
 

 

   2018 لسنةاالولىلدورة ل  التمهيديةجلسةال

25/01/2018 بتاريخ   

 25/01/2018الخميس  يوم 2018 لسنة األولى     عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الجمسة التمييدية 
 وحضرىا ,رئيس النيابة الخصوصيةالعجمي جعوان بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد  الثالثة مساءا عمى الساعة

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

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

بداء أرائيم ومقترحاتيم حول العمل البمدي  ثم أحال الكممة إلى ,  الجمسات التمييدية في فتح باب النقاش لممواطنيين وا 
:الحضور لتقديم تدخالتيم ومالحظاتيم فكانت عمى النحو التالي   

تدخل السيد يحي السميطي مشيرا إلى مزيد العناية بمدخل المدينة من جية الكاف وصيانة الحدائق العمومية المتواجدة - 
ىناك مع إمكانية تسييجيا وفي ذات اإلطار طمب توضيحا حول األشغال الجارية عمى مستوى سوق الدواب داعيا عمى 

.ضرورة العناية بالساعة العمومية وسط المدينة   

تدخل السيد مختار البنضياوي شاكرا مجيود البمدية حول تركيز مخفظات السرعة داعيا إياىا إلى ضرورة تركيز بقية - 
مع إمكانية تنظيم حممة لقتل الكالب السائبة ومواصمة شبكة التنوير العمومي بحي عين غرس اهلل ووضع ,المخفظات 

.حاويات بالحي   

أشار السيد محمد الصالح العبيدي إلى انو يتم تقديم عديد المالحظات والمقترحات ضمن الجمسات التمييدية غير انو ال - 
,تتم في اغمب األحيان متابعتيا وتنفيذىا واقتراح إمكانية تشريك المجتمع المدني في عممية تنفيذ ىذه المقترحات   

. واقترح كذلك تييئة مبيت لمزائرين , كما اقترح امكانية تبميط سوق الفريب ومحطة النقل البري   

اقترح السيد وليد مساترية إمكانية تييئة مسرح لميواء الطمق بالمدينة وأكد عمى ضرورة تشجيع اإلعالم البديل مع - 
 " radio web"إمكانية توفير دعم من البمدية في ما يتعمق بإحداث 

التىنسيت الجمهىريت  

 وزارة الشؤون المحليت والبيت 

الكريب بلديت  



أكد السيد اسماعيل النفوطي عمى ضرورة توفير مقر لنادي مستي الرياضي مع إمكانية مزيد دعم الجمعية ماديا - 
خاصة وأنيا تمعب في القسم الوطني وىو ما يضطرىا في اغمب األحيان الى القيام بتنقالت بعيدة اغمبيا في الجنوب 

 .وأشار إلى ضرورة انجاز ممعب بالمدينة لكرة القدم المصغرة , التونسي 

أشارت اآلنسة مديحة التميمي إلى إشكالية االكتضاض الذي يسببو االنتصاب السوق االسبوعية مع الضرورة - 
اقترحت إصالح سور شارع البيئة ومزيد العناية بالحديقة , التفكير في تغيير مسار الشاحنات خالل ىذه المناسبة 

 .العمومية المتواجدة أمام المسجد 

أكد السيد خميس البوزيدي عمى ضرورة معاممة مختمف الجمعيات عمى قدر من المساواة وضرورة تقديم دعم مادي - 
 .لفوج الكشافة بالكريب 

بعد االستماع إلى مختمف التدخالت شكر السيد رئيس النيابة الخصوصية جميع الحضور عمى مختمف مقترحاتيم 
وأرائيم التي تعبر في اغمبيا ان انشغاالتيم بالصالح العام وضرورة توفير فضاء أرحب ونظيف لمتساكني المدينة  

 :وتفضل باالجابة عمى  تدخالتيم 

في ما يتعمق باألشغال الجارية بسوق الدواب أفاد السيد رئيس النيابة االخصوصية ان المقاول المكمف باألشغال - 
وأشار الى انو سيتم , تقتصر ميامو في أشغال بناء السور فقط في حين تقوم البمدية بنقل األتربة عمى حسابيا 

اما في ما يخص فوج الكشافة أشار السيد رئيس النيابة , التفكير في تسييج الحدائق العمومية مع العناية بيا 
الخصوصية بان البمدية تتعيد بتوفير األزياء كما سيتم العمل عمى حل اإلشكال حول قطعة األرض التي ىي تحت 

 .تصرف فوج الكشافة 

ىذا وتدخل السيد رؤوف البوبكري مستشار بمدي مؤكدا عمى ان البمدية قد رصد اعتمادات ضمن ميزانية البمدية لسنة 
واقترح ,  حول تييئة مسرح لميواء الطمق وطمب من الجمعيات تدعيم ىذا المقترح عمى مستوى وزارة الثقافة 2018

 .كذلك االتفاق عمى عقد جمسة مع مختمف الجمعيات لوجود حمول لمختمف اإلشكاليات 

وفي خاتمة الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة الحاضرين مؤكدا على حرص البلدية على متابعة 

.معالجة مختلف هذه اإلشكاليات   

. مساءا خامسةورفعت الجلسة في حدود الساعة ال  
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