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03متابعات 30 سنة سجنا 
نافذة لثالثة 

عدول 

02الثانية

عرشون تازيا التحقوا 
بسوريا للجهاد  

03متابعات
10 سنوات لمتهمني 

برسقة وكالة تحويل 
االموال

البراءة لعميد 
كلية تازة

7

02الثانية

غضب بسبب توقف 
اشغال مرشوع كلف 

الماليني

 املطالبة  بسحب البقع األرضية 
من املستثمرين األشباح با)ي الصناعي

يطالب بعض املستثمرون اجلدد باحلسم يف ملفام العالقة مند مدة طويلة بعمالة إقليم تازة 
، وذلك ألجل االستفادة من بقع أرضية إلجناز مشاريع باحلي الصناعي الشطر الثاين ، كما أكد 

هؤالء على أم يرغبون يف إجناز مشاريع مهمة وخمتلفة عن سابقاا واليت ستعود بالفضل على 
إقليم تازة ، عرب خلق فرص حقيقية للشغل .

 وثائقي حول الفنان 
أحمد قريفلة

شبكة لوبي عقارات بإقليم تازة  
كانت تتربص بعقارات األجانب 

من أجل االستيالء عليها

وادي أمليل
قضية مول ا)رشة : استئنافية تازة 

تبرء بعض الدركيني

أوالد ازباير

gتوقيف شاب ينتمي لداع
تاهلة

انهيار طريق  يثير احتجاج السكان
جرسيف

 مواطن يقاضي قائد قيادة 
الربارحة

  شبا◊ يقاضي عون سلطة
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مختصرات

املجلس اإلقليمي لتازة يقتين 
11 حافلة للنقل املدرسي

في إطار سياسة املجلس اإلقليمي  الرامية لتعزيز 
أسطول النقل املدرسي والرياضي بإقليم تازة  

وتنفيذا للقرار املتعلق بتعديل البرنامج االستعمالي 
للحساب اخلصوصي للمبادرة احمللية للتنمية 

البشرية واملصادق عليه في الدورة االستثنائية 
للمجلس اإلقليمي بتاريخ 04 نونبر 2016 عمل 
هذا األخير على اقتناء 11 حافلة للنقل املدرسي 

وسيارتني مبا قيمته 3.520.000،00 درهم 
وفي ذات اإلطار من املتوقع أن يقوم املجلس 
اإلقليمي خالل األيام القليلة القادمة على اقتناء 
حافلتني للنقل الرياضي بغالف مالي يصل إلى 

640.000،00 درهم .
  

 املصادقة وتفعيل اتفاقيتني 
حمور لقاءات وزارية لرئيس بلدية 

تازة
  أجرى رئيس اجلماعة احلضرية ملدينة  تازة 

يوم األربعاء 25 يناير 2017 لقاءان األول مع من 
وزير السكنى و سياسة املدينة  نبيل بن عبد الله 

و والثاني مع املدير العام للمكتب الوطني للماء 
الصالح للشرب و الكهرباء علي الفاسي الفهري .

اللقاءان يأتيان في إطار  املصادقة و تفعيل 
االتفاقية املتعلقة بالتأهيل احلضري ملدينة تازة و 
االتفاقية املتعلقة بتزويد و توسيع شبكة الكهرباء 

لألحياء الناقصة التجهيز مبدينة تازة.

مروحية وزارة الصحة تنقذ 
سيدة حامل بدوار تانكرارامت

تدخلت مساء اليوم الثالثاء 24 يناير 2017 
مروحية وزارة الصحة مصحوبة مبروحية الدرك 
امللكي إلنقاذ سيدة حامل بدوار تانكرارامت، بعد 

انقطاع الطرق املؤدية إلى املنطقة بفعل التساقطات 
الثلجية الكثيفة والتي حاصرت الساكنة.

هذا وقد حطت املروحيتني اضطراريا بدوار 
تاوريرت بعما تعذر إيجاد دوار تانكرارامت بجبال 

بويبالن، حيث قامت الساكنة بتقد. املساعدة 
وتوجيه املروحيتني الوجهة الصحيحة، ليتم نقل 

السيدة احلامل إلى املستشفى وإنقاذ حياتها.

   طريق باب بودير 
من االورا‘ الكبرى املتعثرة بتازة، مشروع 

توسيع طريق باب بودير الذي أعطى انطالق اشغاله 
عامل اإلقليم أكثر من سنة وهي متوقفة والسبب 

أن مندوبية املياه والغابات طلبت التعويض عن 
األرض التابعة لها في املجال الغابوي التي شملتها 

التوسعة، السؤال املطروح املشاريع الكبرى مثل هذه 
تخصص لها أموال باهظة ومتنح الصفقة للمقاولة 
من أجل اإلجناز ،أين هي الدراسة وأين هو التتبع 

ø من طرف العامل الذي أعطى انطالقة األشغال

أزمة النظافة داخل إدارات تازة
تعيg مجموعة من اإلدارات العمومية مبدينة تازة 

أزمة حقيقية في النظافة نظرا لعدم توفر ميزانية 
خاصة باقتناء الوسائل واألدوات املتعلقة بالتنظيف.

وهناك إدارات تابعة للدولة في املدينة ال تتوفر 
على أبسط أدوات التنظيف مثل : املكنسة واملنشاف 

) اجلفاف ( وسائل التنظيف مما يحولها إلى 
.Œفضاءات جالبة لألوسا

للتغلب على هذا اخلصاص ، يلجأ املوظفون 
ببعض اإلدارات في املدينة إلى عملية االكتتاب 

من أجل جمع قدر من املال القتناء بعض الوسائل 
ø..الضرورية للمظافة

الهاتف :
0537610638
0661395940

اإلخراج والطبع :

0535281514

الفضاء احملا–ي حملطة ا)افالت  
يتحول إلى مرحا÷ في الهواء الطلق

مركز  قرب  وبالضبط  ان��زران  بئر  ش��ارع  يعاني سكان 
البريد » احملطة » من الروائح الكريهة املنبعثة من الفضاء 
التابع حملطة املسافرين ، الذي حتول إلى منطقة خاصة 

بتجميع املتالشيات و القضبان احلديدية القدمية .
سكان من احلي نددوا باحلالة الكارثية التي آلت إليها 
هذه املنطقة املتواجدة على مقربة من محالت سكناهم بسبب 
االنتشار الكبير لأوساخ والنفايات و الروائح الكريهة جدا 
، باإلضافة إلى حتولها ملرحاض عمومي في الهواء الطلق 
يقضي فيه املارة حاجاتهم البيولوجية ، محملني املسؤولية 
الكاملة للجماعة احلضرية لتازة التي لم تكلف نفسها غلق 
ملنع  ح��راس  تخصيص  و  الفضاء  لهذا  اخل��ارج��ي  ال��ب��اب 

املنحرفني و املتسكعني من العبث فيه .
يشار ، أن محطة احلافالت املؤقتة  مبدينة تازة   تعاني 
من عدة نقائص ، أبرزها ضعف اإلنارة في الليل و انتشار 
األوساخ بعدد من الزوايا و كذا انعدام أبسط التجهيزات 

من كراسي و مرافق صحية.

م��ن   ” “اجل�����ري�����دة  ع��ل��م��ت 
ه��ن��اك  أن  ع��ل��ي��م��ة،  م����ص����ادر 
ات����ص����االت ب������ني   ف��ع��ال��ي��ات 
توجيه  ق��ص��د  ب��ت��ازة   محلية 
رسالة استعطاف للملك محمد 
بزيارة  القيام  قصد  ال��س��ادس 
ملدينة ت��ازة  وإط��الق مشاريع 
تنموية بها على غرار ما يحدث 
في عدد من املدن التي يزورها 

امللك بني احلني واآلخر.
وأض��اف��ت امل��ص��ادر ذات��ا أن 
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات حت����اول أن 
هذه  خ��الل  م��ن  االنتباه  تلفت 
الرسالة إلى اجلمود والتقهقر 
ت���ازة  على عدة  ال��ذي تعيشه 
م��س��ت��وي��ات، وك����ذا ال��ت��راج��ع 
البنيات  تشهده  الذي  اخلطير 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة وت��دف��ق 
االستثمارات وتردي اخلدمات 
احمللية بسبب التدبير السيء 

لشؤون املدينة واالقليم.

ه�������ذا، ك����ان����ت “اجل����ري����دة 
س��ب��اق��ة إل����ى احل���دي���ث عن   ”
مسؤولي  على  ملكية  غضبة 
ت���ازة  ف��ي وق��ت سابق بسبب  
الطبقة  مكونات  بني  التطاحن 
للشأن  امل��س��ي��رة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
احمل��ل��ي ب��ت��ازة  مم��ا أث���ر على 

ال��ت��ن��م��ي��ة   وخ��ص��وص��ا على 
تازة   بلدية  مسؤولي  مستوى 
إخ��راج  يستطيعوا  ل��م  ال��ذي��ن 
إل��ى  ك��ب��ي��رة  تنموية  م��ش��اري��ع 
ح��ي��ز ال���وج���ود، وه����ذا م��ادف��ع 
ب��امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس إل��ى 

االنقطاع عن زيارة تازة   .

فعاليات بتازة   تستعد ملراسلة امللp محمد السادس

مجلس جطو مÔطالب بالتحقيق في صفقة تهيئة شارع بئر إنزران بتازة”
أدان�������ت  ب��ع��ض ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��دن��ي��ة 

ب�«  سمته  م��ا  ت��ازة  مبدينة  واحلقوقية  
االستخفاف بذكاء و مصالح املواطنني«، 
وذلك بعد تأكدها على أن »عملية إدارة  

مشروع تهيئة شارع بئر إن��زران ، 
بعمالة تازة ، تخالف مقتضيات 
دف��ت��ر ال��ت��ح��م��الت وي��ح��ي��ط بها 

الكثير من الغموض«.
في  الفعاليات   تلك  وطالبت 

ت��ص��ري��ح��ات ل��ل��ج��ري��دة  رئ��ي��س املجلس 
األع����ل����ى ل��ل��ح��س��اب��ات ب���إي���ف���اد جل��ن��ة 
طالت  التي  االخ��ت��الالت  ف��ي  للتحقيق 
اجناز مشروع التهيئة والتحقيق مع 
االنتقال إلى عني املكان للوقوف 
التي  الكارثية  الوضعية  على 
املذكور  الشارع  عليها  أصبح 
الذي لم مير على إجنازه إال 

بضعة سنوات . 

أدان�������ت  ب��ع��ض ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��دن��ي��ة 
ب�«  سمته  م��ا  ت��ازة  مبدينة  واحلقوقية  
االستخفاف بذكاء و مصالح املواطنني«، 
وذلك بعد تأكدها على أن »عملية إدارة  

مشروع تهيئة شارع بئر إن��زران ، 

ت��ص��ري��ح��ات ل��ل��ج��ري��دة  رئ��ي��س املجلس 
األع����ل����ى ل��ل��ح��س��اب��ات ب���إي���ف���اد جل��ن��ة 
طالت  التي  االخ��ت��الالت  ف��ي  للتحقيق 
اجناز مشروع التهيئة والتحقيق مع 
طالت  التي  االخ��ت��الالت  ف��ي  للتحقيق 
اجناز مشروع التهيئة والتحقيق مع 
طالت  التي  االخ��ت��الالت  ف��ي  للتحقيق 

االنتقال إلى عني املكان للوقوف 
التي  الكارثية  الوضعية  على 
املذكور  الشارع  عليها  أصبح 
التي  الكارثية  الوضعية  على 
املذكور  الشارع  عليها  أصبح 
التي  الكارثية  الوضعية  على 

الذي لم مير على إجنازه إال 

غضب بسبب توقف اشغال مشروع كلف أزيد من مليار ونصف
ت���������ت���������اب���������ع 
جمعيات املجتمع 
ومختلف  املدني 
ال����ف����ع����ال����ي����ات 
مب���دي���ن���ة ت�����ازة 
ما  ش��دي��د  بقلق 
إح��داث  إليه  آل 
املركب  مشروع 
ال�������ت�������ج�������اري  
لقاعة  احمل���ادي 

امل����ع����رض ح��ي��ث 
إعطاء  على  فقط  أسابيع  أشغاله  توقفت 
عامل اإلقليم انطالقته أواخر سنة 2015 
دون أن يقدم املسؤولون أجوبة كافية عن 
إلى  الداعية  باألسباب  املتعلقة  األسئلة 

ذلك.
أن  للجريدة  ذك���رت  متطابقة  م��ص��ادر 

الذي  املقاول 
بصفقة  ف����از 
إحداث مركب 
جت�������������������اري 
س�����رع�����ان م��ا 
أوقف األشغال 
األول�����������ي�����������ة 
للمشروع  بعد 
بعض  هيأ  أن 
العمل  وسائل 
ال����ب����س����ي����ط����ة 

ال���������ع���������ق���������اري ب�����ال�����وع�����اء 
املخصص للمشروع الذي أحاطه ببعض 
املهترئة   البناء  وأدوات  القدمية  اآلليات 
ثم نقلها إلى مكان آخر دون العودة إليه 
منذ ح��وال��ي سنة ون��ص��ف وه��و م��ا أث��ار 
الذي  العام  ال��رأي  لذى  شديدا  استغرابا 

املركب  ه��ذا  بإجناز  اإلس��راع  ينتظر  ك��ان 
التجاري ملنافعه االقتصادية واالجتماعية 

الكبيرة.
مصادر اجلريدة أوضحت أن مراسالت 
وشكايات سبق أن أثارها وبعثها املجتمع 
املدني واملهنيون إلى كل من غرفة التجارة 
الداخلية   ووزارة  واخل��دم��ات  والصناعة 
املشروع  إخ��راج  عدم  بشأن  ت��ازة  وعمالة 
امل���ذك���ور إل����ى ال���وج���ود ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
جريدة  قبل  من  سيما  إعالمية  املتابعات 
األح��داث املغربية إلى أن قام عامل إقليم 
بإعطاء  امل��اض��ي��ة  السنة  منتصف  ت���ازة 
أوامر استئناف أشغال املشروع من جديد 
وهو احلدث الذي جتاوب معه الرأي العام 
بإيجابية متميزة غير أن ذلك لم يدم سوى 
رفوف  إلى  املشروع من جديد  ليعاد  أيام 

مكاتب املسؤولني .

في  أوضحت  باملشروع  معنية  مصادر 
ما  األش��غ��ال  توقف  أن  باجلريدة  اتصال 
هو سوى إجراء مؤقت وذلك نتيجة عدم 
استطاعة األطراف املمولة للمشروع توفير 
املبالغ املالية املرصودة من طرفها ألسباب 
ظلت والزالت مجهولة وستتواصل أشغال 
باملدينة  التجاري  املركب  مشروع  إحداث 

مباشرة بعد جتاوز الوضع احلالي.
ل��إلش��ارة ف��إن م��ش��روع إح���داث املركب 
اجلمعية  عليه  ص��ادق��ت  ال���ذي  ال��ت��ج��اري 
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
واخلدمات بتازة  في إحدى دوراتها سنة 
قدر  مهم  مالي  اعتماد  له  2013 خصص 
إحداثه  وسيتم  ونصف  مليار  من  بأزيد 
القلب  وس��ط  مهم  استراتيجي  موقع  في 
من  أزي���د  وسيوفر  ت���ازة  ملدينة  النابض 

500 فرصة شغل....

أزيد من عشرون تازيا خواو البالد للقتال في سوريا 
واألجهزة األمنية تشدد املراقبة على آخرين

من مصادر   « »اجل��ري��دة  علمت 
موثوقة، أن أزيد من عشرون شابا 
ينحدرون من مدينة تازة ، متكنوا، 
م���ن م����غ����ادرة ال����ت����راب ال��وط��ن��ي، 
ل��الن��ض��م��ام إل���ى احل����رب اجل��اري��ة 
النظام  بني  السورية،  األراض��ي  في 

السوري وجماعات إسالمية. 
ورغم اخلطوة األمنية االستباقية 

املديرية العامة لأمن الوطني لتشديد ال����ت����ي ت���ب���اش���ره���ا 
املراقبة على مدار الساعة على جميع الطرقات واملطارات واملوانئ 
ملنع سفر شباب مغاربة إلى األراضي السورية من أجل »اجلهاد«، 
لم  فيما  ال��وط��ن،  خ���ارج  السفر  م��ن  متكنوا  منهم  بعضا  أن  إال 
تستبعد مصادر مطلعة،   عن وجود »متابعة أمنية دقيقة لهؤالء 

السلفيني«. 

شبا◊ يقاضي عون سلطة

الطلبة يقاطعون امتحانات 
الدورة اخلريفية بكلية تازة

علمت اجلريدة أن طلبة الكلية املتعددة التخصصات بتازة 
التابعة جلامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس قد قاموا   ،
يوم  انطلقت  التي   ، اخلريفية  ال��دورة  امتحانات  مبقاطعة 

أمس االثنني 16 يناير اجلاري.
اجلامعية،  املؤسسة  داخ��ل  نقاش  حلقات  نظموا  الطلبة 
االستجابة  في  الكلية  إدارة  »مت��اط��ل«  على  فعل  ك��رد  وذل��ك 
توفير  قبيل  م��ن  »م��ش��روع��ة«،  يعتبرونها  ال��ت��ي  ملطالبهم 
مجانية  و  اإلقصائية  النقطة  وإل��غ��اء  ومطعم  جامعي  حي 

التعليم..
ركنت  حيث  كبيرا،  أمنيا  استنفارا  الكلية  محيط  وعرف 
العناصر األمنية مجموعة من السيارات، في الوقت الذي بقي 
في  اجلامعية،  املؤسسة  مرافق  يجوبون  الغاضبون  الطلبة 

مسيرة احتجاجية حتى تلبة مطالبهم. .

اجلماعي  املجلس  رئ��ي��س  وج��ه 
ل��ل��ج��م��اع��ة ال���ق���روي���ة ال��ب��رارح��ة 
ت��ازة   بإقليم  تايناست  ب��دائ��رة 
شكاية إلى وكيل امللك باحملكمة 
من  يطالب  باملدينة  االبتدائية 
اإلج���رائ���ات  بتطبيق  خ��الل��ه��ا 
سلطة  ع��ون  حق  في  القانونية 

“م��ق��دم”مب��رك��ز اجل��م��اع��ة بتهمة 
قيامه  أثناء  عمومي  موظف  إهانة 
بعمله والتهديد والسب غير العلني

 وحسب وقائع نص الشكاية التي حددت لها 
أول جلسة يوم 5 ماي من السنة املاضية تفيد  

أنه عندما كان رئيس جماعة لبرارحة 
وبرملاني عن حزب االستقالل نوفل 
شباط  ونائبه س.م يقومان بتفقد 
أشغال إجنازالطريق بالقرب من 
توسيع  يتم  حيث  اجلماعة  مقر 
ال��دوار  مبقدم  تفاجئا   الطريق 
وإهانته  األشغال  عرقلة  محاوال 
ونائبه  اجلماعي  املجلس  لرئيس 

وبحضور عدد من الشهود. 
 هذا وجتدر اإلشارة إلى أن آخر جلسة 
للنظر في الدعوى كانت يوم 17 يناير اجلاري 

ليتم تأجيها إلى أواخر شهر فبراير املقبل.

