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 على الساعة الخامسة مساءا يقصر2018 اوت 11انعقدت يوم السبت        
البلدية بالكريب الجلسة التمهيدية الثالثة للمجلس البلدي بالكريب برئاسة

السيد لطفي السلطي رئيس بلدية الكريب وبحضور السيدات والسادة
اعضاء المجلس البلدي التاي ذكرهم ,الشريف السليطي ,نهى سعد , بدر

الدين الدنداني ,فاطمة الدريدي , سناء البوبكري , مختار الميساوي , محمد
. الفرشيشي ,ايمن الجوادي

كما حضر الجلسة جملة من مواطني مدينة الكريب وممثلي الجمعيات
, والمنظمات الوطنية والحزاب السياسية

, تاولى كتابة الجلسة السيد مكي الجبالي الكاتاب العام للبلدية

افتتح السيد لطفي السليطي رئيس البلدية الجلسة رحب في مستهلها بجميع
الحاضرين مبينا ان الجلسات التمهيدية  هي مناسبة لتعريف المتساكنين

بالبرامج البلدية وهي كذلك فرصة للتحاور مع المواطنيين فيما يتعلق بتسيير
العمل البلدي والستماع الى مشاكلهم ومشاغلهم في المسائل ذات الصبغة

المحلية والسماح لهم بتقديم اقتراحاتاهم وبرمجتها ضمن جدول أعمال
الدورات العادية للمجلس البلدي للتداول في شانها , ثم فسح المجال أمام

: المواطنيين  لبسط مشاغلهم وتاقديم مقترحاتاهم فكانت كالتالي

: السيد : وليد العرقوبي *

 غياب رصيد عقاري بالمدينة -    

تافاقم ظاهرة السرقات بالسوق السبوعية وعدم تاطبيق كراس الشروط من -   
. طرف المستلزم

. مزيد العناية بالمنتزهات والناطق الخضراء ورفع الوساخ المتواجدة بها -   

. اقترح تاهيئة المستودع البلدي القديم وتاخصيصه كدار خدمات -   

: السيد وليد مساتارية *

التونسية  الجمهورية

والبيئة    المحلية الشؤون وزارة

*******

الكريب  بلدية



. تاساءل عن غياب بعض أعضاء المجلس البلدي -

تاساءل عن مدى صحة تاطبيق الجراءات الجديدة المتعلقة بظاهرة تاهريب البقار -
والمتمثلة في استعمال  بطاقة المسلك بالسوق السبوعية بالكريب دون

. غيرها من السواق الخرى

. اقترح وضع برنامج عمل بين البلدية والمجتمع المدني والحرص على تانفيذه -

: السيد جلل الطالبي *

أشار الى تافاقم ظاهرة الكلب السائبة وخاصة بحي عبد ربه امام انتشار عديد -
. المصبات العشوائية

. تاحدث عن اكتساح الرصيف من طرف اصحاب المحالت التجارية -

اقترح العمل على مزيد تانظيم السوق السبوعية وضرورة وضع فضلت الخضر -
. والغلل في اكياس بلستيكية لتسهيل عملية رفعه من طرف اعوان البلدية

 : السيد علي السليطي *

. تاساءل عن موعد تاسوية الوضعية العقارية لحي الستقلل -

:السيد بوسعيد الدريدي *

طالب بضرورة إيصال الماء الصالح للشراب إلى منطقة الدرياسية والتي تاضم -
 عائلة كما اشر الى انهم يلتجؤون الى سقي حيواناتاهم من المياه50حوالي 

. المستعملة لمدينة الكريب

السيد سالم السليطي : اشار الى انعدام مواطن الشغل بمنطقة الدرياسية *
. وطالب بامكانية جلب بعض المستثمرين ليجاد حل لهذه الشكالية

 عائلة منطقة الخنقة200السيد فؤاد السليطي : تاحدث عن وجود حوالي  *
عطشى في ظل تاعطل مشروع ايصال الماء والشراب الى هذه المنطقة

وكذلك عدم ايصال الماء للشراب في اغلب الحيان عن طريق صهريج الماء
.

