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 على الساعة العاشرة صباحا بقصر2018 ديسمبر 06انعقدت يوم الخميس       
البلدية بالكريب الجلسة التمهيدية الرابعة للمجلس البلدي بالكريب برئاسة

السيد لطفي السلطي رئيس بلدية الكريب وبحضور السيدات والسادة
اعضاء المجلس البلدي التآي ذكرهم ,رضا العرفاوي , نهى سعد , بدر الدين

الدنداني ,فاطمة الدريدي , رؤوف البوبكري , مختار الميساوي ,ايمن
. الجوادي, نادية البوبكري

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

, تآولى كتابة الجلسة السيد مكي الجبالي الكاتآب العام للبلدية

افتتح السيد لطفي السليطي رئيس البلدية الجلسة رحب في مستهلها بجميع
الحاضرين واستهل كلمه بتقديم تآوضيح للوضعية العقارية في مدينة الكريب

مؤكدا أن الباعة لم يحصلوا على تآراخيص تآقاسيم لهذه العقارات كما أنهم
لم يقوموا بتهيئتها وبالتالي فان البلدية ل يمكن لها تآقديم تآراخيص بناء ويجب

العمل على حل هذا الشكال مع باعة هذه الراضي و والمشترين ودعا في
ذات السياق مختلف مكونات المجتمع المدني الى ضرورة ان يكونوا وسيلة

 ,ضغط مع البلدية لحل هذا الشكال

كما تآطرق الى الحديث عن السوق السبوعية مبينا انه قد تآم استيفاء جميع
الجراءات القانونية في عملية الستلزام رغم وجود العديد من المحاولت

لتعطيل هذه العملية , أما في ما يتعلق بعملية إيقاف أشغال إصلحا الوحدة
الصحية ببياضة أفاد السيد رئيس البلدية بان البلدية في الحقيقة تآشجع مثل
هذه المشاريع وتآكون عونا لنجازها شريطة إعلمها مسبقا بجميع المشاريع

.  المزمع انجازها داخل المنطقة البلدية

ثم فسح المجال أمام المواطنيين  لبسط مشاغلهم وتآقديم مقترحاتآهم فكانت
: كالتالي

: السيد : خالد اللموشي *
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التونسية  الجمهورية

والبيئة    المحلية الشؤون وزارة

*******

الكريب  بلدية



 تآساءل عن العلقة بين دار الشباب والبلدية -    

.دعوة البلدية الى تآوسعة دار الجمعيات -   

. دعوة البلدية الى تآركيز سوق جملة بالكريب -   

تآدعيم موقف البلدية في منع انتصاب سوق السرس في نفس يوم السوق -   
. السبوعية بالكريب

العناية بمداخل المدينة مع التفكير في تآهيئة أماكن انتصاب بهذه المداخل -
. واستغللها في تآنمية الموارد البلدية

. التفكير في احداث مركب شباب وطفولة يكون فيه مبيت للزائرين -

 :السيد عمر العبيدي *

تآساءل عن سبب غياب بعض المستاشرين البلديين خلل انعقاد في العديد من -
.الجلسات

تآحدث عن أهمية السوق السبوعية وهو يمثل العصب الحيوي لمدينة الكريب-
.  أد900خاصة وان نفقات التأجير تآفوق ال

أكد على أن المجلس البلدي مطالب بإعلم المجتمع المدني بكل الشكاليات -
التي تآخص البلدية ويمكن للمجتمع المدني ان يضغط في إطار حل مختلف

. هذه الشكاليات

غياب اي دراسة بيئية لشركة معالجة النفايات الخطرة , وتآعمد هذه الشركة -
إلقاء الفضلت في عدة أماكن وهو ما قد يؤدي الى نقل العدوى الى عامة

. الناس

. وجود عديد الفضلت في مدينة الكريب وغياب تآوزيع محكم لعملة البلدية -

. المجلس البلدي مطالب بتنفيذ الوعود النتخابية -

. التساؤل عن سير المشاريع البلدية وضرورة السراع في تآنفيذها

: السيد قيس الرزقي *

أكد على وجود رغبة كبيرة في تآسوية الوضعيات العقارية بحي الجامع ن طرف-
. المشترين

: السيد وليد مساتآرية*

2



أكد على ان المجتمع المدني ضد انتصاب شركة رسكلة النفايات الخطرة-
بالمنطقة الصناعية باعتبار ان في مواصلة نشاطها سوف يحول في المقابل