عبدالكر. الهمس عضوا باملجلس االداري 
للجمعية املغربية لرƒساء مجالس اجلماعات

العام للجمعية املغربية لرؤساء مجالس  انتخب اجلمع 
امل��اض��ي  20دج��ن��ب��ر  ال��ث��الث��اء  ي���وم  اجل��م��اع��ات، املنعقد 
احلضرية  اجلماعة  رئيس  الهمس  عبدالكرمي  بالرباط، 
للجمعية  االداري  باملجلس  عضوا  تازة  بإقليم  الكنول 
ضمن 126 عضوا ينتمون ألحزاب األصالة واملعاصرة، 
االحت��اد  ل��أح��رار،  الوطني  التجمع  الشعبية،  احلركة 

الدستوري واالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية.
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المواطنصدى توقيف شاب) 22 سنة( من تازة ضمن  خلية داعشية باملغرب
أوق�����ف�����ت ع���ن���اص���ر امل��ك��ت��ب 
القضائية  ل��أب��ح��اث  امل���رك���زي 
ملراقبة  العامة  للمديرية  التابع 
التراب الوطني يوم اجلمعة 27 
يناير 2017  بدوار معطى الله 
باجلماعة القروية الوالد زباير 
بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة 
22 سنة من عمره  ، شاب في 
ينشط ضمن  خلية “إرهابية”  
صبيحة  ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
يوم اإلثنني  مبدينة اجلديدة 
وال����ت����ي ت���ت���ك���ون م����ن س��ب��ع��ة 
باإلضافة  ينشطون  عناصر 
إلى  تازة مدن اجلديدة وسال 
القروية  وباجلماعة  والكارة 
»ب����ول����ع����وان«   وب��وج��ن��ي��ب��ة 
استقطاب  في  واملتخصصة 

وجت���ن���ي���د م��ق��ات��ل��ني 
م�������غ�������ارب�������ة ق���ص���د 
االل���ت���ح���اق ب��ص��ف��وف 
م��ا يسمى ب”ال��دول��ة 
بسوريا  اإلس��الم��ي��ة” 

والعراق.
وأك���د ب��الغ ل���وزارة 
البحث  أن  ال��داخ��ل��ي��ة  
كشف عن مدى خطورة 
اإلجرامية  املخططات 
اخللية  ه���ذه  ألع���ض���اء 
على  ت��ن��ط��وي  وال���ت���ي 
ت��ط��ور ن��وع��ي ح��ي��ث مت  
ح���ج���ز أس���ل���ح���ة ن���اري���ة 
ع�����ب�����ارة ع�����ن م���س���دس 
مبنظار  م����زود  رش����اش 
ل��ي��ل��ي ي��ع��م��ل ب��األش��ع��ة 

واف��رة  وكمية  و7مسدسات  احل��م��راء، 
م���ن ال���ذخ���ي���رة احل���ي���ة، و4 س��ك��اك��ني 
لالتصاالت  احل��ج��م،وج��ه��ازي��ن  كبيرة 
ال��الس��ل��ك��ي��ة،ب��اإلض��اف��ة إل���ى س��راوي��ل 
ومعدات  تلسكوبية  وعصي  عسكرية 
مشبوهة  وس��وائ��ل  كيميائية  وم���واد 
ي��ح��ت��م��ل اس��ت��ع��م��ال��ه��ا ف����ي ص��ن��اع��ة 
م��زودت��ني  وك���ذا سترتني  امل��ت��ف��ج��رات، 
بحزامني ناسفني. هذه املواد املشبوهة 
ل��ل��خ��ب��رة مبختبر  إخ��ض��اع��ه��ا  س��ي��ت��م 
لتحديد  والتقنية  العلمية  ال��ش��رط��ة 
بإحدى  قاعدة خلفية  إنشاء  طبيعتها. 
منطلقا  ت���ك���ون  اجل��ب��ل��ي��ة،  امل���ن���اط���ق 

لعملياتهم اإلرهابية باململكة.
إل��ى  فيهم  املشتبه  ت��ق��دمي  وس��ي��ت��م 
العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري 
حتت إشراف النيابة العامة املختصة. 

30 سجنا نافذة
 لثالث عدول

 أص����درت ال��غ��رف��ة اجل��ن��ائ��ي��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
حكما  ت����ازة  مب��دي��ن��ة  االس��ت��ئ��ن��اف  مبحكمة 
بثالثني سنة سجنا نافذة على ثالث عدول من 
هيئة تازة وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 
واملشاركة  رسمي  محرر  في  التزوير  جرمية 
واستعمال وثيقة مزورة حيث أدانت احملكمة 
ب��ع��ش��رة س��ن��وات  ال��ث��الث��ة  ال��ع��دول  املتهمني 

سجنا نافذة لكل واحد منهم 
العمومية   الدعوى  في  وأدان��ت احملكمة    
لكل  نافذة  سنوات  بعشرة  الثالثة  املتهمني 
واحد منها وأداء اثنني منهم تعويضا مدنيا 
تضامنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة املطالب 

باحلق املدني.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى أواخر شهر  
يناير من السنة اجلارية بعدما تقدم الضحية 
بشكاية الى الوكيل العام مبحكمة االستئناف 
بوعاء  تتعلق  وثيقة   بتزوير  تتعلق  بتازة 
 ( القضية  إح��ال��ة  وبعد  ملكتيه،  ف��ي  ع��ق��اري 
أجل  من  القضائية  الضابطة  على  الشكاية( 
تتبع املسطر القانونية واالستماع إلى شهود 
اإلثبات، ارتأت النيابة العامة متابعة املتهمني 
الثالثة  مبا نسب إليهم لتحال القضية على 
احتضنتها    جلسة  أول  في  اجلالس  القضاء 
قاعة اجلنايات االبتدائية يوم 25/01/2016 

انتهت أخيرا بإدانة املتهمني  .

اعتقال 3 أشخاص 
على خلفية ملف داعش 

املصلحة  من  عناصر  أن  اجلريدة   علمت 
اجل��ه��وي��ة  ل��ل��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ألم���ن ت��ازة 
ب��ت��ن��س��ي��ق م���ع امل��ك��ت��ب امل����رك����زي ل��أب��ح��اث 
القضائية ، قد أوقفت مؤخرا ثالثة  أشخاص 
انتمائهم  اشتباه  خلفية  على   ، تازة  مبدينة 

ونشاطهم ضمن ما يسمى » داعش«.
وشملت االعتقاالت أحياء السعادة  القدس 
تازة العليا ، حيث مت استقدام املعتقلني، وقد 
مت نقل املوقوفني وسط حراسة مشددة ، إلى 
القضائية  للشرطة  اجلهوية  املصلحة  مقر 

بتازة من أجل  تعميق التحقيقات معهم.
 ه���ذا وق���د مت   إط���الق س���راح إث��ن��ني من 
ثالث  على  واإلبقاء  املوقوفني  فيهم  املشتبه 
مقر  إل��ى  ونقله   معه  البحث  تعميق  ألج��ل 
بسال  القضائية  ل��أب��ح��اث  امل��رك��زي  املكتب 

ملواصلة تعميق التحقيقات معه.

مصرع سيدة وإصابة آخرين 
في حادثة سير  بتاهلة

وقعت  سير  حادثة  أسفرت 
ع��ن��د امل���دخ���ل ال��غ��رب��ي 
ملدينة تاهلة 70 كلم 
جنوب غرب مدينة 
ت���ازة ع��ن مصرع 
ف�����ي 71  ام���������رأة 
عمرها  م��ن  س��ن��ة 
وإص�������اب�������ة س��ت��ة 
أش����خ����اص آخ���ري���ن 
ب�����ج�����روح م���ت���ف���اوت���ة 
اخلطورة وذلك إثر اصطدام 
ببعضهما  خ��ف��ي��ف��ت��ني  ل��س��ي��ارت��ني  ق����وي 

البعض
الضحايا الذين تعرضوا حلادثة السير 
بالقصور  املصابني  املرضى  من  معضمهم 
حصة  م��ن  انتهائهم  ف���ور  ح��ي��ث  ال��ك��ل��وي 
مبدينة  الكلوي  القصور  مبركز  التصفية 
مبدينة  سكناهم  مقر  إل��ى  وعودتهم  ت��ازة 
على  قاتلة  سير  حل��ادث��ة  تعرضوا  تاهلة 
بعد كيلومترات معدودة من املدخل الغربي 

للمدينة بدوار دويز
ه���ذا وق���د مت ن��ق��ل ج��ث��ة ال��ض��ح��ي��ة إل��ى 
اإلقليمي  باملستشفى  األم���وات  مستودع 
ت��ازة في ما مت إخضاع  ابن باجة مبدينة 
الطبية  للفحوصات  واملعطوبني  اجلرحى 

بنفس املستشفى.

أمر قاضي التحقيق مبحكمة اإلستئناف بتازة مؤخرا 
حالة  في  ومتابعتهم  السبعة  اجلمركيني  س��راح  بإطالق 

سراح  .
أمر  قد  نفسه  تازة  بإستئنافية  التحقيق  قاضي  وكان 
من  بتعليمات  اجل���اري  دجنبر   16 اجلمعة  ي��وم  عشية  
مختلفة  برتب  جمركيني  سبعة  ب��إي��داع  العامة   النيابة 
السجن احمللي بتازة في أعقاب مطاردتهم ملقاتلة محملة 
بسلع جزائرية  مهربة وقادمة من بني درار بوجدة راح 

ضحيتها سائق املقاتلة.
وتعود وقائع هذه احلادثة إلى أزيد من ثالث سنوات، 

بينهم  من  و  الذكر  السالفي  الناظور  كان جمركيي  حيث 
قضائي  بسد  عملهم  أثناء  املقاتلة  ط��اردوا سائق  قبطان 
وجرسيف  الناظور  مدينتي  بني  الرابطة  الطريق  ملراقبة 
على مشارف املدخل الشمالي لصاكا بعد محاولة السائق  
للنفوذ  جت��اوزه  وبعد  القضائي  السد  واخ��ت��راق  ال��ف��رار 
الترابي الختصاص عملهم امليداني حيث امتدت إلى بلدة 
بتازة  القضائية  وللدائرة  جرسيف  إلقليم  التابعة  صاكا 
فانقلبت  مسدس  م��ن  ن��اري��ة  بطلقات  تخويفه  ع��ن  فضال 
السائق  فلقي  جنونية  بسرعة  كانت جتري  التي  املقاتلة 

مصرعه في احلني.   

السراح املؤقت لسبعة جمركيني  

العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل 
بناية مهجورة توفي بسبب البرد القارس

 
عثر مواطنون على جثة شخص 
متشرد  في مقتبل العمر داخل بناية 
ق���رب احل���ي الصناعي  م��ه��ج��ورة  
البرد  بسبب  مصرعه  لقي  وال��ذي 
هذه  املنطقة  تعرفه  ال��ذي  ال��ق��ارس 

االيام  . وقالت مصادر محلية

الذي أوردت اخلبر، إن اجلهات 
امل��خ��ت��ص��ة ت��ل��ق��ت ب��الغ��ا م���ن أح��د 
امل��واط��ن��ني ي��ف��ي��د ب��ت��واج��د جثة 
باملكان املذكور، وعلى الفور متت 
اجلثة  على  وعثر  املوقع  مباشرة 
ط��رف  م���ن  األرض  ع��ل��ى  م��ل��ق��اة 

العلمية.  والشرطة  األمن  عناصر 
املستشفى  إل��ى  اجل��ث��ة  نقل  ومت 
ابن باجة  ملعرفة هوية  االقليمي 
الوفاة  أسباب  وحتديد  صاحبها 
وك��ش��ف ال��غ��م��وض ال���ذي يكتنف 

احلادث.

انتحار سيدتني شنقا
انتحار  حادثي  وق��ع  على  ت��ازة   ساكنة  اهتزت 
سيدتني  في يوم واحد مت نقل جثثهما إلى مستودع 
األموات مبستشفى ابن باجة  مبدينة تازة ، وهو 
ما أثار استغراب إدارة املستشفى وباقي الشغيلة 
في املؤسسة الصحية املذكورة. وأوضحت مصادر 
صحية أن املنتحرتني هما سيدتني : أحداهما  تبلغ 
من العمر 53 سنة تنحدر من اجلماعة القروية لباب 
مرزوقة 12 كلم غرب مدينة تازة واالخرى  في 35 
سنة من عمرها  انتحرت في مسكن عائلتها ببلدة 
القاسم  ويبقى   . ت��ازة  مدينة  كلم شمال   50 أكنول 
املشترك بني حاالت االنتحار الواردة على املستشفى 

أنها متت عن طريق الشنق.
وق���د ع��رف��ت ظ��اه��رة االن��ت��ح��ار ان��ت��ش��ارا كبيرا 
وم��ل��ف��ت خ���الل ال��س��ن��وات األخ���ي���رة وه��م��ت أيضا 
مختلف الشرائح االجتماعية والفئات العمرية حتى 
األطفال، إذ سجلت حاالت عديدة بهذا اخلصوص 

بإقليم تازة .

قائدة تقاضي بائع متجول
ت��ازة، صباح يوم      شرعت احملكمة االبتدائية مبدينة 
األربعاء  2 فبراير اجلاري  في محاكمة حميد منان عضو 
فرع تاهلة للهيأة املغربية حلقوق اإلنسان، في حالة سراح 
مؤقت، بتهمة إهانة موظف الدولة أثناء القيام بعمله ، قبل 
تأجيل ذلك إلى جلسة 15 مارس املقبل، إمهاال له إلعداد 
دفاعه واالطالع على امللف. وأحيل  احلقوقي على النيابة 
العامة بداية شهر يناير األخير قبل أن تأمر مبتابعته في 
أعلن  م��ا  ف��ي  ع��ادي  ف��ي ملف جنحي  حالة س��راح مؤقت 
فرع املنظمة احلقوقية تضامنه معه ودعى إلى تنظيم وقفة 
احتجاجية أمام مقر احملكمة االبتدائية .. وحميد منان بائع 
متجول بتاهلة وناشط حقوقي اتهمته قائدة باملنطقة بإهانتها 
أثناء أداء عملها مما اعتبرته اجلمعية احلقوقية تهم جاهزة 

ل«تلفيقها« للحقوقيني والناشطني في مختلف املجاالت..
 > رضا حمد الله

بعد جلسة حماكمة ماراطونية..

استئنافية تازة تبرء بعض دركيي وادي امليل
ماراطونية  محاكمة  جلسة  بعد 
ام���ت���دت  إل���ى ال��ث��ال��ث��ة ص��ب��اح��ا من 
امل��اض��ي،  دجنبر   19 ال��ث��الث��اء  ي��وم 
قررت هيئة احلكم بالغرفة اجلنائية 
مبحكمة االستئناف بتازة في امللف  
بتبرئة   118/2612/2016 رق����م 
بات  ما  قضية  في  املتابعني  دركيني 
يعرف وطنيا بقضية » مول احلرشة« 
لقي  الذي  تازة  باقليم  امليل  بوادي 
ال��درك  من  عناصر  يد  على  مصرعه 

امللكي مبخفر سرية وادي امليل.  
الغرفة اجلنائية  ارتات   هذا وقد 
الغاء القرار املستانف فيما قضى به 
بعدم  ادان��ة متهم واحد واحلكم  من 
اليه  املنسوبة  االفعال  عن  مؤاخذته 
من  ب��ه  قضى  فيما  ايضا  ال��غ��اءه  و 
ادانة متهم  ىخر من تهمة  الضرب 
و اجلرح املفضي الى املوت دون نية 
اح��داث��ه م��ن ط���رف م��وظ��ف عمومي 
الغاءه  و  ذل��ك  من  ببراءته  احلكم  و 
من  براءته  من  به  فيما قضى  ايضا 
السلطة  استعمال  في  الشطط  اج��ل 
في  لشخص  مساعدة  تقدمي  ع��دم  و 
اجل  م��ن  مبؤاخذته  احلكم  و  خطر 

به  فيما قضى  ايضا  ال��غ��اءه  و  ذل��ك 
من براءة متهمني  من اجل االمساك 
ع��م��دا ع��ن ت��ق��دمي م��س��اع��دة لشخص 
ف��ي خطر و ع��ق��اب ك��ل واح���د منهم 
التنفيذ  موقوفة  حبسا  اشهر  بستة 
و غرامة نافذة 1000 درهم و الغاءه 
اي���ض���ا ف��ي��م��ا ق��ض��ى ب���ه م���ن ب����راءة 
املساهمة  اجل  من  ىخرين  متهمني 

ال��ض��رب و اجل��رح املفضي الى  ف��ي 
كل  عقاب  و  احداثه  نية  دون  امل��وت 
ب��ث��الث س��ن��وات حبسا  واح���د منهم 
نافذا و تاييده في باقي ما قضى به 
العقوبة  بخفض  ذل��ك  و  تعديله  مع 
الى  واح��د  متهم   على  بها  احملكوم 
و اضافة  نافذا  اثنني حبسا  سنتني 
رف��ع  1000 دره���م و  ن��اف��ذة  غ��رام��ة 

ال��ع��ق��وب��ة احمل��ك��وم ب��ه��ا ع��ل��ى متهم 
ىخر  الى ثمان سنوات سجنا نافذا 
الصائر  عليهم  احمل��ك��وم  حتميل  و 
مجبرا في االدنى . كما قضت الغرفة 
التابعة  املدنية  ال��دع��وى  ف��ي  ذات��ه��ا 
تعديله  مع  املستانف  القرار  بتاييد 
به  احملكوم  التعويض  برفع  ذل��ك  و 
لفائدة والدة الضحية الى 140000 
درهم و تاييده في باقي ما قضى به 
بها  احملكوم  التعويضات  جعل  مع 
مواجهة  ف��ي  التضامن  واح���د  على 
املتهمني محمد ز و سفيان ع و عادل 
و  ا  نورالدين  و  ابوالقاسم س  و  ا 
أط��وار  تعود  و  الصائر.   حتميلهم 
املاضي،  شتنبر  شهر  إل��ى  القضية 
حميد  حياته  قيد  املسمى  وفاة  بعد 
ب��وه��زة داخ���ل م��رك��ز ل��ل��درك امللكي 
مبنطقة واد أمليل نواحي تازة، إثر 
اعتقاله من داخل مقهى، بسبب عدم 
توفره على بطاقة التعريف الوطنية 
عناصر  نفذتها  حملة متشيط  خالل 
 11 اعتقال  إث���ره  على  ليتم  ال���درك. 
الضحية  وف���اة  خلفية  ع��ل��ى  درك��ي��ا 

باملركز املذكور.
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مستثمرون يطالبون با)سم في ملفاتهم ألجل االستفادة من بقع أرضية إل$از مشاريع مختلفة با)ي الصناعي الشطر الثاني
ومواطنون بدون عمل يطالبون عمالة إقليم تازة بسحب البقع األرضية من مستثمرين أشباح با)ي الصناعي رقم :2 

باحلسم  اجلدد  املستثمرون  بعض  يطالب 
بعمالة  طويلة  مدة  مند  العالقة  ملفاتهم  في 
بقع  من  االستفادة  ألج��ل  وذل��ك   ، ت��ازة  إقليم 
ب��احل��ي الصناعي  م��ش��اري��ع  أرض��ي��ة إلجن���از 
أنهم  على  ه���ؤالء  أك��د  كما   ، ال��ث��ان��ي  الشطر 
يرغبون في إجناز مشاريع مهمة ومختلفة عن 
إقليم  على  بالفضل  ستعود  والتي  سابقاتها 

تازة ، عبر خلق فرص حقيقية للشغل .
مع  وبتنسيق  ت��ازة  إقليم  عمالة  أن  يذكر 
باقي املؤسسات قامت بعدة اجتماعات بشأن 
امل��ج��ال  ف��ي  املتخصصة  األراض����ي  ت��ف��وي��ت 
 ، الثاني  الصناعي باحلي الصناعي الشطر 
إال أن تلك االجتماعات تبقى بدون قرار نهائي 
يحسم في ملفات طال انتظار أصحابها ، بل 
مدن  نحو  وجهته  تغيير  في  فكر  من  منهم 

مغربية أخرى .
تعيني جلنة  ف��ق��د مت  م��ص��ادرن��ا  وح��س��ب 
اإلشكاالت  من  جملة  في  بالنظر  تكليفها  مت 

تازة  بإقليم   الصناعي  القطاع  في  العالقة 
ل��م حتسم  ب���دوره���ا  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ل��ك  أن  إال    ،
املستثمرين  طلبات  ملفات  شأن  في  قرارها 
اجلدد في احلصول على ما تبقى من البقع 
الثاني  الشطر  الصناعي   باحلي  األرض��ي��ة 
، وذل��ك  إلجن��از مشاريعهم ملتزمني بكل ما 
التحمالت واحترام اآلجال  ينص عليه دفتر 
القانونية من أجل ذلك  على حد تعبيرهم ، 
استفادة عدد  بعد  عليه احلال  ما هو  عكس 
كبير من املستثمرين ومنهم املقيمني باخلارج 
والذين تركوا تلك األراضي فارغة  مند سنني  
 ، بها  أي مشاريع  إجن��از  ودون  بنائها  دون 
بل أصبحت تستغل من بعض الشركات في 
إنزال معداتها القدمية بها ، مما جعل احلي 
واالحتالل   الفوضى  تعمه  الثاني  الصناعي 

املفرط للملك العام وأمالك الغير .
وح���س���ب ب���ع���ض امل����ص����ادر ف�����إن ب��ع��ض 
التي  و  الثاني  الصناعي  باحلي  األراض���ي 

أغ��ل��ب��ه��ا من  ك���ان  رم��زي��ة  ب��أث��م��ن��ة  بيعها  مت 
لبعض  امل��وال��ون  األش��خ��اص  بعض  نصيب 

امل���س���ؤول���ني احمل��ل��ي��ني ، وه����ذا م���ا اع��ت��ب��ره 
واحملسوبية  بالزبونية  احلقوقيني  بعض 

لم تسحب من  األراض��ي  تلك  خصوصا وأن 
بنود  باحترام  يقوموا  لم  الذين   أصحابها 
دفتر التحمالت بعد جتاوزهم للفترة احملددة 
للبناء وإجناز مشاريع قد تساهم في معاجلة 
والذي   ، تازة  بإقليم  نسبيا  البطالة  ظاهرة 
وجب  مم��ا   ، خانقة  اقتصادية  أزم��ة  يعرف 
على  عمالة إقليم تازة واملجلسني اجلماعي 
واإلقليمي بتازة التدخل العاجل ، وذلك عبر 
املتالعبني  حق  في  إج���راءات صارمة  إق��رار 
بعقارات مت تخصيصها فقط إلجناز مشاريع 
تنموية ، قد حتد من أزمة التشغيل املوجودة 
لشباب  الشغل  ف��رص  وخ��ل��ق  ت���ازة  بإقليم  
أصبح يائس من احلياة ، بل منهم من أصبح 
إقليم  فقد  أن  بعد  السرية  الهجرة  في  يفكر 
تازة مؤخرا  أربعة عشرة  شابا ينحدرون من 
مكناسة الشرقي���ة )من قبائل البرانص ( و لم 

يعرف مصيرهم  إلى حدود الساعة  .
> يون�س لهالل���ي  

هل تتوفر أسواق األسما„ املنظمة 
والعشوائية على طبيب بيطري؟

ت��غ��زو أس���واق 
ب�����ي�����ع ال���س���م���ك 
ب��ت��ازة أط��ن��ان من 
املجهولة  األسماك 
امل����ص����در، وال���ت���ي 
ع��ل��ى  ت����ت����وف����ر  ال 
ش�����ه�����ادة ب��ي��ط��ري��ة 
ت���خ���ول ألص��ح��اب��ه��ا 
ترويج هذه البضاعة 

ب��أس��واق ت��ازة وم��ن بينها س��وق امل��رك��زي  ) امل��ارش��ي( 
... التي تعرف  واسويقة الكعدة  و السعادة وتازة العليا 

إقباال منقطع النظير  .
وأفادت مصادر من داخل هذه األسواق أن هاته األسماك 
والسالمة،  الصحة  فيها شروط  تتوفر  ال  للبيع  املعروضة 
نظرا لنقلها  عبر دراجات نارية وسيارات غير صحية بل 
وعلى عربات يدوية  كما أنها تتضرر بعد جتميدها ملرات 

متعددة ويظهر ذلك للعيان.
امل��ف��روض  ال��ب��ي��ط��ري  الطبيب  أن  أك���دت  امل��ص��ادر  ذات 
في  والبحث  األسماك  هذه  استهالك  صالحية  مراقبة  فيه 
مصدرها، ال أثر له    وبالتالي تبقى صحة املواطنني في 
خطر. وما ينطبق على عرض هذه السلع باالسواق السالفة 
االسبوعي  بالسوق  املعروضة  السلع  على  ينطبق  الذكر، 
أليام اإلثنني واخلميس واألحد دون أي وثيقة تذكر.  وأمام 
هذه الفوضى طلبت العديد من اجلمعيات املهتمة باملستهلك 
والبيطرية  الطبية  املصالح  دور  تفعيل  أج��ل  من  التدخل 

حماية حلياة املواطنني من تسممات خطيرة. 