السيد فيصل البوغانمي : اشار الى نقص في التزود بالماء الصالح للشراب *
والتنوير العمومي والطرقات و التطهير بمدينة الكريب كما تاساءل على مال

. اشغال تاهيئة السوق البلدي

السيد صلح الفرشيشي : تاطرق الى مشكلة القاء فضلت الحيونات بمنطقة*
الدخانية اكد على ضرورة تاحديد مكان لرمي هذه الفضلت واجبار

. المواطنيين الى اللتزام بها



السيد فتحي البوبكري : دعا الى ضرورة اصلح الطريق المؤدي الى معهد *
الباجي المسعودي والذي اصبح في حالة مزرية , كما اقترح اقتناء مكبر

صوت لستعماله في اجتماعات البلدية , واشار كذلك الى غياب نقطة بيع
 خاصة بالصناعات الحرفية خاصة ان مدينة المريب تاعتبر منطقة عبور

السيد بلل العبيدي : دعا الى ضرورة تاركيز مخفضات السرعة بالطريق الوطنية *
 مع امكانية دعم هذا المقترح بامضاء عريضة من طرف اهالي5رقم 

. الكريب

السيد منجي المناعي : اشار الى ظاهرة رمي الفضلت بوادي ناجية وهو ما ادى*
الى تافشي المراض في صفوف المواطنيين والحيوانات وكذلك رمي

. الفضلت المنزلية بالطريق الرابطة بين حمام بياضة ومدينة السرس

السيد محمد الصالح العبيدي : تاساءل على كيفية صرف موارد الميزانية البلدية *
 اد ,500 خاصة في ظل ارتافاع لزمة السوق السبوعية بحوالي 2018لسنة 

كما اشار الى غياب الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي بمنطقة جبل بو
. كحيل

السد الطيب العبيدي : اقترح تاعديل البرنامج الوضيفي للسوق البلدي , كما *
اقترح ان تاتولى لجنة المالية اعداد تاشخيص للمالية البلدية للسنوات السابقة

, واقترح كذلك اقتناء شاحنة كبيرة لستغللها في تاوزيع المياه , وإمكانية
انتداب عملة مختصين لضفاء مزيد النجاعة في العمل البلدي واقترح في

. آخر تادخله بناء حي تاجاري في المقر الراجع الى ديوان الحبوب

السيد رضا الحرباوي رئيس التاحاد المحلي للشغل بالكريب : ثمن في مفتتح
تادخله الجراء البلدي المتمثل في استرجاع العقار المستغل سابقا من طرف

ادارة الفلحة واقترح تاخصيصه كدار للخدمات , وتاحدث كذلك على المقر
الجديد لتاصالت تاونس وبين دواعي الوقفة الحتجاجية التي نظمها التاحاد
المحلي للشغل حيث تامت المطالبة على القل بانتداب عون نظافة وعون

حراسة من متساكني معتمدية الكريب وعلى العكس من ذلك قامت مصالح
 موظفين في اطار مشبوه خاصة امام وجود2اتاصالت تاونس بانتداب عدد 

مطاب من متساكني الكريب من ذوي الختصاص المطلوب وتام كذلك
انتداب عون نظافة من مدينة سليانة لذلك دعا السيد رضا الحرباوي البلدية

الى ضرورة متابعة هذا الموضوع . هذا كما تاحدث في نقطة ثالثة عن ارتافاع
 وفي المقابل لم تاتم ملحظة تاغييرات2018الموارد المالية البلدية لسنة 

. على مستوى الواقع

السيد عمر المدوري : اقترح اسناد ملف تاقييم الداء البلدي الى عضو من*
المجلس البلدي لعداده على احسن وجه كما اقترح بعث طلب الى الوزارة
المعنية لدعم البلدية بمعدات جديدة وحديثة  , كما دعا الى ضرورة معاضدة



الجمعيات للعمل البلدي خاصة في مجال النظافة والعناية بالبيئةوخاصة منها
. المتحصلة على دعم مالي من البلدية

السيد العربي السليطي : دعا اعضاء المجلس البلدي الى التدخل في حي*
الجامع وبرمجة حملة نظافة واصلح الطكرقات والرصفة وتاساءل عن

. طريقة تاوزيع الميزانية على كامل انحاء المنطقة البلدية

السيد زياد النفوطي : تاساءل على الجراءات المتخذة بعد حملة النظافة التي *
تام تانظيمها بمنطقة الدخانية * السيد حلمي المدني : تاساءل عن وضعية
ملعب الحي بمدين , ودعا الى ضرورة تاطبيق كراس الشروط المتعلقة

بمشروع الطريق الرابطة بين اولد طالب وبرج المسعودي وتاساءل كذلك
. على وضعية المنطقة السقوية بمدين

السيد عادل الشيحي : دعا الى ضرورة صيانة المعدات البلدية وتاساءل عن *
غياب بعض المعدات الخرى وضرورة تاوفير وسيلة نقل الى السيد رئيس
البلدية واقترح بعث فرع لمكتب التشغيل وفرع للصندوق الوطني للتامين

