
 

 

 

  2017  لسنةالرابعة العاديةلدورة ل  التمهيديةجلسةال

04/12/2017 بتاريخ   

 عمى 04/12/2017االثنين يوم 2017 لسنة الرابعة     عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الجمسة التمييدية 
السادة  وحضرىا ,رئيس النيابة الخصوصيةالعجمي جعوان بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد  الثالثة مساءا الساعة

 ممثمي المجتمع المدني من جمعيات كما حضر الجمســـة أعضاء النيابة الخصوصية والسيد الكاتب العام لمبمدية  
:من مواطني مدينة الكريب  جممة ومنظمات وأحزاب و   

 رحب في مستيميا بجميع الحاضرين  الجمسةرئيس النيابة الخصوصيةالعجمي جعوان             افتتح الجمسة السيد 
 مؤكدا عمى أن العمل ,واستعرض  تمخيصا لسير المشاريع البمدية مبرزا مجيود البمدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة ,

البمدي يفقد جدواه في غياب المواطن والجمعيات حيث ان المجتمع المدني يمثل قوة اقتراح ويبقى القرار لممجمس البمدي في 
:ثم أحال الكممة إلى الحضور لتقديم تدخالتيم ومالحظاتيم فكانت عمى النحو التالي االخير   

تدخل ممثل جمعية مستي مبرزا الصعوبات التي تعاني منيا الجمعية خاصة في ضل عدم وجود ممعب وارتفاع - 
.مصاريف التنقل مع العمم ان الجمعية مصنفة ضمن مجموعة تصل الى الجنوب التونسي   

, اقترح السيد اسماعيل النفوطي ضرورة العمل عمى تشييد مسرح لميواء الطمق بالفضاء الكائن قرب دار الثقافة بالكريب - 
.كما طالب بإمكانية تخصيص مقر لجمعية كرة القدم المصغرة  

اقترح السيد خميس البوزيدي قائد فوج الكشافة  ضرورة  تييئة الفضاء الخاص بفوج الكشافة بالكريب كما عبر عن - 
.ضرورة تمكينو من ىذا الفضاء بصفة قانونية عن طريق كراء طويل األمد مع إمكانية توفير تمويل لشراء أزياء الكشافة   

. الكائنة قرب وادي البريدعة 02كما عبر بعض المواطنين عمى ضرورة تييئة المنطقة الخضراء بحي عبد ربو -   

.دعت السيد مديحة التميمي إلى ضرورة إحداث فضاء لمجمعيات -   

التىنسيت الجمهىريت  

 وزارة الشؤون المحليت والبيت 

**** 

الكريب بلديت  



طمب السيد رئيس جمعية المعوقين عمى إمكانية توفير مقر لمجمعية وفي ذات الصدد دعاه السيد رئيس النيابة   - 
.الخصوصية إلى ضرورة تقديم مطمب في الغرض   

.اقترح السيد مختار الميساوي الى ضرورة إيجاد حل لمياه األمطار المنسابة بجانب مقر البريد -   

وفي ذات السياق أفاد السيد رئيس النيابة , عبرت السيدة مديحة التميمي عمى ضرورة تركيز مخفضات السرعة بالمدينة - 
الخصوصية عمى انطالق أشغال تركيز مخفضات سرعة أمام المدرسة االبتدائية بشارع الحبيب بوريقبة عمى أن تتم تركيز 

.2018بقية المخفضات سنة   

وفي , أشار السيد اسماعيل النفوطي الى ضرورة منع االنتصاب بالمالبس المستعممة أمام مدرسة شارع الحبيب بورقيبة - 
ىذا االطار أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى ان البمدية ستسعى الى ايجاد فضاء خاص تباع فيع المالبس 

.المستعممة في اقرب االجال   

وفي ىذا , تمت االشارة الى ضرورة منع الشاحنات التي يقع ركنيا فوق الرصيف قرب النافورة الواقعة امام البمدية - 
السياق اكد السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى انو سيتم وضع حواجز في الغرض مع دعوة اعوان الشرطة البمدية الى 

.ضرورة تحرير مخالفات في الغرض لكل مخالف   

وفي خاتمة الجمسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة الحاضرين مؤكدا عمى حرص البمدية عمى متابعة 
.معالجة مختمف ىذه اإلشكاليات   

.ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساءا   

 و الســــــــــــــــــــــــــــالم

 

                        

 

 

 

 