ب��ت��ازة أط��ن��ان من 
املجهولة  األسماك 
امل����ص����در، وال���ت���ي 
ع��ل��ى  ت����ت����وف����ر  ال 
ش�����ه�����ادة ب��ي��ط��ري��ة 
ت���خ���ول ألص��ح��اب��ه��ا 
ترويج هذه البضاعة 

بقاعة  وبالضبط  تقريبا،  سنة  منذ 
عامل  أخذ   ، ت��ازة   لعمالة  اإلجتماعات 
إقليم تازة  وعدا على عاتقة في اجتماع 
ح��ض��رت��ه ال��س��ل��ط��ة احمل��ل��ي��ة واألم��ن��ي��ة 
إلى  وال��رام��ي  التجارية،  واجلمعيات 
الفوضى  م��ظ��اه��ر  ملختلف  ح��د  وض���ع 
وال��ت��س��ي��ب ال���ت���ي ي��س��ب��ب��ه��ا ال��ب��اع��ة 
امل��ت��ج��ول��ون وأرب�����اب امل��ق��اه��ي ج��راء 

احتاللهم للملك العام...
اإلج��ت��م��اع ، صفق ل��ه ال��ك��ل، وق��ال 
احل��م��د ل��ل��ه، وف��ع��ال ب����دأت ال���ب���وادر 
وب������دأت احل����م����الت، ل��ك��ن ت��ب��ني في 
األخ��ي��ر أن ه��ذه احل��م��الت ل��م تؤتي 
أكلها ولم حتقق النتائج التي كانت 
هذا،  على  والدليل  آن���ذاك،  متوخاة 

امل��ت��ج��ول��ون،  ال���ب���اع���ة  أن 
الذين استفادوا  خصوصا 
من محالت جتارية الزالوا 
مي���ارس���ون ال��ف��وض��ى، وال 
زال��������وا ي���ش���ك���ل���ون خ��ط��را 
باحتاللهم  ال��س��اك��ن��ة  ع��ل��ى 
بالقرب  يقع  وم��ا  ال��ط��ري��ق، 
للشباب  اإلقليمية  املندوبية 
وال��ري��اض��ة  ، وب��ال��ق��رب من 
السوق املركزي وشارع عالل 
الفاسي والكعدة وشارع فاس 
قاطع  الزيتونة...لدليل  وباب 

على ما نكتب وما نقول...
أي����ن ه���ي ال����وع����ود ال���ذي 
والتي  االقليم  ع��ام��ل  قطعها 

تهدف إلى حترير امللك العام ووضع حد ألرباب 
املارة  األرصفة ومينعون  يحتلون  الذين  املقاهي 
من املرور، وما يقع بشارع فاس ، شارع عالل بن 
السلطة  فعال فشل  تبني  ،  لصورة حية  عبدالله 
قوة  وت��ؤك��د  امل��ظ��اه��ر،  ه��ذه  محاربة  ف��ي  احمللية 
وللطرقات،الذين  لأرصفة  احملتلني  وج��ب��روت 

يؤكدون أنه ال ميكن ألي أحد أن يوقفنا.
أين هي الوعود التي كانت تقول بأعلى صوت 
بالقرب  امل��وج��ودة  الساحة  بتحرير  نقوم  س��وف 
م��ن س��وق امل��رك��زي ) امل��ارش��ي(  وحت��ري��ر ساحة 
ال��زرق��ط��ون��ي  وزن��ق��ة ان���وال ، كلها ك��ان��ت مجرد 
وعود، تبخرت للتو وتعود رمي إلعادتها القدمية 
وتبقى الفوضى وتنتشر السيبة والعنف، ويبقى 
املواطن ساخط على الوضع الذي أفقده الثقة في 

السلطة.

أين هي وعود السلطات احمللية ملدينة تازة  فيما يخص حترير امللp العام؟

ش����ه����د م������ؤخ������را  ف����ض����اء ق���اع���ة 
االجتماعات ببلدية تازة عقد اجتماع 
اجلماعية  امل��م��ت��ل��ك��ات  أك��ري��ة  للجنة 
باملدينة  برئاسة نائب الرئيس  محمد 

ابو الغازي   
خالله  مت  مناسبة  ك��ان  االجتماع 
م��ن��اق��ش��ة م��ج��م��وع��ة م���ن االش���ك���االت 
بينها  من  والتي  امللف  بهذا  املتعلقة 
إرجاع احملامي لبعض امللفات لوجود 
محالت  ،وج��ود  بينها:  من  صعوبات 
خارج  املكترين  بعض  ،وج��ود  مغلقة 
ال��وط��ن ،ص��ع��وب��ة حتديد  اإلق��ل��ي��م او 
ه��وي��ة ب��ع��ض امل��س��ت��غ��ل��ني احل��ال��ي��ني 
املكترين  ع��ن��اوي��ن  حت��دي��د  ،ص��ع��وب��ة 
األص��ل��ي��ني ،ص��ع��وب��ة ات���خ���اذ بعض 
البحث  اث��ن��اء  املعنيني  م��ع  ال��ق��رارات 
امل��ي��دان��ي ،ال��ع��ن��اوي��ن امل��ع��ت��م��دة في 
محينة  غ��ي��ر  األداء  م��س��ط��رة  حت��ري��ك 
وال ت��ت��ط��اب��ق م��ع ع��ن��اوي��ن اس��ت��م��ارة 
للخلية،إشكالية  امل��ي��دان��ي  ال��ب��ح��ث 
جتديد العقود وإبرامها مع املستغلني 

احلاليني ،استحالة متابعة الورثة.. .
ه����ذا وب���ع���د م��ن��اق��ش��ة وال����ت����داول 

ف���ي امل���وض���وع خ��ل��ص��ت ال��ل��ج��ن��ة في 
من  مجموعة  إلص��دار  أشغالها  نهاية 
التوصيات من بينها :حتريك مسطرة 

بتأشير  ره��ني  القضائية  امل��ت��اب��ع��ات 
مسؤول اخللية ،مطالبة قسم الشؤون 
امللفات  وضعية  بتحرير  القانونية 
التي توصل بها احملامي وتقرير حول 
احمل��رك��ة،م��راس��ل��ة احملامي  ال��دع��اوى 
استعجالي  بشكل  املسطرة  ملباشرة 
ل3 حاالت محتلني بشكل غير قانوني 
،دراس����ة وات��خ��اذ ال��ق��رار األش��خ��اص 

وضعيتهم  ت��س��وي��ة  ي���ري���دون  ال��ذي��ن 
طريق  ع��ن  ذل��ك  يتم  ان  يجب  امل��ال��ي��ة 
ل��ي��درس  ب��ال��وث��ائ��ق  اإلدالء  م��ع  ط��ل��ب 
بعدها امللف في إطار اللجنة التي 
ستتخذ القرار بعد إذن الرئاسة 
القانونية  االج�����راءات  ،ات��خ��اذ 
ال���الزم���ة ب��خ��ص��وص احل����االت 
األقارب خصوصا  املغلقة،تبليغ 
للحاالت التي يتواجد أصحابها 
خارج اإلقليم أو الوطن،مباشرة 
عدم  حالة  في  التنفيذ  مسطرة 
ظهور املستفيد بخصوص حالة 
لعدم  املسطرة  الورثة،مباشرة 
األداء بخصوص محالت احملطة 
وال���س���وق األس��ب��وع��ي ،حت��ري��ك 
املسطرة في حق املمتنعني عن األداء 
بخصوص منازل رحبة الزرع ،تسوية 
موضوع  الذهب  واد  منازل  وضعية 
مرسوم التفويت،فتح الباب من طرف 
الوضعية  لتسوية  امل��ج��ل��س  رئ��اس��ة 
القانونية للمحالت املكتراة من خالل 
تقدمي طلب للرئيس وإرفاقه مبا يثبت 

العالقة الكرائية.

بناء محطة جديدة للقطار بتازة
واسع  برنامج  إطار  في 
أط��ل��ق��ه امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 
لتحديث  احلديدية  للسكك 
متعدد  ك��ف��ض��اء  احمل���ط���ات 
ال���وظ���ائ���ف  و  اخل�����دم�����ات 
وب���ح���ض���ور امل���دي���ر ال��ع��ام 
للسكك  ال��وط��ن��ي  للمكتب 
خلليع  رب���ي���ع  احل���دي���دي���ة 
مت ص���ب���اح ي����وم ال��ث��الث��اء 
التوقيع  األخ��ي��ر  يناير   31
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة بني 
لتازة  احلضرية  اجلماعة 

للسكك  ال��وط��ن��ي  وامل��ك��ت��ب 
مبوجبها  سيتم  احلديدية 
إجن����از م��ح��ط��ة ال��ق��ط��ار من 
سيتم  التي  اجلديد  اجليل 
ملواصفات  طبقا  تشييدها 
مالية  بقيمة  اجل��ودة  عالية 
قدرت ب 120 مليون درهم.

اجلديدة  القطار  محطة 
س��ت��ت��وف��ر م��ك��ات��ب إداري�����ة 
وف����ض����اء داخ����ل����ي ف��س��ي��ح 
م���خ���ص���ص ل���الس���ت���ق���ب���ال 
على  يحتوي  والولوجيات 

مقاعد للجلوس وفضاءات لالستجمام 
جتارية  ومحالت  مقاهي  من  والراحة 
اخلارجية  التهيئة  إل��ى  ...ب��اإلض��اف��ة 
التي هيئت بهندسة معمارية  للمحطة 

عصرية.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن املجلس 
احلضري ملدينة تازة  سبق أن صادق 
خالل إحدى دوراته  يوم اخلميس 26 
فبراير 2015،على اتفاقية بني اجلماعة 
احل��ض��ري��ة ل���ت���ازة وامل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 
للسكك احلديدية، من أجل بناء محطة 

سككية جديدة للقطار باملدينة.

مبركز الرصد املبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بتازة..
ما يقارب 80  امرأة استفادت يوميا  من الكشف املبكر

بلغ عدد املستفيدات من احلملة األخيرة للتوعية 
والتحسيس بأهمية الرصد املبكر لسرطان الثدي، 
املنظمة من طرف مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج 
السرطان مبركز الرصد املبكر لسرطان الثدي وعنق 
الرحم بتازة والذي مت تدشينه من طرف األميرة لال 
سلمى رئيسة  “مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج 

 80 ح��وال��ي  السرطان 
مستفيذة يوميا ”.

وأوضحت الدكتورة 
طبيبة  زك��ي��ة  الغفولي 
أن   ، ملركز  لهذا  رئيسة 
هذه احلملة، املنظمة من 
22 نونبر إلى 16 دجنبر 
2016، بشراكة مع وزارة 
أهدافها،  حققت  الصحة، 
ال��ص��دد،  ه��ذا  ف��ي  مشيرة، 

إلى أن هذه احلملة همت فقط السيدات  من الفئة 
العمرية بني 40 و69 سنة التي استفدن  من الكشف 

املبكر في املركز.
ومت��ت اإلش���ارة إل��ى أن��ه بعد اس��ت��ف��ادة النساء 
فحوصات  من  املركز   داخ��ل  لالستفادة  املوجهات 

إضافية مبا فيها فحص املاموغرافيا، مت تشخيص 
املاموغرافيا  نتائج  بعد  املشبوهة  احل��االت  بعض 
الفحوصات  إج��راء  عملية   تتم  ثم  أول��ى  كمرحلة 
التكفل  وب����دء  ال��ت��ش��خ��ي��ص  ل��ت��أك��ي��د  ال���ض���روري���ة 

العالجي.
األط��ر  كافة  ه��ذه احلملة  ف��ي جن��اح  وق��د ساهم 
املركز  في  والتمريضية  الطبية 
املبكر  ال��رص��د  مب��رك��ز  الصحية 
ل��س��رط��ان ال��ث��دي وع��ن��ق ال��رح��م 
ب��ت��ازة  ال��ذي��ن ق��ام��وا باستقبال 
الصعيد  على  بالنساء  والتكفل 

اإلقليمي.
وي��ع��زى ك��ذل��ك جن��اح احلملة 
واسعة  اإلعالمية  التعبئة  إل��ى 
النطاق التي ساهمت فيها جميع 
وس��ائ��ل اإلع�����الم، وك���ذا ش��رك��اء 

مؤسسة لال سلمى.
إقناع  من  املدرجة  التوعية  الرسائل  مكنت  وقد 
لالستفادة  الصحية  امل��راك��ز  إل��ى  للتوجه  النساء 
املتوفرة وكذا من إمكانيات  من اخلدمات املجانية 

الولوج إلى العالج عند احلاجة.

وأوضحت الدكتورة 
طبيبة  زك��ي��ة  الغفولي 
أن   ، ملركز  لهذا  رئيسة 
طبيبة  زك��ي��ة  الغفولي 
أن   ، ملركز  لهذا  رئيسة 
طبيبة  زك��ي��ة  الغفولي 

هذه احلملة، املنظمة من 
 دجنبر 
، بشراكة مع وزارة 
أهدافها،  حققت  الصحة، 
ال��ص��دد،  ه��ذا  ف��ي  مشيرة، 

حتريp مسطرة املتابعات القضائية في موضوع 
أكرية 2تلكات البلدية

باملدينة  برئاسة نائب الرئيس  محمد 

خالله  مت  مناسبة  ك��ان  االجتماع 
م��ن��اق��ش��ة م��ج��م��وع��ة م���ن االش���ك���االت 
بينها  من  والتي  امللف  بهذا  املتعلقة 
إرجاع احملامي لبعض امللفات لوجود 
محالت  ،وج��ود  بينها:  من  صعوبات 
خارج  املكترين  بعض  ،وج��ود  مغلقة 
ال��وط��ن ،ص��ع��وب��ة حتديد  اإلق��ل��ي��م او 
ه��وي��ة ب��ع��ض امل��س��ت��غ��ل��ني احل��ال��ي��ني 
املكترين  ع��ن��اوي��ن  حت��دي��د  ،ص��ع��وب��ة 

بعدها امللف في إطار اللجنة التي 
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إقليم تازة أصب` أغنى من امارة دبي بفضل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
احتجاجات وشكايات تحولت إلى جرعات غضب إزاء مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة والعالقة بتراب إقليم تازة، 
مدافعون مستميتون عن نجاح مشاريعهم ومحبطون متشائمون من طرق وأساليب تعامل المشرفين إقليميا في عمليات انتقاء 

المشاريع ودراستها وتنفيذها على أرض الواقع، هكذا تكون المبادرة الوطنية قد طوت أكثر من  نصف عقدها، وتستعد إلكماله 
بنفس جديد. هل كان نصف العقد ناجحا في تنزيل روح المبادرة على أرض الواقع المستهدف؟. هل نجحت اآلليات المعتمدة في الحد 

من التسيب في التعامل مع المال العام؟ وكيف ستواجه المبادرة أعطابها في عقدها الثاني؟
فلمبادرة”  علينا  “ضحكوا   ”… فاملبادرة  “سجلوني 
عطونا   ” األول….”   الشهر  في  ماتت  نعجة  أعطونا   ”
جففنا كرموسة….   ” لقاط… و مقص… و اخلدمة والو” 
و  القريعا…..  في  ازويتة  درنا  البيع.”  والو  اكلينها  و 
تواصل وسجال مستفيدين  اقتحمت  “عبارات  انعسنا 
محظوظني من برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
ربطهم  الذي  اليوم  لعنوا  محظوظني  غير  ومستفيدين 
إنها  لهم  قيل  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  تباشير  لهم  س��وق  مب��ن 
مع  النسوة  م��ن  ع��دد  ع��وزه��م. جت��رب��ة  م��ن  ستخرجهم 
مبادرة  بكل  تهتز  ثقتهم  أفلستهم جعلت  التي  املبادرة 
أكثر من  »اعطاوني نعجة بنصف ثمن  كنخسر عليها 
الولد ……« على حد تعبير إحداهن، واألمر لم يتوقف عند 
مستفيدات ومستفيدين، بل إن جمعيات وطيلة املرحلة 
امل��ب��ادرة   ، صرخت بصوت عالي  األول��ى من برنامج 
املبادرة  وبرامج  أه��داف  مع  التعامل  وتفضح  تشتكي 
الوطنية، وتعطي وقائع عاشتها في اجتماعاتها احمللية 
واإلقليمية، راسلت كل اجلهات املعنية مطالبة بإنصافها 
واالهتمام مبشاريعها، ودعمها ماديا ومعنويا من أجل 
العبوسة  املناطق  وتغيير وجه  املبادرة  إجناح مخطط 
التي أرادت املبادرة أن تبصمها بلمسة أمل .ولكن بدون 

نتيجة
بال  وثالثة  عالقة  وأخرى  فاشلة  حديث عن مشاريع 
هوية يصعب تصنيفها داخل مجاالت وأهداف املبادرة 
وجمعيات محظوظة تلقت مشاريع قيمتها املالية فاقت 

شكلت  وهمية  وأخ���رى  فقيرتني،  جلماعتني  رص��د  م��ا 
التشكي  كان   ، اإلقليمية.  اللجن  مشاريع  لفشل  أساسا 
شكايات  املبادرة،  عقد  نصف  طيلة  باستمرار  حاضرا 
عن تصرفات  فضائح  فيها  العموم  إلى  تسربت  عديدة 

غريبة في تنزيل أهداف املبادرة وتوزيع غالفها.
دره���م واح���د من  ول��و  ل��م تستفد  ج��م��اع��ات ضعيفة 
جمعيات  الكثير،  استفادت  الغنية  األخ��رى  و  املبادرة 

الربح  هدفها  التي  تعاونيات  و  املشاريع  من  أقصيت 
الفقير أصبح فقيرا أكثر و  و التجارة استفادت منها، 
يكشف عن  أن  دون  يوم  يكاد مير  .ال  أكثر  غنيا  الغني 
لوبيات  فرضته  ممنهج،  وإقصاء  وجت��اوزات  تالعبات 
امل��ش��اري��ع  خ��ري��ط��ة  ف��ي  امل���ب���ادرة  م��س��ار  حتكمت طيلة 
السماسرة  من  مجموعة  و  القسم  )رئيس  ونوعيتها. 
منسوخة  وأخ���رى  وهمية  مشاريع  ع��ن  حديث   ، و….( 

له  أثر  ومتكررة، وبعضها يصعب ضبط مصاريفه وال 
في الواقع إال في حني تنفيذه .