. على المرض بمدينة الكريب

هذا وبعد استيفاء جميع تادخلت المواطنيين تاولى السيد رئيس البلدية الجابة على
مختلف تاساؤولت واستفسارات المواطنيين تاباعا واستهل كلمته بالحديث
عن اشكالية الماء الصالح للشراب واشار الى ان حملة العطش مسؤولة

 صهاريج ماء تاقوم بتوزيع03عليها ادارة المعتمدية وأشار الى جود عدد 
المياه الى كافة المناطق وان سوء التوزيع ل يعود الى البلدية وان البلدية

متحملة لكامل مسؤوليتها في هذا الطار وستقوم بعقد جلسة عمل مع
الطراف المعنية لمتابعة المشاريع المتعطلة والعمل على تانظيم تاوزيع

. المياه بين مختلف المناطق

اما في ما يتعلق بضرورة تاركيز مخفظات سرعة بالمدينة فقد اشار السيد رئيس
البلدية الى وجود تاعطيل لنجازها من طرف مصالح الدارة الجهوية للتجهيز

والسكان خاصة في ظل غياب ممثل عن هذه الدارة بالمدينة واكد على ان
البلدية ستقوم على تاركيزها على نفقتها بالتعاون مع المواطنيين مع ضرورة

.  وضع العلمات الدالة عليها

وفي اطار التساؤل على ضرورة تانظيم السوق السبوعية اشار السيد رئيس
البلدية الى انه ل يمكن في الحقيقة الحديث على تانظيم للنتصاب بالسوق

السبوعية والرصيف في ظل غياب جهاز الشرطة البلدية وانه ل يمكن
الحديث في الوقت الراهن عن نقلة للسوق السبوعية من وسط المدينة

. قبل ايجاد مكان مهيأ وصالح لنتصاب السوق



هذا وفاد السيد رئيس البلدية بان وجوده في الجلسة المخصصة للسوق السبوعية
بولية سليانة كان لموضوع مختلف تاماما يتعلق بموضوع الستثمار وقيد خير
البقاء بهذه الجلسة للدفاع عن رائه في ما يتعلق بتطبيق قانون منع تاهريب
البقار بسوق الكريب وقد ابدى رفضه المطلق لتطبيق هذا القانون بسوق
الكريب فقط كاستثناء عن باقي اسواق الجمهورية واننا مستعدون لتطبيقه

. شريطة تاطبيقه في كامل اسواق الجمهورية

وفي حديثه على بعض الوضعيات العقارية اشار الى انه تام استرجلع العقار التابع
للبلدية المستغل سابقا من طرف ادارة الفلحة ونحن بصدد التفكير في

تاخصيصه كدار للخدمات كما سيتم التنسيق مع مصالح ديوان الحبوب
لتخصيص المقر التابع له كفضاء للسوق البلدي وانه يجري كذلك التفكير في

تاغيير البرنامج الوظيفي الحالي لمشروع تاهيئة السوق البلدي من صيانة
المحلت فقط الى ضرورة بناء سوق جديدة تاستجيب الى تاطلعات مختلف

. الهالي

تاساءل بعض المواطنين على ضرورة ابراز طريقة تاوزيع الميزانية وفي هذا الطار
أفاد السيد رئيس البلدية بان كل مواطن بإمكانه الطلع على مختلف

الموازنات المالية وما عليه الى تاقديم طلب في النفاذ الى المعلومة وسيتم
الجابة على مختلف تاساؤلتاه مع العلم ان الجلسة التشاركية لمناقشة

. مشروع الميزانية مفتوحة أمام جميع المواطنيين لبداء آرائهم ومقترحاتاهم

اما في ما يتعلق بالجراءات الواجب اتاباعها من طرف البلدية بعد القيام بحملت
النظافة هي ضرورة تاحسيس المواطنيين والتنبيه عليهم بعم رمي الفضلت
من جديد وعند استنفاد جميع هذه الطرق ستلجأ البلدية الى تاطبيق القانون

. على المخالفين

وفي خاتامة الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره لكافة الحاضرين على مختلف
تادخالتهم واختلف ارائهم حول العمل البلدي وان رئيس البلدية ليس حكرا

على فيئة دون اخرى بل هو رئيس بلدية لكافة مواطني معتمدية الكريب
داعا في الخير كافة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات
واحزاب الى التعاون مع البلدية لفض العديد من الشكاليات والنهوض

. بالعمل البلدي ومضاعفة الجهد

. ورفعت الجلسة في حدود الساعة الثامنة ليل

 

و الســــــــــــــــــــــــــــلم

                       