. على تآركيز اي وحدة صناعية اخرى لتحويل المواد الغذائية

 . استنكر ما قامت به صاحبة المعمل في إلقاء الفضلت الخطرة في الطبيعة - 

دعوة البلدية الى تآقديم تآقرير مفصل حول هذا الموضوع وضرورة متابعة هذا -
. الشكال

. ضرورة العناية بالنافورة الموجودة أمام البلدية -

استعداد المجتمع المدني لبرام اتآفاقيات شراكة مع البلدية للقيام بجملة من -
. المشاريع التنموية

: السيد مجدي العرفاوي*

.غياب شهائد ملكية بعمادة برج المسعودي -

غياب قنوات تآصريف المياه المستعملة ببرج المسعودي-

عدم تآهيئة الطريق المؤدية الى المدرسة العدادية , نقص في التنوير العمومي , -
. إلقاء فضلت الحيوانات قرب المدرسة البتدائية

. إمكانية تآهيئة ملعب بلدي ونادي طفولة -

: محمد الصالح العبيدي *

تآحدث عن مقترحا قديم هو أن ارض شركة الكوسام يمكن ان تآكون حل بديل -
. لحل الشكالية العقارية بالكريب , ويمكن للبلدية فتح هذا الملف من جديد

 : مراد البوبكري *

.  تآساءل عن عدم تآنظيم خمسينية البلدية -

. تآساءل عن سبب إيقاف أشغال إصلحا مستوصف حمام بياضة -

: الطيب العبيدي *

دعوة البلدية الى انتهاج قليل من المرونة في تآسوية الوضعية العقارية للرسم -
.  , مع ضرورة احترام مثال التهيئة من طرف صاحب الرض506العقاري 

: السيد غازي البوبكري *
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 التساؤل عن سبب حجب تآطبيقة عين الكريب -

التساؤل عن الفراط في استعمال السلسل في الرصفة خاصة أمام مركز-
. الحرس الوطني وضرورة تآرك مكان للمترجلين وخاصة التلميذ

. أشار الى غياب مصلحة نزاعات بالبلدية -

. ضرورة تآهيئة البائعين للراضي قبل التفويت فيها للمواطنيين -

: السيد وليد العرقوبي *

التساؤل عن اهتراء البنية التحتية بالمدينة أمام وجود اعتمادات فائضة عن -
. الميزانية

 وتآحميل المسؤولية1التساؤل عن الخللت الموجودة بمشروع حي عبد ربه  -
. كاملة للبلدية

 : السيد محسن البوبكري *

.دعا الى ضرورة التفكير في انجاز مشروع حماية مدينة الكريب من الفيضانات-

. التساؤل عن سبب التأخير في انجاز مشروع حي الستقلل-

. التساؤل عن عدم برمجة انجاز محطة تآطهير بمدينة الكريب-

التأكيد على أن السوق السبوعية بالكريب خط احمر ضد كل الطراف التي-
.تآرغب في إضعافه

: تآدخلت المجلس البلدي *

: السيد رئيس البلدية -

جدد السيد رئيس البلدية شكره إلى كافة الحاضرين والى مختلف التدخلت معتبرا
ان مختلف مكونات المجتمع المدني تآمثل شريكا فعليا للبلدية وهي مدعوة
الى معاضدة البلدية في مختلف مجالت تآدخلتآها , مشيرا في ذات السياق

ان تآجربة المجلس البلدي ل تآزال في مرحلة التأسيس , مؤكدا على ضرورة
إنجاحا تآجربة الحكم المحلي خاصة وان السلطة المركزية غير راغبة في تآرك

. السلطة المحلية للمجلس البلدي

بالنسبة للتجاوزات المرتآكبة من طرف مؤسسة داستري ستريل أكد السيد رئيس
البلدية انه ل تآوجد اي رقابة على هذه المؤسسة ل من حيث الكميات الواردة

الى المعمل او التي يتم معالجتها , وعليه قام المجلس البلدي الحالي
بمراقبة هذه المؤسسة حيث تآم ضبط وتآسجيل عديد الخللت الخطيرة

والمتمثلة خاصة في : عدم معالجة كل النفايات الواردة نظرا لرتآفاع
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حجمها ,لجوء صاحبة المؤسسة إلى إلقاء الفضلت في الراضي الفلحية
المجاورة ثم حرقها, وعليه تآم إعلم جميع المتدخلين في هذا المجال وتآم
في المقابل رفع شكاية ضدها نظرا لخطورة هذه التصرفات , وان البلدية