مهما كان تقييم املسؤولني باإلدارة املركزية ملشاريع 
ترفع  تقارير  على خالصة  يعتمد  فإنه سيظل  املبادرة، 
يصعب  بالعمالة،  املسؤولني  ط��رف  من  نظرية  بعناية 
ملا  الدقيقة  املعاينة  إال من خالل  الوقوف على ثغراتها 
لكن  بها،  املعنيون  واملستفيدون  برامج  من  تنفيذه  مت 
استهدفتها  ال��ت��ي  اإلق��ل��ي��م  م��ن  عينات  على  ب��ال��وق��وف 
ستتضح  املطلوبة  املعايير  كل  على  لتوفرها  امل��ب��ادرة 

كثير من املعيقات واألعطاب.
عندما نستمع إلى العرض الذي ألقاء املسؤولني  عند 

كل اجتماع للهيئة اإلقليمية للتنمية البشرية :
 ”حصيلة املشاريع املنجزة في إطار املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية على مستوى إقليم تازة خالل الفترة 
املمتدة إلى حدود نهاية 2016« والتي بلغت أكثر من 
1500 مشروعا  حسب مفتي عمالة تازة وعدد املشاريع 
في طور اإلجناز في  500رصد لها غالف مالي إجمالي 
ف��اق  300   مليون دره��م ،  ، ومن بني هذه املشاريع 

التي استفاد منها 250 ألف من الفئات املستهدفة.”
نقول احلمد لله إقليم تازة أصبح غنيا أكثر من امارة 

دبي………………..
في الواقع اإلقليم يحتاج إلى التعليم و الصحة و الطرق 

و إلى محاربة الفساد و االستبداد و الرشوة و……
> الفاضل محمد جمعوي

انتشار البطالة بتازة راجع للفشل الcي يواجهه 
أغلب املستثمرين با)ي الصناعي األول والثاني 

وعدم قدرتهم على تغيير أنشطتهم الصناعية
نسبة  ارت��ف��اع  وراء  الرئيسي  السبب  إن 
االستثمار  ضعف  إل��ى  يرجع  بتازة  البطالة 
النا" عن عدم  وجود مستثمرين حقيقيني 
يتوفر  وم��ا   ، املجال  ه��ذا  في  رائ��دة  بتجربة 

عليه اإلقليم  سوى مستثمرين صغار فقط 
بتازة  اإلقليمية  السلطات  أن��ش��أت  وق��د 
أح���ي���اء ص��ن��اع��ي��ة ع���رف أول���ه���ا إس���م احل��ي 
الصناعي األول والذي أغلقت معظم وحداته 
االنتاجية  التي كانت تعمل في قطاع النسيج 
بل كانت تستغل من طرف األجانب في إنتاج 
سلع كانت تسوق بالدول األوروبية مستغلني 
ب��ذل��ك ع��ق��ل��ي��ة أغ��ل��ب امل��س��ت��ث��م��ري��ن ال���ذي���ن ال 
يفكرون في تغيير نشاطهم الصناعي كما هو 

مدن  في  الشأن 
أخ��رى  مغربية 
وال����ت����ي ت��ع��م��ل 
ش���رك���ات���ه���ا ف��ي 
عدد من املجاالت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا 
م����ا ه����و م��رت��ب��ط 
اللباس  و  بالغداء 
أخ����رى  م������واد  أو 
استهالكها  ي��ك��ون 

كثيرا .
وق������د ت���راج���ع���ت 

شركات  النسيج التي كانت 
تشغل في السابق يد عاملة تصل إلى 5000 
مستخدم إلى ما يناهز1000 مستخدم  فقط  
على  القطاع  يعرفه  ال���ذي  للتراجع  ن��ظ��را   ،
لتغير   ، البعد  وبسبب  ال��ع��امل��ي   امل��س��ت��وى 
منها  خصوصا  أخ���رى  م��دن  نحو  وجهتها 
مدينة طنجة بحكم قربها من أوروبا ، ومنذ 
وقت طويل لم يحاول أصحاب  تلك الشركات 
تغيير  األول   الصناعي  ب��احل��ي  امل��وج��ودة 
أنشطتهم الصناعية  بل فضل أغلبهم إغالق 
استهالكية  مشاريع  إل��ى  وااللتجاء  شركته 
في  كبير  انتشرت بشكل  التي  كاملقاهي  فقط 
وجب  خانقة  اقتصادية  أزم��ة  يعيش  إقليم 
املجلس  ط��رف  م��ن  ح��ل��ول  ع��ن  البحث  معها 
التفكير في  ، وذلك عبر  اإلقليمي واجلماعي 
، سواء منهم  أجانب  البحث عن مستثمرين 
املغاربة أو غيرهم ، ألن أغلب مستثمري إقليم 
تازة تنقصهم التجربة وال يستطيعون خلق 
شركات كبرى في مجاالت مختلفة قد ترفع من 
املستوى االقتصادي لإلقليم في ضل انسداد 

أفق الشغل .
و الغريب في األمر هو أن احلي الصناعي 
امل��ف��روض أن يعالج  م��ن  ك��ان  الثاني وال���ذي 
مشروعا  أصبح   ، باإلقليم  البطالة  مشكلة 
فاشال بسبب عقلية بعض املستثمرين الذين 

أراض����ي مخصصة إلن��ش��اء  ب��اق��ت��ن��اء  ق��ام��وا 
االستثمار  لدعم  بسيطة  وبأثمنة  الشركات 
تلك  أغلب  لكن   ، باإلقليم  التشغيل  وتشجيع 
البقع ومند سنوات مضت وهي على حالها 
القوانني  وف��ق  ببنائها  أصحابها  يقم  ول��م 
امل��س��ط��رة م���ن أج���ل خ��ل��ق ح���ي ص��ن��اع��ي قد 
بتازة  البطالة  معدل  من  كبير  بشكل  يقلص 
، عكس ما يروج له البعض حول اإلجراءات 
وهو  املستثمرين  تنفر  التي  البيروقراطية 
أمر مستبعد جدا خصوصا وأن املغرب اتبع 
توفير  إل��ى  ترمي  هامة  اقتصادية  سياسة 
دولة احلق  وتوفير  لالستثمار  املالئم  املناخ 
باإلضافة   ، االقتصادي  امليدان  في  والقانون 
إلى توفير متطلبات 
ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ت���ي 
املجتمع  يقتضيها 
املغربي الدميقراطي 
وق���د   ، احل�����داث�����ي 
مت ف��ي ه���ذا اإلط���ار 
تدابير  ع��دة  ات��خ��اذ 
ت��ه��دف إل��ى إص��الح 
اإلط������ار ال��ق��ان��ون��ي 
وامل�����ؤس�����س�����ات�����ي 
لالستثمار وتشجيع 
أك����ث����ر ل���ل���م���ب���ادرة 
للمستثمرين  احل��رة 
املغاربة واألجانب وحتديث املقاولة وتأهيلها 
، ح��ت��ى ت��ن��خ��رط ب��ق��وة وف��ع��ال��ي��ة ف��ي مخطط 
األم��ر  وه���و  وامل��س��ت��دام��ة  ال��ش��ام��ل��ة  التنمية 
الذي ساهم في التفكير من طرف املسؤولني 
من  االستثمار  تشجيع  عبر  بتازة  احملليني 
إنشاء  عبر  وذل���ك  للشغل  ف��رص  خلق  أج��ل 
حي صناعي أول وثاني والتفكير في إنشاء 
أحياء صناعية أخرى ، لكن أغلب املستثمرين 
ب��احل��ي ال��ص��ن��اع��ي ال��ث��ان��ي أص��ب��ح��وا غير 
أص��ب��ح يستدعي  ال���ذي  األم���ر  وه��و  مهتمني 
وعلى  اإلقليمية  السلطات  من  عاجال  تدخال 
رأسها عامل اإلقليم  ،ألجل إعطاء أجل لهؤالء 
البقع  تلك  ب��ن��اء  ف��ي  ب��اإلس��راع  املستثمرين 
الثاني  الصناعي  للحي  للترويج  األرض��ي��ة 
أصحابها  اشتراها  أرضية  بقع  جعلها  بدل 
اعتبره خبراء  ما  وه��ذا  ألبناهم  إرث��ا  لتكون 
االق��ت��ص��اد ب��االح��ت��ك��ار االق��ت��ص��ادي ويجب 
ملستثمرين  فرصة  إعطاء  ألجل  عنه  التوقف 
على  منفتحة  عقلية  على  يتوفرون  حقيقيني 
غد أفضل للرفع من قوة االقتصاد احمللي في 
للتجارة  يلتجئ  شبابه  أغلب  أصبح  إقليم  
باألزقة والطرقات أو االنحراف والتجارة في 

املمنوعات .
> يونس لهاللي

يفكرون في تغيير نشاطهم الصناعي كما هو 

وال����ت����ي ت��ع��م��ل 
ش���رك���ات���ه���ا ف��ي 
وال����ت����ي ت��ع��م��ل 
ش���رك���ات���ه���ا ف��ي 
وال����ت����ي ت��ع��م��ل 

عدد من املجاالت 
ش���رك���ات���ه���ا ف��ي 
عدد من املجاالت 
ش���رك���ات���ه���ا ف��ي 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا 
م����ا ه����و م��رت��ب��ط 
اللباس  و  بالغداء 
أخ����رى  م������واد  أو 
استهالكها  ي��ك��ون 

وق������د ت���راج���ع���ت 

باإلضافة   ، االقتصادي  امليدان  في  والقانون 

حصيلة عمل سنوية للمجلس اإلقليمي في دورة 
استثنائية لشهر يناير 2017

ال��ت��ي شهدتها  ال��ه��ام��ة  ال��ن��ق��ط  م���ن 
 09 االث��ن��ني  ليوم  االستثنائية  ال���دورة 
لتازة  اإلقليمي  للمجلس   2017 يناير 
ميزانية  ص���رف  حصيلة  ت��ق��دمي  ه���ي  
املجلس بشقيها التسيري واالستثماري 
من طرف رئيس املجلس اإلقليمي لتازة  
ال��واح��د امل��س��ع��ودي  وق��د تضمن  عبد 
عرض هذه احلصيلة مجموعة من نقط 

نذكر من بينها :
>  رصد مبلغ 2.332.846،40 درهم 
: ل��ل��ش��راك��ة  اتفاقيتني  تنفيذ  أج���ل  م��ن 
من  الصحة  وزارة  م��ع  مبرمة  األول���ى 
باملوارد  اإلقليمي  املستشفى  دعم  أجل 
الدورة  في  عليها  املصادق  و  البشرية، 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ن��ع��ق��دة ب��ت��اري��خ 28 
مبلغ  تخصيص  منها  مت   ،2016 أبريل 
أع���وان  لتشغيل  دره���م   797.000،00
عرضيني مؤهلني لهده الغاية، والثانية 

من أجل دعم املؤسسات التعليمية باملوارد 
البشرية ملواجهة الغيابات املتوقعة والغير 
املتوقعة لأطر التربوية، و قد مت تخصيص 
صفقة  إلب��رام  دره��م   1.535.846،40 مبلغ 
في إطار التوظيف عن طريق اإلنابة، وهي 
مستخدم   45 وض��ع  مت   إد  التنفيذ،  قيد 
على  واحلاصلني  املتعاقدة،  للشركة  تابع 
األق��ل على شهادة اإلج��ازة في تخصصات 
امل��دي��ري��ة اإلقليمية  م��ت��ع��ددة، ره��ن إش���ارة 
للتربية والتكوين التي عملت على توزيعهم 
الغيابات  لتعويض  إليهم  احلاجة  حسب 

وتعزيز املنظومة التربوية لديها. 
> القيام بدراسات مببلغ 1.160.538،00 
درهم والتي توزعت بني الدراسات التقنية 
وقد  الطبغرافية  واخلدمات  واجليوتقنية 
التقنية  ال���دراس���ات  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  ه��م��ت 
الشرقي والغربي  املدخلني  املتعلقة بتهيئة 
 6 رق��م  الوطنية  الطريق  على  ت��ازة  ملدينة 
،مشروع بناء احلي اجلامعي والذي هو في 
طور الشروع في مباشرة املسطرة القضائية 
إنشاء  ،مشروع  نهائي  بشكل  امللكية  لنقل 
املنطقة احلرة بتازة، مشروع إحداث منطقة 
منتوجات  وتثمني  االق��ت��ص��ادي��ة  لأنشطة 

مقالع احلجر واد أمليل . 
> عملية االجن��از ملجموعة من األشغال 
ت��وزع��ت  دره����م   22.202.082،67 مب��ب��ل��غ 
ب����ني: أش���غ���ال م���ش���روع احمل��ط��ة ال��ط��رق��ي��ة 
مب��ب��ل��غ 16.170.352،80دره�������������م ،أش��غ��ال 

التعليمية  للمؤسسات  امل��ه��ن��ي  ال��ت��أه��ي��ل 
وأك��ن��ول مببلغ  تايناست  دائ��رت��ي  م��ن  بكل 
3.711.034،56 درهم ،مشروع بناء محالت 
مببلغ  الشرقية:  مكناسة  بجماعة  جتارية 

2.320.695،31 درهم .
> التجهيز مببلغ 6.255.005،90 درهم 
لفائدة  والتجهيز  العتاد  اقتناء   : هم  وقد 
اإلقليمي  املجلس  مقر  ت��أوي  التي  املكاتب 
لتازة من مكاتب وآالت النسخ وغيرها، مببلغ 
249.192،00 درهم ،اقتناء األجهزة الطبية 
لفائدة مستشفى األم والطفل الذي هو في 
مببلغ  ال��ب��ن��اء،  ألش��غ��ال  النهائية  امل��راح��ل 
قدره 6.005.813،90 درهم، اقتناء العربات 
والدراجات واآلليات مببلغ 17.191.999،96 
درهم ،اقتناء أول فرقة لxليات لفتح املسالك 
درهم،اقتناء   13.992.000،00 مبلغه  مبا 
خمس آليات ثقيلة مببلغ 11.400.000،00 
الكبير  احلجم  من  اقتناء شاحنتني  دره��م، 
اق��ت��ن��اء  دره�����م،   2.599.000،00 مب��ب��ل��غ 
مبلغه  الرياضي مبا  للنقل  حافلة سياحية 
1.900.000،00 درهم ،اقتناء سيارة خاصة 
 240.000،00 مبلغه  مب��ا  األم����وات  لنقل 
مبا  نفعية،  س��ي��ارات  خمس  دره��م،اق��ت��ن��اء 
تسليمها  مت  دره���م،   469.999،96 مبلغه 
لفائدة األمن اجلهوي لتازة ،اقتناء شاحنة 
صهريجية لفائدة جماعة بني افتح تنفيذا 
ال��س��اب��ق، مبا  املجلس  عليه  ص���ادق  مل��ق��رر 

مبلغه 590.000،00درهم.

دات  مؤسسات  لفائدة  التحويالت    <
ط��اب��ع ع���ام مب��ب��ل��غ 4.316.783،73دره����������م 
 1.400.000،00  : التالي  الشكل  وذلك على 
درهم لفائدة املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
إطار  الكهرباء، في  للشرب- قطاع  الصالح 

 ، PERGبرنامج
ل���ف���ائ���دة  دره��������م   2.863.258،73
بناء  إع���ادة  أج��ل  م��ن  احملسنني  جمعيات 
املساجد،53.525 درهم على شكل مساعدات 

أو واجبات.
إطالقها  مت  والتي  اجلارية  املشاريع   <
بشكل  ملهامه  احلالي  املجلس  مباشرة  قبل 
املركب  بناء  األمرمبشروع  ويتعلق  مباشر، 
� الشطر األول،الدراسة  الثقافي ملدينة تازة 

التقنية ملعبر مركز جماعة امسيلة. 
للحساب  بالتطرق  لتختتم احلصيلة   <
البشرية  للتنمية  باملبادرة احمللية  اخلاص 
11 حافلة  اق��ت��ن��اء   : ف��ي إط���اره  وال���ذي مت 
الرياضي  للنقل  حافلتني  و  املدرسي  للنقل 
شراء  دره��م،   4.160.000،00 ق��دره  مببلغ 
احملفظات املدرسية في إطار املبادرة امللكية 
ق������دره336.212،56  مببلغ  محفظة  مليون 
إطار  درهم،اقتناء مواد غذائية وأدوية في 
القوافل املنظمة لفائدة الساكنة التي تعاني 
م��ن م��وج��ات ال��ب��رد ال���ق���ارس، مببلغ ق��دره 
ترميم وجتهيز  إع��ادة  دره��م   231.878،70
دار العالمة ابن بري باملشور بتازة العليا، 

مببلغ إجمالي قدره 440.562،00 درهم
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 محمد السبع رئيسا لمكتب دار
الطالب باب مرزوقة

ع������ق������دت م�����ؤخ�����را 
الطالب  دار  جمعية 
ب������ب������اب م������رزوق������ة 
ج����م����ع����ه����ا ال�����ع�����ام 
ال�����ع�����ادي ل��ت��ج��دي��د 
املكتب املسير وبعد 
ق�����راءة ال��ت��ق��ري��ري��ن 
امل�����ال�����ي واألدب��������ي 
عليهما  وامل��ص��ادق��ة 
املكتب  ت��ش��ك��ي��ل  مت 
للجمعية  امل��س��ي��ر 
ال��������ذي ج������اء ع��ل��ى 

الشكل التالي
1.الرئيس : م����حمد 

السبع     
2.ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س : 

احمد النصري
3.الكاتب العام : حامت ضليعة

4.نائبه : حافظ بوهليبة

5.امني املال : عزوز العزوزي
6.نائبه : فتاح ضليعة

7.املستشار : هشام اخلوا

 بلقاسم ازحيش كاتبا عاما
 لالتحاد الوطني للمهندسني

المغاربة فرع تازة

 حتت الرئاسة الفعلية لرئيس 
للمهندسني  الوطني  االحت��اد 
املكتب  وب���إش���راف  امل��غ��ارب��ة 
العام  اجلمع  انعقد  الوطني  
التأسيسي لالحتاد لفرع تازة 
وذلك  بقاعة العروض  التابعة 

لدار الشباب انوال بتازة 
ق�������راءة ال���ق���ان���ون     وب���ع���د 
واملصادقة  لالحتاد  األساسي 
امل��ك��ت��ب  ت��ش��ك��ي��ل  ع���ل���ي���ه مت 
املسير الذي جاء على الشطل 

التالي:

ب��ل��ق��اس��م   : ال����ع����ام  ال���ك���ات���ب 
ازحيش

النائبة : سناء الزهراوي
أمني املال : مصطفى ألبيز

نائب األمني : احلاج إدريس
املقرر: امحمد كريد
 نائبه: فؤاد حداد

مبهام  املكلفون  املستشارون 
محمد   – ع���م���اري  م��ح��م��د   :
اقريطش – مصطفى لكحل – 
عبد الرحمان  مرمي بنعزوز – 

أوربع – محمد حلميدي .

 اعمر البالي رئيسا جلمعية القدس
للتنمية والكرة ا)ديدية بتازة

ال��ق��دس  جمعية  م��ؤخ��را  ع��ق��دت 
للتنمية والكرة احلديدية التازية 
ال��ع��ادي السنوي  ال��ع��ام  اجل��م��ع 
مبقر جمعية ماك بوكسينغ .وبعد 
واألدب��ي  املالي  التقريرين  ق��راءة 
مت  باإلجماع  عليهما  واملصادقة 
اجلديد  املسير  املكتب  انتخاب 

الذي جاء على الشكل التالي:
الرئيس: اعمر البالي

النائب األول: أحمد معنان

النائب الثاني: محمد احلسايني
الكاتب العام: عادل البخشوش

ن���ائ���ب ال���ك���ات���ب ال����ع����ام: رش��ي��د 
الرامي

أمني املال: رضا بلوط
نائبه: حميد املراحي

- بنحدو  رض��وان  املستشارون: 
عبد اللطيف خلريصي -عزالدين 
الشايب -عبداملجيد شرقة -فؤاد 

الدامي -نورالدين الطيبي.

 تجديد الثقة بطارق مزيان مطاليس كاتبا عاما
لمؤسسة األعمال اإلجتماعية للتعليم بتازة

 

ملؤسسة  الوطني  ال��ع��ام  الكاتب  امل��ام��ون  احل��ق  عبد  ب��رئ��اس��ة  
العادي  العام  للتعليم انعقد مؤخرا اجلمع  األعمال اإلجتماعية 
للفرع احمللي بتازة وبعد املصادقة على التقريرين املالي واألدبي 
مت انتخاب املكتب املسير اجلديد للمؤسسة الذي جاء كالتالي:  

الكاتب العام: طارق مزيان مطالسي
نائبه: هشام بحاجة

أمني املال: يوسف لغنيمي
نائبه: نادر حلبيب

- الطيب  بن  السالم  -عبد  األمراني  -محمد  اغميمط  الله  عبد 
محمد حلكازي -محمد السريغ أعضاء باملكتب.

