى لسنة 

وبيذه المناسبة وجو السيد رئيس البمدية دعوة الى ممثمي المجتمع المدني الى الحضور يوم الجمعة القادم 
 لمتعريف باالتفاقية المبرمة معيم والعمل عمى إعداد  CILG ,VNGI ,GIZحيث سيتم عقد جمست عمل مع  
 .مقترحات مشاريع لعرضيا عمييم 

بالنسبة لمخفظات السرعة فان مصالح اإلدارة الجيوية لمتجييز والوالية قد اخموا باالتفاق في انجازىا وعميو - 
فان لم تنجز المخفظات المتفق عمييا قبل نياية شير رمضان المعظم فان البمدية سوف تقوم بانجازىا 

 .بإمكانياتيا الذاتية 

أكد السيد رئيس البمدية عمى انو سوف يتم فتح كل الطرقات المصادق عمييا بمثال التييئة العمرانية خالل - 
األسبوع القادم وسيتم تنظيم جمسة استثنائية لممجمس البمدي في اقرب اآلجال لحل اإلشكالية العقارية لمرسم 

 .وسوف تثقل مصاريف تييئة التقسيمات بالتضامن بين بائعي المقاسم والمشترين والبمدية 506العقاري  

 .سوف تتم دعوة المقاول إلى رفع األتربة  انطالقا  من يوم االثنين وقبل مواصمة عمميات االنجاز األخرى - 

 .أمام النقص الكبير في اإلطار العمالي ببمدية فانو من الضروري فتح باب االنتدابات لسد ىذه الشغورات  -
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أما في ما يتعمق بالجانب الثقافي أكد السيد رئيس البمدية أن وزيرة الشباب والرياضة دعت إلى ضرورة فتح -  
عمى عكس ما صرح بو المندوب , دور الشباب والثقافة لمقيامة بمختمف األنشطة من طرف الجمعيات 

مع التأكيد أن البمدية تقوم بالتنسيق فقط في األنشطة مع دار الشباب ودار الثقافة وال تممي عمييم , الجيوي
 .برامج عمل 

فقد صدر حكم قضائي يقضي بإخالء الضيعة وعميو دعا السيد رئيس " ستيدا "في ما يتعمق بوضعية - 
رجاء التنفيذ بعد جمع الصابة  وكذلك الشأن بالنسبة لضيعة وادي ناجية , البمدية إلى ضرورة تطبيق القانون وا 

 .فسيتم الدفاع عمى مطالب أىالي المنطقة عمى أن يصبح مركب فالحي منتج ومشغل 

 دعا إلى ضرورة دعم الجمعيات لمقترح انجاز مركز لإلحاطة االجتماعية المقترح تنفيذه من قبل دولة الكويت - 

أما التراخيص في األكشاك فان المجمس البمدي كان قد أصدر قرار بتحجير الترخيص داخل مدينة الكريب - 
 .ويبقى الترخيص خارج المدينة محل نقاش 

 وفي الختام جدد السيد رئيس البمدي شكره لكافة الحضور داعيا إياىم إلى مزيد معاضدة مجيود البمدية خاصة 
 . في مجال النظافة البيئة 

.ورفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة والربع بعد الزوال   

 و الســــــــــــــــــــــــــــالم

 

                        

:الكريب   

 رئيس البلدية

 لطفي السليطي

  

 

 

 

 

 

 

 