تآقوم كذلك بتتبع صاحبة المؤسسة في كراء الشاحنة والمحل كما تآم تآوجيه
. عدل منفذ في هذا الطار

في ما يتعلق بأرض الكوسام أفاد السيد رئيس البلدية بانه قد تآم التعرض الى -
عملية تآحيل حيث قامت شركة الكوسام بتسجيل كامل العقار التابع لملك
الدولة لفائدتآها  :حي الصنوبر , والمقبرة والملعب البلدي وذلك دون اتآباع

الجراءات القانونية في عمليات التسجيل وخاصة عملية الشهار , وعلى هذا
الساس سوف تآقوم البلدية بالطعن في هذا التسجيل مع الدعوة الى
. المجتمع المدني بضرورة الضغط وتآعريف العموم بعملية التحيل هذه

بالنسبة لعدم تآنظيم خمسينية البلدية تآرجع بالساس إلى ان الهدف الساسي -
في تآنظيمها هو ضرورة جلب مشاريع استثمارية وليس فقط حضور

. الصحفيين والفنانين

في ما يتعلق بسبب إيقاف أشغال المستوصف بحمام بياضة أكد السيد رئيس -
البلدية بان المدير الجهوي للصحة ومدير المستشفى المحلي بالكريب ليس

لهم علم بهذا المشروع إضافة الى عدم إعلم البلدية من اي جهة بهذا
المشروع وبالبرنامج الوظيفي له وعليه يجب حماية كرامة البلدية وان اي

مشروع ينجز في المنطقة البلدية يجب إلزاما إعلم البلدية به وعلى العكس
ان البلدية تآشجع على الستثمار بالجهة وتآدعو اليه ولكن من الضروري

  ,احترام الجراءات الضرورية المتبعة

بالنسبة الى المسالة العقارية دعا السيد رئيس البلدية الى عقد جلسة عمل في -
الغرض يوم الجمعة القادم على الساعة الرابعة مساءا مع كل الطراف

. المتدخلة والعمل على إيجاد حل لهذا الشكال

السيد مختار الميساوي : أفاد بأنه قد تآم عقد جلسة لجنة طرحا المنقولت بتاريخ *
 تآم على إثرها جرد الثاث والمعدات المزمع التفويت فيها05/12/2018

وسوف يتم تآحديد موعد بتة في الغرض للتفويت فيها بعد استيفاء الجراءات
. القانونية

في ما يتعلق بجانب النظافة والعناية بالبيئة أشار السيد مختار الميساوي بان -
البلدية تآعمل بالمكانيات المتاحة لها وانه امام اتآساع المنطقة البلدية لتشمل

الرياف وان الدولة لم تآخصص العتمادات الضرورية لها والى جانب غياب
تآعاون المواطن جعل من التدخلت صعبة في بعض الحيان, هذا وقامت
البلدية بعدة حملت نظافة بعمادة الدخانية وبرج المسعودي وعين الزين
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وفي مدينة الكريب , كما تآم احداث وتآهيئة مناطق خضراء جديدة بحي عبد
.  وتآقليم الشجار مع تآنظيف المصبات الوقتية للفضلت2ربة 

السيد رؤوف البوبكري : دعا الجمعيات التي لها فكرة او مشروع التآصال *
. بالبلدية وعقد اتآفاقية شراكة لتنفيذها

: السيد الكاتآب العام للبلدية : قدم تآلخيص لسير المشاريع البلدية*

 أ د والتمثل في التهيئة والصلحا فقط ,331مشروع تآهيئة السوق البلدي بكلفة  -
اقترحا المجلس البلدي الحالي تآغيير البرنامج الوظيفي وذلك بإعادة بنائه

. بصفة كلية

.مشروع تآهيئة حي الستقلل : في مرحلة المصادقة على تآقرير فرز العروض-

أما في ما يتعلق بتوزيع العملة التابعين للبلدية افاد السيد الكاتآب العام للبلدية 
 عامل40 عامل على الحضيرة و يشتغل فقط منهم 53بان البلدية لها 

 , هذا وتآسعى البلدية الى إصلحا266والحال ان العدد الجمل لعملة الحضائر 
. المعدات البلدية المعطبة في أسرع الجال

. ورفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال

و الســــــــــــــــــــــــــــلم
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