اإلقليمي  الكاتب  إش��راف  حتت 
محمد  الوطني   املكتب  وعضو 
امزيوقا و متاشيا مع خالصات 
املجلس اجلهوي وطبقا لقرارات 
امل��ج��ل��س اإلق��ل��ي��م��ي  ل��ل��ن��ق��اب��ة 
الوطنية للتعليم املنضوية حتت 
الدميوقراطية  الفدرالية  ل��واء  
تازة  ف��رع  مجلس  عقد  للشغل، 
لتجديد  ع��ام��ا  ج��م��ع��ا  امل��دي��ن��ة 
املكتب املسير وذلك صبيحة يوم 
اجل���اري مبقر  يناير   22 االح��د 
الدميقراطية  ال��ف��درال��ي��ة  نقابة 

للشغل بتازة .
املالي  التقريرين  ق���راءة  وب��ع��د 
مت  عليهما  واملصادقة  واالدب��ي 
اجلديد  املسير  املكتب  تشكيل 

الذي جاء على الشكل التالي:
ال���ك���ات���ب: ح��م��ي��د س����ع����ودي ) 

أس���ت���اذ ال��ت��ع��ل��ي��م اإلب���ت���دائ���ي(.
الشاذلي  ال��وازن��ة  األول:  نائبه 
اإلب��ت��دائ��ي(. التعليم  )أس��ت��اذة 
ن�����ائ�����ب�����ه ال������ث������ان������ي: س���م���ي���ر 
ال���������وردي )أس�����ت�����اذ ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال������ث������ان������وي ال����ت����أه����ي����ل����ي(.
أم����ني امل������ال: ح��ك��ي��م روش��ح��ي 
اإلب��ت��دائ��ي(. التعليم  )أس���ت���اذ 
الفقير  ف��ت��ي��ح��ة  األول:  ن��ائ��ب��ه 
اإلبتدائي(. التعليم  ).أس��ت��اذة 

العراف  ابتسام  الثاني:  نائبه 
اإلب��ت��دائ��ي(. التعليم  )أس��ت��اذة 
امل����س����ت����ش����ار1: ع���ب���د امل��ج��ي��د 
التوجيه(. في  )مفتش  الكمري 
امل��س��ت��ش��ار2: م��ح��م��د ال��ع��ل��وي 
)ح��������ارس ع������ام ل���ل���داخ���ل���ي���ة(.
امل���س���ت���ش���ار3: أح���م���د م��ق��ب��وب 
)م����دي����ر م����درس����ة اب���ت���دائ���ي���ة(.
امل���س���ت���ش���ار4: ع��ب��د ال��رح��م��ان 
م���������زور )أس�������ت�������اذ ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال������ث������ان������وي ال����ت����أه����ي����ل����ي(.
امل��س��ت��ش��ار5: ال���وزان���ي ف��وزي��ة 
اإلب��ت��دائ��ي(. التعليم  )أس��ت��اذة 
املستشار6: محمد كحيلي )أستاذ 
التأهيلي(. ال��ث��ان��وي  التعليم 
امل���س���ت���ش���ار7: ع���ب���د احل��ف��ي��ظ 
اعويش )أستاذ التعليم الثانوي 

اإلعدادي(.

 حميد سعودي كاتبا عاما للنقابة
الوطنية للتعليم بتازة

»العمل الالئق للجميع» 
موضوع دورة تكوينية 

نظمها كدشيو تازة

نظمت الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 
24 دجنبر  السبت  اليوم  بتازة مبقرها 
 ” م��وض��وع  ف��ي  ت��ك��وي��ن��ة  دورة   2016
أط��ره عضوي   ” للجميع  الالئق  العمل 
املجلس الوطني للكونفدرالية: » كرمية 

يحياوي و بوطيب بوخشخاش ».
وقد دامت الدورة التكوينية يوما كامال 
ح��ي��ث ت��ن��اوب امل���ؤط���ران ع��ل��ى مناقشة 
مختلف النقاط املكونة للملف واملرتبطة 
بتشريعات  ال���واردة  باحلقوق  أس��اس��ا 
وعالقة  وتطبيقا،  نصا  باملغرب  العمل 
كل  ودور  ال��ع��م��ل  مب��ؤس��س��ة  األج���ي���ر 
وممثلني  العمال  مناديب  من  الفاعلني 

نقابيني وعمال.
ال��������دورة اخ��ت��ت��م��ت ب���ت���ق���دمي ش���واه���د 
املشاركة على املشاركني في أفق تعميم 
الكونفدراليني  كل  على  التكوينات  هذه 

والكونفدراليات.
> بوجمعة حموش

ينز Îتازة: إدريس دالس ورقم قياسي جديد في كتاب ك
     ف��ي إط����ار ح���دث ب��ي��ئ��ي ك��ون��ي اس��ت��ض��اف��ه امل��غ��رب 
البالد  به  التعريف مبا تزخر  مؤخرا، وإسهاما منه في 
من  منه  وتوعية  ومتنوعة،  هائلة  طبيعية  امكانات  من 
خالل نشاطه في القوة والتحدي بأهمية توازن  كل ما 
املجال، من  تدبير واستثمار في هذا  بيئي وحكامة  هو 
وجلعل  للماء.  بالنسبة  كما  حيوية  ومكونات  عناصر 
الرياضة في قلب التنمية احمللية، بكيفية خاصة  منها 
رياضة حتدي القوة / الطاقة البشرية الدفينة النفسية 
كل  ول��ي��س  االن��س��ان  ذات  ال��ت��ي حتتويها  واجل��س��دي��ة 
رق��م قياسي تنافسي دول��ي جديد  أج��ل  االن��س��ان. وم��ن 
في هذا املجال، من خالل أنشطة غرائبية خارقة خالقة 
بتحديات محفوفة مبخاطر عدة، ومن خالل  عادية  غير 
السهل اخلوض فيها واإلق��دام عليها  مغامرات من غير 

خالفا ملا قد يعتقد اكثير من الشفويني الفاشلني.
    من أجل كل هذا وذاك كان منتجع رأس املاء الشهير 
كلمترات  عشرة  بحوالي  املدينة  عن  يبعد  ال��ذي  بتازة، 
ت��ازك��ة وب��اب  اف��ري��واط��و وجبل  م��غ��ارة  ب��اجت��اه  جنوبا، 
بودير وعني أدمام وشجر األرز وبويبالن.. حيث كل ما 
تراث طبيعي  ومعالم  وأج��راف  وفجاج  وغابة  هو جبل 
وانساني، وحيث كل ما هو مياه متدفقة وضيعات معلقة 
وتأمل ومتعة ونزهة  أفق  وسواقي وش��الالت.. وما هو 
ماء  ورأس  امل���اء..  وج��الل...أي��ن  وج��م��ال  وسحر وخلق 
عرف ب«النزايه«  يجُ ِقبلة ملا  جاذب، كان وال يزال منتجعا 
ملا هو  أربعة، خالفا  إمتداد فصول  على  ت��ازة  أهل  عند 

كائن في جهات أخرى من البالد. 
    بهذا املنتجع املتفرد في مكوناته البيئية والطبيعية، 
 ،1944 احتفاال بحدث تقدمي وثيقة املطالبة باالستقالل 
وتأطيرا من نادي املسرح والسينما بتازة. ارتأى البطل 
الشهير  ك��وراد  ادري��س  القوة  حتدي  وأسطورة  الدولي 
رياضة  وعاشقي  محترفي  أحد  ب��دالس،  ووطنيا  محليا 
الدفينة.  الباطنية  القدرات  طريق  عن  واالختراق  القوة 
إال أن يصنع حدثا متفردا في مكان لم يسبق ألي طرف 
أقدم على  أن  دوليا  أو  له بصمته وطنيا  تازي  رياضية 
دالس.  ادري��س  عليها  أق��دم  كالتي  بناءة  شبيهة  مبادرة 
له مع  لقاء  يعقد  أن  إال  األخير  ارت��أى هذا  املنتجع  بهذ 
جمهوره وينظم موعدا خاصا مع عشاق متاهات التعبير 
الغرائبي، من مهتمني ورياضيني وجمعويني وإعالميني 

وظيفيني وفاعلني تنمويني جادين..هذا من خالل مشهد 
بالعالم  وال  باملغرب  ال  مسبوق  غير  بيئي  وحت��ٍد  مثير 
العربي. في رسالة منه ومن هذا املكان حيث موقع جبل 
شامخ وشرفة موقع متفرد، لكال الداخل واخلارج حول 
كونية ما هو بيئي ومشترك طبيعي، وما يقتضيه وضع 
البيئة من اعتبار وحماية وحسن استثمار في إطار مناء 

متوازن ومستدام. 
إسم  ه��و  مفيد  »دالس« مبختصر  ك���وراد  إدري���س       
فنون  رياضة  بني  عقود  منذ  يجمع  ت��ازي،  مغربي  بطل 
احلرب، وعشق التحدي واملغامرة بني الكهوف واجلبال 
واألج��راف واجلر والدفع والتسلق...بحكم ما حققه من 
إجنازات مثيرة وأرقام قياسية مسجلة له في كتاب ًكينز، 
للجدل  املثيرة  ومغامراته  وجتاربه  إسهاماته  وبحكم 
حركة  والسؤال، وبحكم تعايشه مع طاقة ذاتية خاصة مجُ
وخبرة  معرفة  من  اكتسبه  ما  وبحكم  عادية،  غير  لقوة 
من  بداخله  ما  واستثمار  توظيف  سبل  تخص  وكفاية 
طاقة وقدرة وتركيز...بحكم كل هذا وذاك ارتأى بطل تازة 
واملغرب إال أن يحتفل بكونية البيئة واملاء حتديدا على 
طريقته اخلاصة، في لقاء مع جمهوره اختار له الفا# من 
يناير 2017 موعدا، وذلك بأسافل موقع متميز مبنتجع 
متميز يتدفق منه شالل مبياه ضخمة على ايقاع صوت 
مهيب، وذب��ذب��ات ومت��وج��ات وص��دى وإح��س��اس خاص 
يعكس قدرة خلق وعظمة خالق. بهذا املوقع األسطوري 
وحتت هذه الطاقة الضخمة من املياه املتدفقة واملتجمعة 
باجتاه واحد من أعلى الى أسفل، ارتأى البطل ادريس 
دالس أن يؤسس ملغامرة وحتد جديد في مشوار رياضي 
قياسي دولي. من خالل جلوس سحري وساحر له حتت 
ومل��دة جت��اوزت ساعة  الشالل، بشكل غير مسبوق  ه��ذا 
له  ورق��م جديد  قياس  ذلك من أجل حتقيق  كل  ونصف، 
مع  واالسالمي.  العربي  والعالم  واملغرب  تازة  ولفائدة 
أهمية االشارة الى أن طبيعة التحدي هنا، لم تكن فقط 
املياه املتدفقة بقوتها، إمنا أساسا برودة املياه وخطورة 

نقص األكسجني وعملية التنفس...
    وإذا كان هذا النوع من األنشطة الرياضية الغرائبية 
عرف  غير العادية وال املألوفة، التي تدخل في إطار ما يجُ
أنشطة  الباطني.  اإلنسان  مكمن  وطاقة  القوة  بتحدي 
واملتتبعني،  بالشأن  العارفني  علم  في  كما  واهتمامات 

من اختصاص اليابانيني الذين يسيطرون على أرقامها 
العاشق  ه���ذا  دالس  إدري����س  ف���إن  ال��دول��ي��ة.  القياسية 
للتحديات حتى النخاع، هو أول مغربي وعربي ومسلم 
بطئ  منها  شديدة،  بخطورة  احملفوف  العمل  لهذا  بادر 
املتدفقة  املياه  نزول  وثقل  وسرعة  وقوة  القلب  ضربات 
على الرأس وبشكل شبه عمودي. إضافة الى شدة برودة 
املياه خاصة وأن الفصل فصل شتاء واملكان جبلي بعلو 
هام، وقساوة برودة خاصة على مستوى قوائم األرجل 
واأليدي أثناء العملية. علما أن املدة الزمنية تفوق ساعة 
ونصف وهي  غير سهلة وال عادية في مثل هذه الوضع 
من التحدي. مع ما يسجل من مخاطر تخص مدة إغالق 
األعني عند الدخول في تركيز ذاتي باطني روحي جسدي 
ادري��س دالس  البطل  نفسي وده��ن��ي... من هنا يت6 أن 
هذه األسطورة العاشقة للتحدي واملغامرة منذ طفولته، 
ال تزال خياراته ومقاصده في هذا املجال مثيرة للجدل. 
من خالل أعمال ومبادرات بعناوين متجددة حتضرها كل 
جتليات احلياة.. من طبيعة وحرية وقيم وتراث وماض 
وتعريف  ومقترح  ورأي  مشترك  ق���ادم  وزم���ن  وح��اض��ر 

وتضامن وتعايش...ومحلي ووطني وكوني..
    من رأس املاء هذا املنتجع موقعا وزمنا وبهذا العرض 
يرفع صوته  أن  إال  دالس  إدري��س  البطل  إرت��أى  املثير، 
عاليا من أجل تواصل مع عامله ومع كل القيم واالنسان 
والثقافة.. عبر خرجاته ولوحات عروضه ولغته االبداعية 
عرف بالتحدي والقوة وطاقة اخلرق  اخلاصة، في مجال يجُ
واالختراق والثبات واإلثبات. حيث حمولة وقصد وحب 
ورمزية وسؤال.... إن جتارب البطل ادريس دالس إطار 
طاقة  من  االن��س��ان،  عليه  يوجد  ملا  بحق  يوحي  حقيقي 
الظاهر  وال��ذات  الفكر  في  مبادرة  وقدرة  تعبير  وملكات 
موقعها  ومن  بدورها  شأنها  من  والتي  والباطن.  منها 
املساهمة ليس فقط في ما هو كوني ودولي، امنا كذلك 
احلال  كما  التنمية.  في  مؤهالت  هو  مبا  التعريف  في 
بالنسبة لتازة وجوارها اجلبلي ومنتجعها املتفرد، حيث 
عالمات  والنزهة  والتدفق  والشرفة  والشالل  املاء  رأس 
إدريس دالس الذي ساهم بصدى معبر وعمل بناء قد ال 
تجُسهم به مؤسسات كاملة كثيرا ما يظل صداها حبيس 

أمتار محلية محدودة جدا.
    رقم حتٍد قياسي جديد سجله بطل تازة واملغرب في 

كؤوس  بسلسلة  خاص  معرض  ايقاع  على  املكان،  هذا 
وميداليات ووثائق شواهد واعترافات دولية مبا يتوفر 
عليه من كفاية وقدرات عالية رياضية. رقم قياسي حضره 
جمهور غفير عاشق رياضي من كل حدب وصوب بشكل 
غير مسبوق.. من تازة ومن مدن مجاورة عدة.. وحضره 
متتبع نوعي من مثقفني ومبدعني وسنمائيني وإعالميني 
وج��م��ع��وي��ني وف��اع��ل��ني س��ي��اس��ي��ني..رق��م حت���ٍد ك���ان قيمة 
للمدينة وللتنمية وللتعريف باالمكانات احمللية  مضافة 
السياحية اخلامة والهائلة. وكانت اذاعة فاس اجلهوية 
قد خصصت تغطية خاصة لهذا احلدث الرياضي املتميز، 
بلوط  ذ.عبد احلق  املقتدر  االذاعي والصحفي  من خالل 
الذي تابع أطوار هذا احلدث التنافسي في عرض القوة 
والطاقة الغرائبية. مع أهمية االشارة مِلا أسهمت به كل 
من قيادة الدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية 
والسلطات احمللية بجماعة باب مرزوقة، من أجل إجناح 
حفل رياضي متميز وتوفير كل ما هو أمن وتنظيم حتقق 
رام، وما مت تسجيله من أشرطة وتصوير  على أحسن ما يجُ

بعدسة كل من حضر يغني عن الوصف. 
جزء  في  ذاتية  سيرة  دالس  إدري��س  للبطل  أن  ذكر  يجُ    
عن  ص���درت  امل��ت��وس��ط،  القطع  م��ن  صفحة  مبائتي  أول 
مطبعة أنفو برانت بفاس طبعة 2015 بدعم من اجلماعة 
ل��ل��ق��راءة اختار  ل��ت��ازة. س��ي��رة ذات��ي��ة مثيرة  احل��ض��ري��ة 
لها«وريقات من شجرة العمر«عنوانا. وهي حتكي جتربة 
حياة وحتتوي إشارات ذاتية وانسانية واجتماعية بقيمة 
مضافة هامة. سيرة ذاتية يقول عنها د.ع��دادي مداني، 
لشخص عصامي  مريرة،  ثمرات جت��ارب  من  ثمرة  أنها 
إسمه إدريس كوراد الشهير بلقب داالس. شاءت األقدار 
أن يضعها أمام قار∆ ومهتم وباحث...وهي مبا ورد فيها 
معهودتني  بعفوية وصراحة  ثناياها  في  به  جاءت  وما 
لصاحبها، تستحق القراءة كي يطل االنسان على كيف 
تبدأ املواهب وتصنع التجارب واحلياة..، وكيف أن كل 
من احلرص واإلصرار هما طريق النجاح وبلوغ الهدف. 
الذاتية، ما هي  البطل  وأن احلياة من خالل سيرة هذا 
العمل واجلهد واملبادرة واالجتهاد قوامها..  إال مدرسة 

والسفر عنوانها وأخالق الرجال كتابها.

>  عبد السالم انويًكة
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نقابة الديمقراطية 
للعدل وودادية 

موظفي العدل تنظمان 
حفل تأبني للفقيد ذ 

عبدالسالم لمرق
 

للعدل  الدميقراطية  النقابة  نظمت 
تأبني  حفل  العدل  موظفي  وودادي���ة 
الله  رحمه  ملرق  عبدالسالم  ذ  للفقيد 
يوم  وذلك  لوفاته  األربعني  ذكرى  في 
مبحكمة   2017 ي��ن��اي��ر   20 اجل��م��ع��ة 
ممثلني  بحضور  ب��ت��ازة،  االستئناف 
ع��ن احمل��ام��ني وال��ق��ض��اة وال��ن��ق��اب��ات 
وحشد كبير من موظفي كتابة الضبط 
أفراد  تازة وعدة مدن، وبحضور  من 
إخوته  األخص  وعلى  املرحوم  أسرة 

وولده وابنته.
وق����د مت��ي��ز ب��رن��ام��ج ح��ف��ل ت��أب��ني 
قبل  لقبره  جماعية  ب��زي��ارة  الفقيد 
في  مؤثرة  صالة اجلمعة، وشهادات 
حق املرحوم أسالت الكثير من دموع 
احل��ض��ور، ك��م��ا مت اس��ت��ع��راض أه��م 
محليا  للمرحوم  النضالية  احملطات 
خصاله  أه���م  مستعرضني  ووط��ن��ي��ا 
وشيمه، هذا وقد تخلل احلفل وصلة 
فرقة جمعية  إنشاد  نبوية من  أمداح 
ال���ذاك���ري���ن ل��ف��ن��ي امل���دي���ح وال��س��م��اع 

برئاسة حمزة السفياني.
> علي الفكعة

برأت غرفة اجلنايات االبتدائية بفاس، 
عميدا سابقا للكلية املتعددة التخصصات 
بتازة، من جناية »اختالس وتبديد أموال 
عامة«، بناء على تقرير للمجلس اجلهوي 
في  اخ��ت��الالت  ب��وج��دة، رص��د  للحسابات 
للرياضة  ق��اع��ة  وب��ن��اء  ل��ل��م��رف��ق  ت��دب��ي��ره 
رسوم  وأداء  والكهرباء  امل��اء  واستغالل 
استعمال  دون  ب��اإلن��ت��رن��ي��ت  ال��رب��ط  ع��ن 

خطوطها.
امللف  ف��ي  نفسها  بالتهم  ت��ؤاخ��ذ  ول��م 
ذاته، 3 متهمني آخرين توبعوا بدورهم في 
حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولة سابقة 
التهامهم  االقتصادية،  الشؤون  مبصلحة 
باستغالل عدادات املاء والكهرباء بالكلية 
وت��س��دي��د ف��وات��ي��ر اس��ت��ه��الك��ه��م امل��ادت��ني 
ربطها  قبل  بها،  قطنوا  وظيفية  دور  في 
ت��ق��ري��ر املجلس   ب��ع��د  ب���ع���دادات خ��اص��ة 

املذكور.
وص�����در ق�����رار ق��س��م ج���رائ���م األم�����وال 
الثالثاء  مساء  امللف،  ه��ذا  في  االبتدائي 
جلسة  راب���ع  ف��ي  مناقشته  بعد  امل��اض��ي، 
منذ تعيينه قبل 4 أشهر، إذ استمعت إلى 
املتهمني األربعة، وشاهد حضر دون باقي 
الشهود رغم إعادة استدعائهم باملصاحبة 

وعن طريق النيابة العامة، قبل االستماع 
إلى مرافعات دفاعهم وممثل احلق العام.

