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 على الساعة العاشرة صباحاا بقصر2019 فيفري 06انعقدت يوم الحاد       
البلدية بالكريب الجلسة التمهيدية الوألى للمجلس البلدي بالكريب برئاسة

السيد لطفي السلطي رئيس بلدية الكريب وأبحضور السيدات وأالسادة
أعضاء المجلس البلدي التآي ذكرهم: حامادي البوبكري, نهى سعد , بدر

الدين الدنداني, رؤوأف البوبكري , مختار الميساوأي , نادية البوبكري,بسمة
. الفرشيشي, راضية الرزقي

كما حاضر الجلسة جملة من مواطني مدينة الكريب وأممثلي الجمعيات
, وأالمنظمات الوطنية وأالحازاب السياسية

تآولى كتابة الجلسة السيد مكي الجبالي الكاتآب العام للبلدية بمساعدة السيد
,عدنان العبيدي مكلف بكتابة المجلس البلدي

افتتح السيد لطفي السليطي رئيس البلدية الجلسة رحاب في مستهلها بجميع
الحاضرين مثمنا التحركات وأالحاتجاجات السلمية وأالمنظمة لهالي مدينة

الكريب معبرين عن آرائهم وأمشاغلهم بطرق منضبطة وأفي إطار
الديمقراطية  ,ثم فتح باب النقاش أمام الحضور لبداء آرائهم وأمقترحااتآهم

 : فكانت التدخلت كالتالي

ردوأد السيد رئيس البلدية
 وأأعضاء المجلس

اقتراحاات وأملحاظات
المواطنين

السام
وأاللقب

سوف يتم مزيد التعريف بهذه -
التواريخ مستقبل

مزيد التعريف بتاريخ انعقاد الجلسات-
.التمهيدية خاصة في الرياف

وأليد
الرزقي

سوف يتم نقلة المنتصبين في -
اقرب الجال

التساؤل عن تآاريخ نقلة النتصاب-
الفوضوي الى السوق البلدي الجديد
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التونسية  الجمهورية

والبيئة    المحلية الشؤون وزارة

*******

الكريب  بلدية



- طلب تآسوية الوضعيات العقارية ببرج -
المسعودي

 مجدي

سوف يتم الشروأع في الصلحا فور
اقتناء الفوانيس

إصلحا التنوير العمومي خاصة قرب -
المدرسة العدادية ببرج المسعودي

سوف يتم عقد جلسة تآشاركية خاصة
بالرياف لبرمجة المشاريع الممكن

انجازها في حادوأد العتمادات
.المرصودة

إصلحا قنوات تآصريف المياه المستعملة ببرج
المسعودي

تآتكفل البلدية بمعاينة الشكال وأاتآخاذ -
.إجراءات في الغرض

طلب التزوأد بالماء لصالح للشراب -
وأمد قنوات التطهير في الحي المتواجد
قرب معمل الحليب وأتآهيئة النهج بهذا

. الحي وأتآنويره

نزار

قامت البلدية برفع قضية ضد معمل-
النفايات الطبية الخطرة , غير انه ليس

من صلحايات البلدية غلق الوحادة
. الصناعية

عدم تآحرك السلط المحلية حاول -
موضوع النفايات الطبية الخطرة

ايمن
الجبالي

المجلس البلدي يدعم جميع -
الجمعيات وأ القانون يقتضي تآقديم ملف
. مكتمل وأبرنامج وأظيفي لطلب الدعم

علقة البلدية وأالشباب مازالت على -
حاالها وألم تآتغير وألزالت التمويلت
.محصورة على الجمعيات الرياضية

بالنسبة للمركبات الفلحاية سوف يتم -
إعلم العموم  في آخر فيفري بموعد

. انطلقها

وأجود عديد الحلول التشغيلية يمكن-
للبلدية ان تآشتغل عليها في علقة مع

مكتب التشغيل وأبنك التضامن
وأالمركبات الفلحاية

سوف يتم عقد المجلس المحلي  -
للتنمية بالكريب , سوف يتم تآنظيم

زيارة للسيد وأالي سليانة يوم الجمعة
 . بحضور المديرين الجهويين

المطالبة بعقد مجلس وأزاري في -
علقة بوضعية التنمية بمدينة الكريب

البلدية هي شريك في معمل تآحويل-
النفايات الطبية الخطرة , وأالمجلس

البلدي يتعامل مع جميع الطراف على
قدم المساوأاة , وأاستقبال صاحابة

. الوحادة ل يعتبر تآنازل عن حاق البلدية

تآساءل عن سبب استقبال صاحابة -
معمل النفايات الطبية الخطرة رغم
تآسجيل عديد التجاوأزات وأ الخللت

البيئية المتعلقة بها خاصة وأان البلدية
قد رفعت ضدها قضية

وأليد
المساتآره

. هذا شان جمعياتآي صرف- تآساءل عن عديد النتدابات الجديدة -
خاصة من جمعية برنوصة
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إدارة أملك الدوألة منعت البلدية -
من استغلل المحطة قبل تآسوية