التشيش،  محمد  احمل��ام��ي  واس��ت��غ��رب 
محاكمة موكله عميد الكلية، بعدما »أفنى 
إلى  مشيرا  العلمي«،  البحث  في  حياته 
النهوض  إم��ك��ان��ي��ات  توفير  ف��ي  ج��ه��وده 
وتوسيع  وتهيئتها  وجتهيزها  بالكلية 
م��س��ال��ك��ه��ا وإح��������داث ق����اع����ات م��ت��ع��ددة 
املؤكدة  بالوثائق  مدليا  االختصاصات، 
مراسلة  فيها  إليه مبا  نسب  لبراءته مما 

حلبيب املالكي الوزير األسبق.
وق����ال احمل���ام���ي زه��ي��ر ال��ع��ل��ي��وي، إن 
الشؤون  ملصلحة  السابق  الرئيس  موكله 
االقتصادية، »ال عالقة له بفصول املتابعة« 
أبريل   5 في  إال  املسؤولية  يتول  »لم  ألنه 
2012« بعد إجناز تقرير التفتيش، مشيرا 
إلى عدم استفادته من تعويضات السكن 
سنة  بعد  الوظيفي  مسكنه  واستغالله 
واح����دة م��ن ذل���ك، م��ؤك��دا أن ال��ت��ه��م غير 

قائمة.
وأنكر املتهمون األربعة املنسوب إليهم 
رصدها  واختالالت  وخروقات  تبديد  من 
تقرير املجلس اجلهوي للحسابات سيما 
قبل  املاء والكهرباء من  استغالل شبكات 

دون  إلكترونية  أج��ه��زة  واقتناء  األغ��ي��ار 
رسوم  وأداء  استعمالها  وعدم  ملحقاتها 
دون  العنكبوتية  الشبكة  خ��ط��وط  ع��ل��ى 
خ��ارج  أش��غ��ال  ع��ن  واألداء  استعمالها 

الكلية.
رئ��اس��ة  أن  ال��س��اب��ق  العميد  وأوض����ح 
لفائدة  دره��م  أل��ف   140 حولت  اجلامعة 
الكلية، بعدما تقرر حتويل الغالف املالي 
الكليات،  كل  على  للرياضة،  قاعة  إلجن��از 
نائلة  ل��ل��م��ق��اول��ة  أذن  أن���ه  ينكر  أن  دون 
والكهرباء  باملاء  الربط  لتسهيل  الصفقة، 

بتثبيتها  يعلم  ل��م  أن��ه  م��ؤك��دا  لفائدتها، 
داخ����ل ال��ك��ل��ي��ة، م��ش��ي��را إل����ى ت��س��دي��ده��ا 
واجبات استهالكهما. وحتدث عن مشاكل 
عرقلت تفعيل نظام »شبكة مروان« للربط 
اجلامعية،  امل��ؤس��س��ات  ب��ني  باألنترنيت 
متخصصني  وتقنيني  ال��ص��ي��ان��ة  ل��غ��ي��اب 
وأدائها  الشبكة  في  الكلية  انخراط  رغ��م 
5520 درهما شهريا، موضحا أن املساكن 
على  تتوفر  تكن  ل��م  األرب��ع��ة،  الوظيفية 
وكانت  والكهرباء،  للماء  فردية  ع���دادات 

موصولة بها انطالقا من الكلية

غرفة اجلنايات االبتدائية بفاس تبرأ عميد كلية تازة ومن معه من 
جناية »اختالس وتبديد أموال عامة«

متكنت عناصر من رج��ال اجل��م��ارك  ي��وم  اجلمعة 20 
من  ت��ازة  بإقليم  تاهلة   بلدية  اجل��اري  بضواحي  يناير 

حجز كميات مهمة من السلع املهربة تقدر قيمتها املالية 
اإلجمالية ب3ر5 مليون درهم.

وأوضحت بعض املصادر   أن ثالثة فرق متنقلة 
للمديرية  التابعة  ومكناس،  وف��اس  ت��ازة  جمارك  من 
على  اجلمعة  ال��ي��وم  صباح  متكنت،  ب��ف��اس،  اجلهوية 

وتوقيف شاحنتني  اعتراض  تاهلة، من  منطقة  مستوى 
وسيارة لنقل البضائع كانت محملة بسلع مهربة متنوعة.

وأضافت أن عملية اعتراض طريق الشاحنتني وسيارة نقل 
البضائع املهربة جاءت بعد التوصل مبعلومات مؤكدة حول 
بإعداد خطة  لتقوم مصالح اجلمارك  تهريب  عملية  تنفيذ 
هذه  حجز  بعد  اليوم  حتقق  ما  وه��و  إلحباطها  محكمة 

السلع وكذا الناقالت التي كانت محملة عليها.
أن  إل��ى  بفاس  للجمارك  اجلهوية  املديرية  وأش���ارت 
األشخاص الذين كانوا وراء تنفيذ هذه العملية متكنوا من 

الفرار إلى وجهة مجهولة مستغلني سوء األحوال اجلوية.
مت حجزها  التي  املهربة  السلع  ب��ني  م��ن  أن  وأوض��ح��ت 

خالل هذه العملية النوعية، 3276 وحدة من العجالت املطاطية املستعملة 
و4075 كلغ من املالبس املستعملة )البال( باإلضافة إلى 7500 لتر من 

الكحول الطبي فضال عن 2200 وحدة من الهواتف النقالة.
قدرت  املهربة  السلع  لهذه  املالية  القيمة  أن  امل��ص��ادر  نفس  وأك��دت 
ب10ر4 مليون درهم بينما قدرت القيمة املالية للشاحنتني وكذا لسيارة 

نقل البضائع التي مت حجزها بحوالي 2ر1 مليون درهم.
به اجلهات  قامت  الذي  التحقيق  فقد كشف  ذاتها  املصادر  وحسب 
حجزها  مت  التي  البضائع  نقل  وسيارة  الشاحنتني  لوائح  أن  املختصة 

هي مزورة.

حجز سلع مهربة بقيمة مالية إجمالية تفوق خمسة ماليني درهم

مستجدات قانون الرتبية البدنية 30-09 والقانون النموذجي للجمعيات يف لقاء تواصيل بتازة
حتت شعار »اإلقالع الرياضي رهني بتعبئة الفاعلني 
لوزارة  اإلقليمية  املديرة  إش��راف  و حتت  الرياضيني« 
ت����ازة - وب��دع��م م��ن املجلس  ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة - 
االجتماعات  بقاعة  نظم  اجلماعي  واملجلس  اإلقليمي 
ب��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة واخل���دم���ات ب��ت��ازة لقاء 
13 يناير2017 مع اجلمعيات  تواصلي يومه اجلمعة 
والعصب  اجلامعات  ل��واء  حتت  املنضوية  الرياضية 
في محور  الرياضي،  الشأن  في  واملتدخلني  الرياضية 
 30-09 والرياضة  البدنية  التربية  قانون  مستجدات 
السيد  ذلك بحضور  و  الرياضية،   اجلمعيات  وموقع 
فاس  جهة  والرياضة  الشباب  ل��وزارة  اجلهوي  املدير 
- مكناس، و بتأطير من مختصني في الشأن الرياضي 

بوزارة الشباب والرياضة.
هذا وقد متيز اللقاء بتقدمي مجموعة من العروض، 

ال��ع��رض األول ف��ي محور »حمل��ة ح��ول ت��دخ��الت قطاع 
لوزارة  اإلقليمية  املديرة  تقدمي  والرياضة«من  الشباب 
الشباب والرياضة بتازة، و الثاني في محور »اجلمعية 
من  املستجدات«  هي  ما   09-30 قانون  في  الرياضية 
التظاهرات  مصلحة  رئيس  أوحل��اج«  »محمد  تقدمي   
العرض  أم��ا  وال��ري��اض��ة،  الشباب  ب���وزارة  الرياضية 
الثالث فقد كان في محور«اعتماد اجلمعيات الرياضية 
من  وم���اذا«  كيف  والرياضة  الشباب  وزارة  ط��رف  من 
املنتخبات  مصلحة  رئ��ي��س  م��ط��اش«  »محمد  ت��ق��دمي   

الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
 30-09 والرياضة  البدنية  التربية  قانون  ويعتبر 
القانونية  الناحية  من  املغربية  للرياضة  نوعية  قفزة 
والتربوية، ذلك أنه سيعود بالنفع على األجيال القادمة 
بكل  ال���دؤوب  العمل  على  وسيحثهم  الرياضيني  م��ن 

في  القانون  ه��ذا  خ��روج  ك��ان  وإذا  واستقامة،  نزاهة 
للرياضة  انتصارا  يعتبر  الوجود  حيز  إل��ى  ذات��ه  حد 
املغربية وخطوة مهمة لرياضتنا نحو مستقبل زاهر، 
بتأهيل  رهينا  يبقى  اليومي  ال��واق��ع  في  جناحه  ف��إن 
املسير الرياضي املغربي الذي يبقى هو احللقة األقوى 
هذا  وح��دد  األفضل،  إل��ى  والتطور  التغيير  في جن��اح 
احملترف  والرياضي  الهاوي  الرياضي  صفة  القانون 
والرياضي من املستوى العالي.  كما تطرق إلى شروط 
من  والفرق  للرياضيني  بالنسبة  التجاري  االستغالل 
الرياضية  وال��ش��رك��ات  ال��ري��اض��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  ط���رف 
املذكورة  الشركات  أو  معهم اجلمعيات  ترتبط  والذين 

بعقد رياضي.  
النظام  بني  التوفيق  اجلديد  القانون  من  والهدف 
التي  امل��س��ت��ج��دات  م��ع  املغربية  للرياضة  ال��ق��ان��ون��ي 

تشهدها الساحة الدولية، مع فتح املجال لدخول فاعلني 
للميادين خصوصا فيما يتعلق بجانب التسيير  جدد 
وجديد  خاص  تصور  وضع  إلى  إضافة  واالستثمار، 

ملفهوم االحتراف وتقنني املمارسة الرياضية .

أهم التدخالت  ملواجهة موجة القارس بإقليم تازة

موجة  ملواجهة  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 
البرد االقارس وتساقط الثلوج، وبهدف تقدمي 
الضرورية  الطبية  وال��ع��الج��ات  امل��س��اع��دات 
للساكنة احمللية، تواصل السلطات اإلقليمية 
املعنية  املصالح  كافة  مع  بتنسيق  واحمللية 
الضرورية  التقنية  اإلج����راءات  باستكمال 
إلقامة املستشفى العسكري امليداني بجماعة 

مغراوة التابعة لدائرة تازة.

اإلمكانيات  جميع  تعبئة  عملية  تتم  كما 
وال��وس��ائ��ل امل��ت��وف��رة م��ن أج���ل ت��ق��دمي كافة 
أشكال الدعم واملساعدة الالزمني للمواطنني 
املناخية  للظروف  السلبية  اآلث��ار  ملواجهة 
وامل��واد  األغطية  توفير  خ��الل  م��ن  الصعبة 
قامت  الصدد  ه��ذا  وف��ي  واألدوي���ة،  الغذائية 
السلطات املعنية بإحصاء الدواوير املعزولة 
ال��ث��ل��وج وك��ذا  واحمل���اص���رة بسبب ت��س��اق��ط 

من  ال���والدة  على  املقبالت  احل��وام��ل  النساء 
أجل التكفل بهن وحتسيس أهلهن وأقاربهن 
بالسلطات احمللية  االت��ص��ال  رب��ط  ب��ض��رورة 
تستدعي  التي  املستعجلة  احل��االت  كل  في 

التدخل في احلني.
وموازاة مع ذلك تواصل املصالح التقنية 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  للمديرية  التابعة 
وغير  املصنفة  ال��ط��رق  بفتح  واللوجستيك 
املعزولة  ال��دواوي��ر  عن  العزلة  لفك  املصنفة 
الثلوج، حيث مت  واحملاصرة بسبب تساقط 
الطريقني  فتح   2017 يناير   21 السبت  يوم 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  و507   504 رق��م  اجل��ه��وي��ني 
الطرق اإلقليمية رقم -5432 -5411 5420، 
في حني الزالت األشغال جارية إلعادة حركة 
امل����رور ب��ال��ط��ري��ق��ني اإلق��ل��ي��م��ي��ني رق���م 5415 
وكذا   507 رقم  اجلهوية  والطريق  و5427، 

املسالك الطرقية غير املصنفة.
وفي ليلة السبت/األحد 22 يناير 2017، 
دوار  إل��ى  امل���ؤدي  املسلك  فتح  عملية  مت��ت 
فيه  توفيت  ال���ذي  ت��ازري��ن  بجماعة  امل��خ��اط 
بسبب  سيدة   2017 يناير   21 السبت  ي��وم 
بواسطة  والدة  عملية  عن  ناجتة  مضاعفات 

مبنزلها  وذل��ك  التقليدية  بالقابلة  يسمى  ما 
هذا  فتح  امل��ذك��ور. حيث مت  ب��ال��دوار  الكائن 

املسلك عند الساعة احلادية عشرة ليال .
وفي نفس اإلطار مت بعد ظهيرة يوم األحد 
ب��دوار  تسكن  ام���رأة   نقل   ،2017 يناير   22
سيارة  بواسطة  م��غ��راوة  بجماعة  ال��زاوي��ة 
نتيجة  اجل��م��اع��ة  لنفس  التابعة  اإلس��ع��اف 
اإلقليمي  املستشفى  إلى  مرضية  مضاعفات 
اإلس��ع��اف��ات  لتلقي  ت���ازة  ب��اج��ة مبدينة  اب��ن 
الضرورية، ومت كذلك نقل امرأة أخرى تسكن 
ع��ل��ى منت  ت��ازري��ن  امل��خ��اط بجماعة  ب����دوار 
إلى  األخيرة  لهذه  التابعة  اإلسعاف  سيارة 
اخلير  رب��اط  جلماعة  التابع  الصحي  املركز 
بإقليم صفرو القريب من محل سكناها والتي 
تعاني من مضاعفات مرض السكري ثم إلى 
مستشفى ابن اخلطيب بفاس، حيث تخضع 
كما مت  الضرورية،  للعالجات  باألمر  املعنية 
ب��دوار  تسكن  سيدة  نقل  ال��ي��وم  ه��ذا  عشية 
دائ��رة  ال��غ��ار  ك��اف  بجماعة  اب��راه��ي��م  أوالد 
باجة  ابن  اإلقليمي  املستشفى  إلى  تيناست 

مبدينة تازة من أجل الوالدة.
امل��ب��ذول��ة  ل��ل��م��ج��ه��ودات  منها  وم��واص��ل��ة 

من أجل إي��واء األشخاص ب��دون م��أوى قار، 
جلان  إط���ار  ف��ي  احمللية  السلطات  ت��واص��ل 
األش��خ��اص  وإي����واء  جمع  بحملة  مختلطة 
امل��ت��ش��ردي��ن وذل���ك ب��ك��ل م��ن م��رك��ز اإلس��ع��اف 
الكعدة  الطالبة  االجتماعي بواد امليل ودار 
من  شخصا   54 ال��ن��زالء  مجموع  بلغ  حيث 

بينهم شخص من دولة نيجيريا.
وف����ي إط�����ار ت���ق���دمي اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 
والعالجية للساكنة املستهدفة مبوجة البرد، 
نظمت مصالح عمالة إقليم تازة خالل األيام 
اإلقليمية  املندوبية  م��ع  بتنسيق  امل��اض��ي��ة 
للصحة أربع قوافل طبية إلى كل من جماعات 
وسلي  وت��ي��زي  بويبالن  ت��ازري��ن،  تيناست، 
كما  ش��خ��ص   7232 ح��وال��ي  منها  اس��ت��ف��اد 
استفاد حوالي 2177 شخص من املساعدات 
الغذائية واألغطية موزعة من طرف السلطات 
املدني،  املجتمع  جمعيات  وبعض  املعنية 
كانت  التي  الطبية  القافلة  تأجيل  مت  بينما 
إل��ى   2017 ي��ن��اي��ر   21 ال��س��ب��ت  ي���وم  م��ق��ررة 
أف���زو وب��وس��ع��د بجماعة  دواوي����ر إزالف���ن – 
م��غ��راوة بسبب س��وء األح���وال اجل��وي��ة إلى 

يوم السبت 28 يناير 2017.
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مادة إعالنية
8

افتتاح  معرض لاللعاب 
الترفيهية والتنشيط بتازة

تم يوم االثنني 26 يناير االخري االفتتاح الرسمي بتجزئة  بالساحة 
الكربى املقابلة للقيادة الجهوية للدرك املليك مبدينة تازة معرض 
االلعاب الرتفيهية و التسلية  للشباب و االطفال ويحتوي هذا 
املعرض عىل عدة ألعاب متنوعة جعلت شباب و أطفال تازة 

والنواحي  املتعطشني ملثل هذه األلعاب يف ظل غياب تام للمرافق 
الرتفيهية بتازة  ان يفرغوا تعطشهم فيها حيث تشهد هذه األلعاب 

إقباال كبريا ألطفال والشباب عليها 
افتتاح معرض األلعاب أعطى فرصة لألرس أيضا للخروج رفقة اطفالهم 

للتنزه والتخلص من روتني املنازل وهو أمر استحسنته االرس .
معرض االلعاب الرتفيهية و التسلية  للشباب و االطفال وضع 
القامئون عليه قوانني مسطرة  عرب الفتات معلقة متنع االطفال 

أقل من ستة سنوات من ركوب اآلليات وعدم الدخول الجميع اىل 
الحلبة قبل توقف االلعاب.

ألعاب »بيل«  بأليات جيدة تضمن سالمة روادها من 
االطفال والشباب و اعطت فرصة الرتويح عىل 

النفس للكبار والصغار وتعرف تزايد 
عىل االقبال يوم بعد يوم .
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LE CHEVALIER 
األبرز حاليا بتازة  مقهى ومطعم لهواة ورواد الوجبات الشهية واألكالت العائلية من مختلف األنواع 
واألصناف‘ وذلك في موقع إستراتيجي وبمواصفات فاخرة ال مثيل لها بمدينة تازة وبأثمنة جد مناسبة.

LE CHEVALIER
مقهى ومطعم متعدد الوجبات بقائمة متنوعة ويوفر 

اختيارات عديدة وله طاقم له خبرة كبيرة في ميدان المطاعم 
والمأكوالت لمختلف األجناس واألعمار

LE CHEVALIER

  فضاء مناسبا للعائالت، لما يوفره 

من خدمات وراحة للزبائن 

ولمزيد من المعلومات
 يرجى اإلتصال برقم التالي 

0535674690
أو اإلنتقال إلى عين المكان 

شارع موالي يوسف
 عمارة المريني 

قرب القيادة الجهوية للدرك 
الملكي بتازة
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مصرع شخص آخر حتت عجالت قطار في وادي أمليل

ب��ع��د م���رور ح��وال��ي س��ن��ة على 
جنسية  من  أجنبي  مقتل شخص 
مبمر  قطار  دهسه  حيث  هولندية 
غير محروس مبدينة وادي أمليل 
30 كلم غ��رب مدينة ت��ازة  وكذلك 
غير  باملمر  بكاملها  عائلة  مصرع 
احمل������روس ب��ت��ع��اون��ي��ة ال��ن��ه��ض��ة 
باجلماعة القروية لغياثة الغربية 

احملادية لبلدة وادي امليل  .
22 سنة(   ( آخ��ر  لقي شخص   
مصرعه  حتت عجالت قطار على 
مشارف مدينة   وادي أمليل وذلك 
دجنبر   13 ال��ث��الث��اء  ي���وم  م��س��اء 

اجل�����اري ب��ع��دم��ا ص���دم���ه ق���ط���ار لنقل 
املسافرين يربط بني مدينتي فاس تازة  
وح��س��ب م��ص��در م���ن ال��وق��اي��ة 
الشاب  صدم  القطار  فإن  املدنية، 
من  سنة  وال��ع��ش��رون  الثانية  ف��ي 
احلديدة  السكة  خط  على  عمره  
ال���ت���ي ت��ق��ع ق����رب ح���ي«احمل���ط���ة » 
بوادي امليل ، مما أدى إلى وفاته 

في احلني.
الساعة  ق��راب��ة  وق���ع  احل����ادث، 
اخلامسة مساء ، وفد مت نقل اجلثة 
إلى مستودع األموات باملستشفى 

االقليمي ابن باجة مبدينة تازة.

&ديد مكتب اجلامعة ا)رة 
للتعليم لدائرة وادامليل

العام  اإلحت��اد  مبقر  انعقد 
للشغالني باملغرب بتازة جمع 
اجلامعة  مكتب  لتجديد  ع��ام 
احل�������رة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ل����دائ����رة 
الشغيلة  بحضور  وادام��ل��ي��ل 
التعليمية، حيث تشكل املكتب 

على الشكل التالي:
 الكاتب : هشام بوحاجة

نائبه : عادل لشهب
رش���ي���د   : امل����������ال  أم��������ني 

العمروي

 نائبه : محمد الوردي
 املقرر :عبداإلله الزيري
نائبه: يوسف معاشي

 مستشارين مكلفني مبهام 
: جناة ابركان، محمد بودراع، 
نويلة،  أحمد  ال��ف��اه��م،  أحمد 
لكيحل،  محمد  ي��ش��و،  سعيد 
م��ح��م��د اع������وي������دات، م��ح��م��د 
ب��وش��ن��ة، م��ص��ط��ف��ى ب��ل��ح��اج، 
مصطفى  ال��غ��زوان��ي،  أح��م��د 

املريني، رشيد العمراوي.

انهيار طريق حديY اال$از يثير احتجاج السكان في تاهلة
البلدي  الطريق  من  جزء  انهيار  مؤخرا   تسبب 
غرب  جنوب  كلم   70 تاهلة  مبدينة  البساتني  بحي 

مدينة تازة في احتجاج السكان. 
السكان راسلوا السلطات اإلقليمية  قصد التدخل 
على  لم مير  ال��ذي  املشروع  في  وإيفاد جلنة حتقيق 
إجنازة إال مدة قصيرة جدا لم تتجاوز السنة و إلتهم 
التي  األم��ط��ار  وج��اءت  ال��دراه��م.  من  املاليني  حسبهم 
العيوب  من  الكثير  لتكشف  املاضي  االسبوع  تهاطلت 
مواطنني  تأكيدات  حسب  االجن��از،  عملية  رافقت  التي 
وهو وضع قالوا أنه أثر بشكل كبير على الطريق وأبرز 
جملة من العيوب في  اشغال إجنازها  من خالل اجنراف 

القشرة السطحية املنجزة بقليل من الزفت الساخن مختلط باالتربة وليس 
بالرمال كما هو منصوص عليه في دفتر التحمالت املتعلق مبشروع أجناز 

األمطار  مياه  من  كميات  تدفقت   بحيث  الطرق 
بادية  ثقب  و  اجن��راف��ات  وخلفت  الطريق  داخ��ل 
املعمول  املواصفات  احترام  عدم  بسبب  للعيان  
يتم اجن��از  ل��م  ال��ط��رق��ات، حيث  ف��ي اجن���از  بها 
أسموه  ما  عن  السكان  وكشف   ، للمياه  مجاري 
الطريق واب��دوا مخاوف شديدة من  سوء اجناز 
ايام  في  األمطار  وجه  في  صموده  عدم  إمكانية 
سبق  أنهم  كشفوا  كما  اجل���اري،  الشتاء  فصل 
وان تقدموا بالعديد من الشكاوي إلى السلطات 
الطريق  أشغال  سوء  عن  فيها  يكشفون  احمللية 

لكنهم لم يجدوا آدانا صاغية.
هذا وقد تعذر علينا احلصول على توضيحات 

من رئيس البلدية رغم اتصاالتنا املتكررة.

السكان راسلوا السلطات اإلقليمية  قصد التدخل 
على  لم مير  ال��ذي  املشروع  في  وإيفاد جلنة حتقيق 
إجنازة إال مدة قصيرة جدا لم تتجاوز السنة و إلتهم 
على  لم مير  ال��ذي  املشروع  في  وإيفاد جلنة حتقيق 
إجنازة إال مدة قصيرة جدا لم تتجاوز السنة و إلتهم 
على  لم مير  ال��ذي  املشروع  في  وإيفاد جلنة حتقيق 

التي  األم��ط��ار  وج��اءت  ال��دراه��م.  من  املاليني  حسبهم 
العيوب  من  الكثير  لتكشف  املاضي  االسبوع  تهاطلت 
التي  األم��ط��ار  وج��اءت  ال��دراه��م.  من  املاليني  حسبهم 
العيوب  من  الكثير  لتكشف  املاضي  االسبوع  تهاطلت 
التي  األم��ط��ار  وج��اءت  ال��دراه��م.  من  املاليني  حسبهم 

مواطنني  تأكيدات  حسب  االجن��از،  عملية  رافقت  التي 
العيوب  من  الكثير  لتكشف  املاضي  االسبوع  تهاطلت 
مواطنني  تأكيدات  حسب  االجن��از،  عملية  رافقت  التي 
العيوب  من  الكثير  لتكشف  املاضي  االسبوع  تهاطلت 

وهو وضع قالوا أنه أثر بشكل كبير على الطريق وأبرز 
مواطنني  تأكيدات  حسب  االجن��از،  عملية  رافقت  التي 
وهو وضع قالوا أنه أثر بشكل كبير على الطريق وأبرز 
مواطنني  تأكيدات  حسب  االجن��از،  عملية  رافقت  التي 

جملة من العيوب في  اشغال إجنازها  من خالل اجنراف 
تاهلة: مصطفى غا+ كاتبا عاما 

للجامعة الوطنية لعمال وموظفي 
اجلماعات احمللية

  حتت شعار “نضال متواصل 
سبيلنا  ومكافح  قوي  وتنظيم 
وانتزاع   ، املكتسبات  حلماية 
احلقوق “، و بإشراف   عضو 
امل��ك��ت��ب ال���وط���ن���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ع��م��ال وم��وظ��ف��ي 
اجل���م���اع���ات احمل��ل��ي��ة  محمد 
اإلقليمي  وال��ك��ات��ب  ال��ع��م��اري 
ل������ذات ال���ن���ق���اب���ة   م��ص��ط��ف��ى 
ال��ت��وي��ه��م��ي ان���ع���ق���د م���ؤخ���را 
ج���م���ع ت���ن���ظ���ي���م���ي جت���دي���دي 
ل��ن��ق��اب��ة اجل���ام���ع���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ع��م��ال وم��وظ��ف��ي اجل��م��اع��ات 
قراءة  ، وبعد  بتاهلة   احمللية 
ال��ت��ق��ري��ري��ن امل���ال���ي واالدب����ي 
وامل���ص���ادق���ة ع��ل��ي��ه��م��ا ان��ت��ه��ى 

االج��ت��م��اع  ب��ان��ت��خ��اب مكتب 
محلي على صعيد دائرة تاهلة 
حيث جاءت تشكيلته كالتالي 

مصطفى غا+ : كاتب عام 
مصطفى خطار : نائب األول 
عبد الله بشي : نائب الثاني

نائب   : الفياللي  املجيد  عبد 
الثالت

أمني املال : يوسف جتار
نائبه : عبد القادر العسري

املقرر : امحمد ملسايح
نائبه : لطيفة كرواد

القادر  : قادر عبد  مستشارون 
ميمون   – امل���رض���ي  ح��س��ن   –
امليزان – عبد الرحمان الكارح 

– جواد اتغزاز

تأسيس فرع الهيئة املغربية 
)قوق االنسان ب?ت??اهلة 

حلقوق  املغربية  للهيئة  التحضيرية  اللجنة  ع��ق��دت 
االنسان  بتاهلة ،  اجلمع العام  التأسيسي  ، و بحضور 
مناقشة  وبعد   ، للهيئة   التنفيدي  املكتب  م��ن  عضوين 
التقرير الذي  قدمه منسق اللجنة حول الوضع احلقوقي 
بتاهلة و املنطقة  ، مت  التطرق إلى  القانونني الداخلي  و 
االساسي  للهيئة املغربية حلقوق االنسان  ، وبعده  مت 

تشكيل املكتب املسير للفرع   ، وهو كاüتي:
 الرئيس : أحمد أوشن 
نائبه : مصطفى وعنان 

أمني املال: وعنان نور الدين 
نائبه : عدنان بو زيان

الكاتب العام : رشيد العسري
نائبه : ورداني نور الدين 

الشراق≠ فاضي  نورة لكحل ≠ عزيز   : املستشارون 
أغراس

سد 9ورغوت بإقليم تازة بني ا)لم والواقع
هل هي حقيقة أم خيال ؟

الوديان  أه��م  بني  من  متورغوت  واد  يعتبر 
ب��امل��ي��اه التي  ي����زود واد م��ل��ل��و  ال����ذي  ب��اجل��ه��ة 
سد  إل��ى  امل��ي��اه  تلك  لتصل  ملوية  ب��واد  تصب 
مئات  سقي  في  يستغل  ال��ذي  اخلامس  محمد 
والليمون  اخل��ض��روات  م���زارع  م��ن  الهكتارات 
مبناطق أصبحت من بني أغنى املناطق وطنيا 

فيما يخص إنتاج الفواكه واخلضروات.
واد متورغوت الذي 
يعتبر ملتقى مجموعة 
م����ن ال�����ودي�����ان ال��ت��ي 
5 جماعات  من  تنطلق 
ق��روي��ة ب���اب ب��وي��دي��ر ، 
ال��ص��م��ي��ع��ة ، ت���ازري���ن ، 
ب��وي��ب��الن ب��اإلظ��اف��ة إل��ى 
م���غ���راوة حيث  ج��م��اع��ة 
عند  الوديان  تلك  تتجمع 

واد متورغوت .
ه�����ذا ال��ص��ب��ي��ب امل��ه��م 

تستفيد  ال  ال����ذي  ل��ل��م��ي��اه 
منه املنطقة بشيء سوى إنقطاع الطرق بسبب 
غياب القناطر التي تستعمل للعبور إلى دواوير 
خاصة  التامة  العزلة  حيث  وتيسدال  الوجيق 

خالل فصل الشتاء.
الواقعة  املنطقة  25 سنة خلت شهدت  فقبل 
مت��ورغ��وت حضور  ل���واد  الشرقية  اجل��ه��ة  ف��ي 
الوضع  لتقييم  الدراسات  مكتب  من  مهندسني 
وال��ب��ح��ث ح���ول إم��ك��ان��ي��ة ب��ن��اء س��د ع��ل��ى واد 
متورغوت الذي سيجمع تلك املياه املتدفقة من 
تلك الوديان باإلظافة لتحويل مياه الواد البارد 
في آجتاه سد متورغوت وذلك بحفر نفق طولي 
إح��داث  .وبعد  البارد  ال��واد  حتى  اجلبل  حتت 

ال��واد  ش��رق  الضيق  بالفج  وأنفاق  ثقوب  ع��دة 
السد  باب  التي ستكون  املياه  عند نقطة عبور 
، خلصت الدراسة حسب ما راج في ذلك الوقت 
أن طبيعة تلك الصخور ال ميكنها احلفاظ على 

املياه مما يجعلها تتسرب خارج السد 
ال���دراس���ة أي��ض��ا ش��م��ل��ت ف���ي ت��ل��ك امل��رح��ل��ة 
مبدينة  بوحسان  مبنطقة  أوم���ادي  ت��ارك��ة  س��د 
ج����رس����ي����ف وال��������ذي 
أع���ط���ي���ت إن���ط���الق���ة 
إجن�������������ازه ال���س���ن���ة 
امل��اض��ي��ة أم����ام ع��دة 
ص��ع��وب��ات وع��راق��ي��ل 
م���ع ال��س��اك��ن��ة ال��ت��ي 
املشروع  ذلك  رفضت 
ال�������ذي س��ي��ه��ج��ره��ا 
إستوطنها  أراض����ي 
باإلضافة  أج��داده��م، 
التعويضات  ملشكل 
الفالحية  واألراض���ي 
التي ال تتوفر على وثائق .سد متورغوت يبقى 
حلقة مفقودة دون معرفة حقيقته، الشيء الذي 
امل��ص��ادق��ة  مت��ت  ل��و  مفاجئة  يخلق  أن  ميكنه 
التي  للساكنة  إع��الم  سابق  دون  إنشائه  على 
ستعاني كثيرا رغم الدور املهم لهذا املشروع في 
التنمية احمللية سواء إقتصاديا أو إجتماعيا 
أو س��ي��اح��ي��ا، ل��ك��ن ي��ج��ب وض���ع ال��س��اك��ن��ة في 
الصورة واألخذ بعني اإلعتبار البعد التاريخي 
واجل��غ��راف��ي واإلج��ت��م��اع��ي ل��ه��ا وان��ع��ك��اس��ات 
ه��ذا امل��ش��روع على حياة أج��ي��ال وأج��ي��ال في 

املستقبل .
> مغراوة: محمد العنصار

واد متورغوت الذي 

م����ن ال�����ودي�����ان ال��ت��ي 
 جماعات 
ق��روي��ة ب���اب ب��وي��دي��ر ، 
ال��ص��م��ي��ع��ة ، ت���ازري���ن ، 
ب��وي��ب��الن ب��اإلظ��اف��ة إل��ى 
م���غ���راوة حيث  ج��م��اع��ة 
عند  الوديان  تلك  تتجمع 

ه�����ذا ال��ص��ب��ي��ب امل��ه��م 
تستفيد  ال  ال����ذي  ل��ل��م��ي��اه 
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علمت »احلدث التازي«  أن املستشار 
ل��رئ��ي��س  األول«  »ال���ن���ائ���ب  اجل���م���اع���ي 
ب��دائ��رة  ال��غ��ار  ل��ك��اف  ال��ق��روي��ة  اجلماعة 
وافته   « اشقرباني  محمد   « تايناست 
بعد   2017 يناير   23 اإلثنني  يوم  املنية 
املستشفى  داخل  الفراش  كان طريح  ان 

اجلامعي مبدينة فاس.
ح��ي��ات��ه من  ق��ي��د  ي��ع��ان��ي  ك���ان  الفقيد 
مرض الربو الذي لم ينفه معه عالج وقد 
باجلماعة  رأسه  جثمانه مبسقط  ووري 

القروية لكاف الغار.

الصحة  وزارة  مندوبية  ب��ني   بتعاون 
للصحة  األم���ل  جمعية  و  ت���ازة   بإقليم 
متعددة  طبية  حملة  نظمت   ، العقلية 
اجلماعة  ساكنة  ل��ف��ائ��دة  التخصصات 
ال��ق��روي��ة ل��ل��رب��ع ال��ف��وق��ي ب��دائ��رة وادي 
يوم  صبيحة  وذل��ك  ت��ازة  باقليم  امليل 

السبت 28 يناير اجلاري  
ش���ارك ف��ي ه���ذه احل��م��ل��ة ث��ل��ة م��ن االط��ر 
الطبية من أطباء وممرضني ومساعدين    

، ساهموا في إجناح هذه احلملة  . 
بعدة  بالقيام  احلملة  ه��ذه  كللت  وق��د 
حوالي  منها  استفاد  طبية  فحوصات 
700 م��س��ت��ف��ي��د، م��ن��ه��ا اط���ف���ال ون��س��اء 

وعجزة ..
و جتدر اإلشارة، أن هذه احلملة أقيمت 
بتنسيق تام مع  اجلماعة القرويةللربع 
، التي  قدمت  يد املساعدة من  الفوقي 

أجل إجناح هذه التظاهرة.   

جمعية األمل للصحة العقلية في قافلة طبية بالربع الفوقي
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شبكة لوبي عقارات بإقليم تازة  
كانت تتربص بعقارات األجانب 

من أجل االستيالء عليها
   

ذكرت  بعض املصادر، أن ممتلكات معمرين فرنسيني بتازة 
من  عمليات   إلى  تعرضت   ، ومطماطة   بودير  وب��اب  املدينة 
وضع اليد من قبل لوبي اإلستيالء على عقارات األجانب قاده 

بعض اللوبيات باملدينة،  بتعاون وثيق مع سماسرة  .
أن   وق��ت سابق  في  فإنه سبق  امل��ص��ادر  ذات  ه��ذا وحسب 
على  بناء  وامللفات  القضايا  من  ، سيال  ت��ازة  محاكم  تداولت 
شكايات توصلت من مواطنني ومؤسسات الدولة مرفقة بعدد 
لتصفية  اإلقليمية  اللجان  وت��ق��اري��ر  وال��رس��وم  ال��وث��ائ��ق  م��ن 
النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، يطالبون 
فيها بفتح حتقيقات في عمليات إستيالء على أراضي األجانب  
عن طريق عقود بيع  مشبوهة وقدمت على أنها وثائق رسمية 
عن  باملدينة   مصادر  وحتدثت  ممتلكاتهم،  على  لإلستيالء 
عقارات وبنايات  التي كان يوجد بها معمرون فرنسيني غادروا 
أراضي وعقارات   وتركوا خلفهم   ، تازة  إستقالل  بعد  املغرب 

قامت الدولة بإسترجاعها وفق ظهير 2 مارس 1973.
ّند سماسرة في تازة  للبحث  وأكدت أن لوبيات كانت  جتجُ
في أرشيف الوثائق والرسوم العقارية والبيوعات القدمية، 
إلى  تسلم  ال��ّت��ي  الرسمية  املستندات  على  اإلض��ط��الع   ث��م 
لوبيات عقار كانت  تنشط في تازة من أجل إستغاللها في 
عمليات االعتماد عليها للبحث عن  عناوين املالكني األصليني 

بفرنسا .
الفرنسيني  بتازة أن  وأوضحت املصادر بخبايا ممتلكات 
اللوبي، يربط اإلتصال بحفدة املجُعمرين ويعقد معهم اتفاقيات 
لفائدة  قدمية   برسوم  بيع  صفقات  ي��إب��رام  تنتهي  ول��ق��اءات 
مالكني من تازة يقومون بتحفيظها وإعادة بيعها من جديد، 
أو إستغاللها.. والزالت بعض تلك العقارات مع مالكيها اجلدد 

إلى يومنا هذا تنتظر ارتفاع سومتها ؟؟؟؟
وقالت أن فضائح لوبي العقارات كان ميكن أن متر بصمت 
دون أن ينتبه إليها أي أحد، قبل أن تنفجر مبركز باب بودير 

بتازة؟؟؟؟؟   .
على  تتوفر  كانت  العقار  شبكات  ان  امل��ص��ادر  وأوض��ح��ت 
وسط  الفارغة  العقارات  من  ملجموعة  واضحة  طريق  خارطة 
إن��زران وشارعي  ف��اس وبئر  املدينة  ببني اجل��رادي وش��ارع 
ومطماطة  ب��ودي��ر  ..وب���اب  الثاني  واحل��س��ن  ال��س��ادس  محمد 
مع   وثيق  بتعاون   ، ومتلكها  عليها  لإلستيالء  دة  العجُ عد  ..وتجُ
هذا  في  القانوني  للغموض  تام  إستغالل  وفي   ، السماسرة 

املجال.
املخزنية  األم��الك  مديرية  حاولت  فقد  أخ��رى  وم��ن جهة    
إل��ى بعض مستغلي  إن���ذارات  بتازة  في وق��ت سابق توجيه 
أجل  من  اخلصوص  وجه  على  بودير  بباب  العقارات  بعض 
لأجانب  مملوك  منها  ج��زء  ال��ع��ق��ارات  تلك  وتسليم  اإلف���راغ 
التفويت  أسلوب  نهج  على  اعتمادا  أو  فيها  للتالعب  تفاديا 
مستغليها  رفض  أمام  بالفشل  باءت  العملية  لكن   .. للتمويه 

التخلي عنها.