 وأضعيتها

دعا الى ضروأرة الستثمار بمحطة -
النقل , مؤكدا على استغلل المحلت

 سنوات8المتواجدة بها على اقل 
لفائدة الغير دوأن استغللها من طرف

البلدية

محسن
الشنوفي

سوف تآتم دعوة الشرطة البلدية-
للقيام بدوأريات مشتركة مع مصالح

.البلدية لمزيد تآنظيم عملية النتصاب

ضروأرة تآنظيم النتصاب الفوضوي -
في انتظار النتقال إلى السوق الجديدة

ل يمكن لرئيس البلدية ان يقابل -
بمفرد جميع المواطنيين لن دوأره في

الحقيقة يتجاوأز حال الشكاليات
البسيطة , وأمن الضروأرة التوجه الى

. المصالح البلدية المختصة

ضروأرة تآشريك بقية أعضاء المجلس البلدي
 في حال الشكاليات وأتآخفيف الضغط على

 رئيس المجلس البلدي

سوف تآقوم البلدية برفع هذه الفضلت-
.وأستقوم بتوجيه خطايا للمخالفين

تآعمد بعض المتساكنين رمي الفضلت -
قرب الموقع الثري

محسن

سوف تآعمل البلدية على تآوفير هذا-
. الفضاء

ضروأرة التفكير في تآخصيص مكان -
وأقتي للقاء فضلت البناء ليتم استغلله

.في إصلحا الطرقات غير المعبدة

- تآفشي الظواهر الجتماعية الخطيرة -
.بالجهة من حارق وأشنق في العلن

مرام

المجلس البلدي حاريص على أن يتم-
إعادة تآشغيله في اقرب الجال وأ

سوف يتم عقد جلسة عمل مع
المندوأب الجهوي للشباب وأالرياضة

لطرحا جميع الشكاليات المتعلقة
بالشأن الشبابي

دعوة إلى ضروأرة إعادة تآشغيل نادي -
الطفال بالدخانية

- عدم اضطلع دار الشباب بالمهمة -
الموكولة إليها حايث بقيت النشطة

صورية في ظل غياب منشطين
وأأنشطة فعلية

- المطالبة بتخصيص فضاء لتنسيقية -
 بدار الشباب8الفصل 

سوف يتم عقد المجلس المحلي
للتنمية بالكريب

اقترحا إمكانية تآنظيم ندوأة محلية-
للتنمية

الطيب
العبيدي

البلدية تآدعم هذا المقترحا- وأاستدعاء الحازاب وأالمجتمع المدني -
وأالطارات المحلية بالكريب لوضع

خارطة طريق تآنموية محلية
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البلدية سوف تآقوم بانجاز المشاريع -
. التابعة لها في أجالها المحددة

أكد على ضروأرة تآنفيذ ميزانية البلدية -
2019التنموية قبل موفى سنة 

سوف يتم التطرق الى هذه-
المواضيع خلل الجلسة المقرر

عقدها مع السيد المندوأب الجهوي

حاذر من تآنامي ظواهر الفقر وأالنتحار وأالحرقة
...

غياب الدعم الكافي للنشطة -
, المسرحاية رغم وأجود عديد المواهب

ايهاب
اليحياوأي

سوف يتم التطرق الى هذه المواضيع-
خلل الجلسة المقرر عقدها مع السيد

المندوأب الجهوي

وأجود تآهميش وأاضح للشباب وأ الدعوة -
.الى  ضروأرة الستثمار في الشباب

- فتح باب الرخص للكشاك في مدينة-
الكريب

زياد
النفوطي

- التفكير في الستثمار في معامل ذات-
.طاقة تآشغيلية كبيرة

خميس
البوزيدي

سوف تآعمل البلدية على تآنفيذ هذا-
المقترحا

إحاداث مناطق خضراء في الرياف -

سوف يتم التطرق الى هذه المواضيع-
خلل الجلسة المقرر عقدها مع السيد

المندوأب الجهوي

إحاداث ملعب أحاياء-

سوف يتم التطرق الى هذه-
المواضيع خلل الجلسة المقرر

عقدها مع السيد المندوأب الجهوي

المطالبة بإحاداث دار شباب من الجيل-
الثاني

- تآأسيس جميعية مسرحا بالكريب-

سوف يتم التطرق الى هذه-
المواضيع خلل الجلسة المقرر

عقدها مع السيد المندوأب الجهوي

غياب النشطة الموجهة للطفولة-
بالكريب

سوف يتم التطرق الى هذه-
المواضيع خلل الجلسة المقرر

عقدها مع السيد المندوأب الجهوي

 إحاداث مركب طفولة-

-
 تآخصيص دار للجمعيات -

ضروأرة تآقديم ملف قانوني مكتمل-
. لتوفير الدعم المالي اللزم

دعم فوج الكشافة بالكريب من خلل -
 تآوفير مقر وأاقتناء أزياء

سوف يتم العمل على صيانة الشبكة
. في اقرب الجال

صيانة شبكة التنوير العمومي بحي -
 الستقلل

 الناصر

سوف يتم عرض هذا المقترحا خلل
صيانة الطريق المؤدية إلى فج الهدوأم- الدوأرات العادية للمجلس البلدي
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ضروأرة تآقديم مطالب للراغبين ف
 الشتغال

تآشغيل عملة من أبناء الكريب في-
 مشروأع تآهيئة حاي الستقلل

في ختام الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره لكافة الحاضرين مثمنا مختلف تآدخلتآهم
وأخاصة ما لمسه فيهم من لحمة وأتآماسك في الدفاع على مطالبهم وأمصالحهم بطريقة

ديمقراطية وأراقية داعيا إياهم الى ضروأرة معاضدة مجهود البلدية في شتى المجالت
.باعتبارهم شركاء فعليين

. وأرفعت الجلسة في حادوأد الساعة الواحادة بعد الزوأال

وأ الســــــــــــــــــــــــــــلم
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