عبد اإلله بسكمار

 « الديوانة   « الطرقي  املقطع  يعد 
نقطة سوداء حقيقية على صعيداملدار 
احلضري لتازة )جزء من شارع بير 
من  اجتاه وجدة(...ليس  في  ان��زران 
ح��ي��ث درج����ة  االزدح�����ام وخ��ط��ورت��ه 
الطلبة  الراجلني وخاصة منهم  على 
ول��ك��ن أيضا   ، ف��ح��س��ب  وال��ت��الم��ي��ذ 
بسبب التصدعات واالنهيارات التي 
عرفها في جزئه الغربي عند القنطرة 
املتقاطعة مع مدخل السوق البراني 
وعدد من املقاهي واحملالت اخلدماتية 
والتجارية ، وهي االنهيارات الناجتة 
عرفتها  التي  العاصفية  األمطار  عن 
، بحيث  العام  تازة خالل شتاء هذا 
اض��ط��رت اجل��م��اع��ة احل��ض��ري��ة إل��ى 
وض��ع ع��دد م��ن احل��واج��ز، تزيد من 
و   ، الراجلني  على  اخلناق  تضييق 
تؤشر إلى خطورة املوقع الذي ميكن 
أن يعرف انهيارات أخرى قد تؤدي- 
إل���ى خ��س��ائ��ر بشرية  ال��ل��ه -  ق���در  ال 
ومادية مع إمكانية انقطاع املرور...
في غياب أي إصالح حقيقي بسبب 
ال��وادي  حافة  عند  ووقوعه  وعورته 

حسب مصدر من اجلماعة احلضرية  
ج��زءا  يعد  املقطع  ه��ذا  ب��أن  علما   ،
الرابطة   6 رقم  الوطنية  الطريق  من 
ب��ني وج���دة وف���اس عبر ت���ازة ويزيد 
نقطة  في  املقطع وقوعه  من خطورة 
مت��اس م��ع ال��س��وق ال��ب��ران��ي ، ال��ذي 
على  ح��ب��را  تنقيله  م��ش��روع   زال  ال 
التخصصات  متعددة  والكلية  ورق 
 ، الطريق  لنفس  األخ��رى  اجلهة  من 
التعليمية  املؤسسات  من  العديد  ثم 
والتكوينية ،كاملركز التربوي اجلهوي 

العالي  واملعهد  التقنية  والثانوية 
وم��رك��ز  التطبيقية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  السياقة عالوة  تسجيل رخص 
املقطع  االستئناف...ويعرف  محكمة 
إياه حاالت اختناق حقيقية للعربات 
والراجلني  وعددا من حوادث السير 
خاصة خالل  أيام السوق األسبوعي 
الذي  أصبح استمراره   ) البراني   (
، يشكل  املدينة  م��ن  ف��ي ه��ذا احل��ي��ز 
خ���ط���ورة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال��س��اك��ن��ة ، 
باعتباره نشازا حضريا يلحق أفدح 

السير  وأوض����اع  بالبيئة  األض����رار 
واجل�����والن واحل�����ال أن امل��س��اح��ات 
امل��ت��روك��ة ل��ل��راج��ل��ني ج���د ض��ي��ق��ة... 
ال��وض��ع....  استفحال  من  يزيد  مما 
وك��ان��ت اجل��م��اع��ة احل��ض��ري��ة خ��الل 
هيكلة  أع���ادت  ق��د  السابقة  ال��والي��ة 
ش���ارع ب��ي��ر ان����زران ) وه���و  اجل��زء 
املذكورة   الوطنية  الطريق  العابرمن 
 ( (ب��ك��ام��ل��ه  ال��ش��م��ال��ي��ة  ت����ازة  ملنطقة 
7ك��ل��م( لكن حيز ال��دي��وان��ه بقي على 
حاله بسبب« التفسير التضاريسي« 
االنف الذكر ،وأيضا استمرار وجود 
ويبدو   .. مبحاذاته  البراني  السوق 
املقطع  هيكلة  وإع�����ادة  إص���الح  أن 
السوق  تلك  بتنقيل  يرتبطان  سوف 
األسبوعية وأيضا في انتظار انتهاء 
ت��ازة   ف��اس  السيار  الطريق  أش��غ��ال 
الكثير من  لهذا يرى  ...وتبعا  وجدة 
الفرج  أن  احمللي  بالشأن  املهتمني 
مل��رت��ادي  بالنسبة  ق��ري��ب��ا  ي��أت��ي  ل��ن 
ال��ط��رق��ي  امل��ق��ط��ع  ه���ذا  ومستعملي 
والتالميذ  الطلبة  فئات  من  وخاصة 
وغيرهم  امل��ج��اورة  امل��دارس  وأطفال 
ال��راج��ل��ني وه��م أول م��ن يعاني  م��ن 
للمقطع  امل���ت���ردي  ال���وض���ع  ب��س��ب��ب 

املذكور ....

طريق الديوانة بتازة .. خارج التغطية إلى إشعار آخر

أعطاب وعالمات مبعثرة تزيد من عشوائية تنظيم املرور  بتازة فوضى استغالل
 املقالع بتازة

 تتجه اللجنة اإلقليمية املكلفة مبنح الرخص واملتكونة من عدة 
مصالح خارجية  إلى سحب رخص استغالل املقالع من شركات 
معروفة كانت تستفيد طيلة عشرات السنوات املاضية من بعض 
رؤساء جماعات  بينهم  من  البناء،  ومواد  إلنتاج احلجر  املقالع 
ومستشارين جماعيني وبرملانيني سابقني ورجال أعمال .. بعد 
تخالف  عليها  املشرفة  الشركات  أن  التقنية  اللجنة  أن سجلت 
القوانني املعمول بها بل أن بعض االشخاص ال يتوفرون على 

رخص قانونية بتاتا كما هو احلال بوادي أمليل. 
وحسب بعض املصادر ، فإن تقريرا مت إجنازه مؤخرا  سجل 
القانوينة  الرخص  غياب  على  عالوة  املقالع،  استغالل  فوضى 
والبيئي  الغابوي  امل��ج��ال  اجن���راف  ف��ي  تسببت  معروفة  ملقالع 
اإلقليم   اعيان  على  ومحسوبني  معروفني  أشخاص  أن  تبني    ،

يستغلونها لفائدتهم في حتد للدولة. 
خارج  يعملون  أنهم  أك��دوا  لعمال  بشهادات  التقرير  وع��زز 
أرباب  بعض  طرف  من  لالستغالل  تعرضهم  وأك��دوا  القانون، 
فيها شروط  تغيب  ظ��روف  في  يشتغلون  وأنهم  املقالع، خاصة 
املتكررة  االنهيارات  بسبب  مهددة  باتت  حياتهم  وأن  السالمة، 

للحفر والصخور املنجمية بل منهم من لقي حتفهم.

السير  تنظيم حركة  في  أهميتها  بالرغم من 
تدفقا ملختلف وسائل  تعرف  التي  تازة  مبدينة 
النقل على مدار السنة ال تزال غالبية األضواء 
على  خ��اص��ة  معطلة  للسير  املنظمة  الثالثية 
مستوى شوارع أساسية تعرف اكتظاظا يتطلب 
أجل  من  األم��ن  رج��ال  تدخل  األحيان  غالب  في 
التي  تلك األض��واء  امل��رور والقيام بدور  تنظيم 
تعطل بعضها منذ سنوات ولكن حلداآلن لم يتم 
مبفترق  املوجودة  تلك  بينها  ومن   . إصالحها 

ال��ط��ري��ق ب��ش��ارع��ي 
ع��������الل ال����ف����اس����ي 
وم��������والي ي��وس��ف   
وم���ل���ت���ق���ى ش�����ارع 
ب��ئ��ر ان�����زران ق��رب 
االقليمية  املديرية 

للتجهيز ..
أع������������ط������������اب 
محنة  م���ن  ت���زي���د 
ورجال  السائقني 
األم�����ن ع��ل��ى حد 
س������واء وت���ط���رح 
ع�����ل�����ى ط�����اول�����ة 

امل������������رور ف���وض���ى 
من  امل��ش��اداة  أو  السير  حركة  بتعطيل  تنتهي 
كارثية  وضعية   . اإلصطدام  أو  األسبقية  أجل 
املنظمة  الثالثية  األض��واء  إيقاعها  على  تعيش 
للسير بتازة والتفاتة غائبة من أجل إصالحها 
بالتفرج  تكتفي  التي  املعنية  من طرف اجلهات 
رغم أهمية بعض الشوارع التي مير منها كبار 
املسؤولني إقليميا كل يوم . وإذا كانت أعطاب 
نفوس  استياء في  قد خلفت  الثالثية  األض��واء 
اإلجتاه  منع  عالمات  فإن  والراجلني  السائقني 
حيث  الفوضى  تلك  من  حقها  أخ��ذت  املعاكس 

وخلقت  وال��ش��وارع  األزق��ة  من  بالعديد  بعثرت 
املدينة  بطرقات  للعارفني  حتى  حقيقية  مشاكل 
أو  ممنوعة  باجتاهات  أنفسهم  يجدون  الذين 
للقيام بدورات كبيرة بسياراتهم من  يضطرون 
أج��ل ال��وص��ول ملكان قريب وه��ذا راج��ع حسب 
مصدر من السائقني إلى غياب دراسة من أجل 
باألماكن  املعاكس  اإلجت��اه  منع  عالمات  توزيع 

املناسبة .
الطرقات  بأن بعض  هذا وذكر نفس املصدر 
أصبحت أفخاخا للسائقني الذين 
غاليا  ثمنها  يدفعون 
ما  ال��ش��ي  ه��اد   »...  .
ش����ي م���ع���ق���ول ح��ت��ى 
ت��ازة ما يقدرش  ول��د 
ي��ف��ل��ت م���ن ع��ل��الم��ات 
منع اإلجتاه املعاكس 
. دروه��ا في كل مكان 
حت���ض���ي  خ�����ص�����ك   .
راس���ك خ��اص��ة بغياب 
ع�����الم�����ات إخ����ب����اري����ة 
حت��دد ذل��ك املنع . هاد 
الشي فوضى وخاصو 
إعادة النظر » قال أحد 

بني ال����س����ائ����ق����ني  ما  بقي حائرا  ال��ذي 
أعطاب األضواء الثالثية وخلبطة عالمات منع 
اإلجتاه . طرقات وشوارع أصبحت تعيش على 
إيقاع اإلهمال والالمباالة بغياب دراسة تسمح 
رابطة  وأخ���رى  السير  حلركة  حقيقي  بتنظيم 
م��دي��ن��ة ت���ازة وم���دن م��ج��اورة ح��ص��دت أرواح���ا 
ع��الم��ات  غ��ي��اب  أو  ق��دم��ه��ا  أو  لتآكلها  ع��دي��دة 
األعشاب  بتواجد  رؤيتها  أو عدم  املرور  تنظيم 
أو األشجار وهذا ما يتسبب في ح��وادث سير 

يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.

تازة.. المستشفى الميداين العسكري بجماعة مغراوة يرشع يف تقديم خدماته
شرع املستشفى امليداني الذي أقامته القوات املسلحة 
تقدمي  ف��ي  ب��ت��ازة،  )م��غ��راوة(  ال��ق��روي��ة  باجلماعة  امللكية 
أمس  يوم  من  ابتداء  التخصصات،  مختلف  في  خدماته 

اجلمعة.
وأقيم هذا املستشفى تنفيذا للتعليمات امللكية بالتعبئة ملواجهة 
التغطية  وتقوية  جهات،  عدة  تعرفها  التي  القارس  البرد  موجة 

الطبية لفائدة ساكنة املناطق النائية في القرى واجلبال.
ساكنة  من  املئات  املستشفى  استقبل  افتتاحه،  ومنذ 
هذه اجلماعة القروية النائية لالستفادة من االستشارات 

ي��وف��ره��ا، خ��اص��ة وأن���ه يتضمن كافة  ال��ت��ي  وال��ت��دخ��الت 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وامل���ع���دات ال��ت��ي متكنه م��ن امل��س��اه��م��ة في 

التخفيف من معاناة سكان جماعة )مغراوة( والنواحي.
على  حتتوي  التي  االستشفائية  البنية  ه��ذه  وي��ؤط��ر 
وأخ��رى  للعالجات  وم��راف��ق  املستعجلة  للحاالت  قاعات 
الطبية،  للتحليالت  مختبر  ع��ن  ف��ض��ال  ل��الس��ت��ش��ارات، 
بفضل  وسيعمل  مختلفة.  تخصصات  وف��ي  مؤهل  طاقم 
فيها  كافة اخلدمات مبا  املتوفرة، على تقدمي  التجهيزات 

العمليات اجلراحية.

فضيحة إحراق رسائل املواطنني 
بأوالد ازباير بتازة

 
بكثير من السخط واالستنكار، انتشر على مستوى أرجاء جماعة 
أوالد ازباير، ضواحي تازة، نبأ في غاية الغرابة واخلطورة، يفيد 
بإقدام مسؤولي قيادة اجلماعة على إحراق عدد كبير من الرسائل 
توضع  والتي  امل��غ��رب،  بريد  عبر  املواطنني،  ألصحابها  املرسلة 
مبقر هذه القيادة على أساس قيام أعوان السلطة بتوزيعها على 
بقرى  للبريد  توفر سعاة  لعدم  نظرا  العادة،  كما هي  أصحابها، 

ومداشر اجلماعة.
وأكدت مصادر عليمة من املنطقة أن الفعل خلف استياء وغضبا 
الطلبة وامل��وظ��ف��ون وأس��ر  ال��س��ك��ان، سيما  ع��م��وم  ع��ارم��ا وس���ط 
املهاجرين واجلنود، بل هناك من ضاعت منهم رسالة حتمل إما 
وثيقة مهمة أو شيك أو بطاقة بنكية أو إشعار ضريبي، أو استدعاء 
ع��دة مصالح  ال��ذي عطل  األم��ر  أو فرصة شغل،  مباراة  الجتياز 

وطموحات تخص السكان بصورة إجرامية وغير أخالقية.
وأمام هذا التصرف، طالب السكان، من مختلف اجلهات املسؤولة 
في  ف��وري  حتقيق  بفتح  البريد،  ومصالح  اإلقليمية  والسلطات 
هذه النازلة اخلطيرة، مع حتديد املسؤوليات وراء إتالف رسائل 
املساطر  اإلج��راءات  من  يلزم  املتورطني مبا  ومحاسبة  املواطنني، 
القانونية، بينما توجه بعض الفاعلني مبناشدتهم للهيئات احلقوقية 
امل��ادة  تفعيل  انطالقا من  امل��وض��وع  ال��دخ��ول على خط  أج��ل  من 
12 م��ن اإلع���الن العاملي حل��ق��وق اإلن��س��ان ال��ت��ي تنص على عدم 
أسرته  أو  اخلاصة  حياته  في  تعسفي  لتدخل  أح��د  أي  تعريض 

أو مراسالته.
 

املخزن ما خاصوش لوراق : 
الداخلية تسلم دراجات للمقدمني 

بدون وثائق وقالت ليهم ديرو 
ليصانص من جيبكم والبوليس 

داير عني ميكا

صدق من قال ال يخالف القانون سوى 
أف���ادت مصادر  فقد  ال��ق��ان��ون  أص��ح��اب 
مؤخرا  منحت  ت��ازة  عمالة  أن  مطلعة   
103  ألعوانها  نوع  نارية من  دراج��ات 
»املقدمني والشيوخ« وسلمتها لهم بدون 
وثائق وبدون خودة ولم تسلمهم سوى 
وأبلغتهم  ال��رم��ادي��ة  ال��ورق��ة  م��ن  نسخة 
أنها ستحتفظ بوثيقة التأمني وبالورقة 
أسباب  تذكر  أن  دون  األصلية  الرمادية 

هذا االجراء. 
فوطوكوبي  على  اطلعت  »اجل��ري��دة 

ل��ل��ورق��ة ال��رم��ادي��ة وس��أل��ت أح��د أع��وان 
وثيقة  ب���دون  ج��والن��ه��م  ح���ول  السلطة 
فكان جوابه :«واش عمرك شفتي املخزن 
مع  هاضر  العامل   وراه  املخزن  كايشد 
ال��ب��ول��ي��س ب���اش ي��دي��رو ع��ني ميكا ال��ى 

شافونا » . 
أم����ا ب��خ��ص��وص ال���ت���زود ب��ال��ب��ن��زي��ن 
أن  »اجل��ري��دة«  علمت  فقد  »ليصانص« 
به  بالتزود  أخبرتهم  ت��ازة  إقليم  عمالة 
ال��ذي  ال��ش��يء  اخل��اص��ة  نفقاتهم  ع��ل��ى 
اعتبره أحد أعوان السلطة بنواحي تازة  

في حديثه مع »اجلريدة » حكرة في حقهم 
حوالي  يكلفهم  لصانص  أصبح  حيث 
20 دره��م يوميا دون أن يتم تعويضهم 
بذلك في راتبهم الشهري الذي اعتبروه 
»دارت  السلطات  أن  أخبرنا  كما  هزيال 
الوجهيات في منحها لهذه الدراجات ». 
وفي نفس السياق علمنا من مصادرها 
قائدا خاطب أحد أعوانه حني سأله  أن 
هذا االخير حول التزود بليصانص فما 
ببساطة  أجابه  أن  اال  القائد  على  ك��ان 

»سير ديباني راسك.
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جرسيف : انتحار 
تلميذة  يف 11 سنة من 

عمرها

وضعت طفلة  تنحدر من دوار البعير 
مدينة  غ��رب  ل��ت��ادرت  القروية  باجلماعة 
جرسيف  تبلغ من العمر 11 عاًما تتابع 
ابتدائي   ال��س��ادس  باملستوى  دراس��ت��ه��ا 

نهاية مأساوية حلياتها شنًقا .
التي روتها مصادر  التفاصيل  وتعود 
ل�«االحداث املغربية« إلى دخول أحد أفراد  
أسرة الطفلة الى غرفة املنزل ، لتفاجأ بأن 
الطفلة  أقدمت على االنتحار شنًقا، وذلك 
مخصص  بالستيكي  بحبل  عنقها  بربط 
في  تسبب  ال��ذي  األم��ر   ، الهدايا  لتلفيف 
الذين  األس��رة  ألف��راد  ح��زن شديدة  حالة 
ميتة  وه���ي  ابنتهم  مشهد  ي��ص��دق��وا  ل��م 
نقل  ه��ذا وق��د مت  البشعة  ال��ص��ورة  بهذه 
ج��ث��ة ال��ض��ح��ي��ة ال���ى م��س��ت��ودع االم���وات 
جرسيف  مبدينة  االقليمي  باملستشفى 
من أجل تشريح اجلثة لتحديد مالبسات 

الوفاة..
>  محمد العلواني

مواطن يقاضي قائد قيادة امللحقة الرابعة بجرسيف
  في تعارٍض تام مع املفهوم اجلديد للسلطة الذي 
امللحقة  قيادة  قائد  فإن  احلداثي،  املغرب  له  أسس 
تتوفر   شكاية  ، حسب    ، جرسيف  الرابعة مبدينة 
لدى مكتب  املسجلة  و  منها،  اجلريدة  على نسخة 
مبحكمة  العامة  للنيابة  التابع  اإلداري  التدبير 
اإلستئناف بتازة ، »انهال على املشتكي  وهو مواطن 
مغربي مقيم في هولندا بالسب و القذف و الشتم و 

الكالم الساقط أمام مجموعة من املواطنني.«
سبب الواقعة حسب ملخص الشكاية هي بعدما 
خ���رج امل���واط���ن امل��ش��ت��ك��ي  م��ن ص���الة اجل��م��ع��ة من 
مسجد في التجزئة املقابلة للفحص التقني مبدينة 
الزيوت   تاجر  ال��ى  يتحدث   ك��ان  وبينما  جرسيف  
تدخل  املواطنني  من  ثلة  للمسجد  مبعية  احمل��ادي 
القائد بصفته ممثال للسلطة موجها خطابه لزبناء 

وتشريوا  تبيعوا  :«ماشي حشومة  الزيوت    تاجر 
فاجلامع« فرد املواطن املشتكي بانهم خارج املسجد، 
فتطورت االمور من حديث عادي إلى مشاداة كالمية 
حيث وصلت إلى التراشق بألفاظ نابية صادرة عن 

القائد  حسب ما ورد في الشكاية   ..«
 ه��ذا ورغ���م ت��دخ��ل بعض احل��اض��ري��ن لثني كل 
الرابعة مبدينة  امللحقة  وقائد  املشتكي  املواطن  من 
البسيط والصلح في ما  جرسيف عن هذا احل��ادث 
القائد  متابعة  على  أص��ر  املشتكي  أن  إال  بينهما  
الذي  الضرر  إلى  بالنظر  االعتبار  لرد  القضاء  أمام 
حلقه جراء السب والشتم الصادر عن ممثل السلطة 

احمللية املفروض فيه أن يكون قدوة للجميع 
املغربية  أن اجلمعية  إلى  اإلش��ارة   هذا وجت��در 

حلقوق االنسان  دخلت طرفا في الدعوى  

إستمرار معانات سكان جماعة أوالد بورمية مع شركة 
مجزين لألشغال الطرقية

يعيش سكان جماعة أوالد 
مزكيتام  ق��ي��ادة   - ب��ورمي��ة 
معانات   - جرسيف  إقليم 
مجزين  شركة  م��ع  حقيقية 
لأشغال الطرقية التي تقوم 
الطريق  وتوسيع  بإصالح 
اجلهوية رقم 511 وبالضبط 
بالنقطة الكيلومترية ما بني 
مدار مدخل الطريق السيار 

–امسون- و ملتقى النوامر 
ال��ش��ي��خ«  »دار  ب���  امل���ع���روف 
ال��ت��اب��ع��ة ت��راب��ي��ا جل��م��اع��ة 
التدمير  نتيجة  م��زك��ي��ت��ام 
لأنبوب  جلرافاتها  املتكرر 
ال����رئ����ي����س����ي ف�����ي م��ن��ط��ق��ة 
منصور  وسيدي  تافغرارت 
سكان  م��ن��ه  يستفيذ  ال���ذي 
اوالد  ودوار  اجلماعة  مركز 

ودوار  ال����ع����ادل«م����زاوروا« 
تكليف  دون  م��ح��ن��د،  اوالد 
ن��ف��س��ه��ا إص������الح ال��ع��ط��ب 
املواطنني  ت��ارك��ة  حينه  ف��ي 
وب��ه��ائ��م��ه��م ي��ع��ي��ش��ون في 

عطش قاتل.
> احمد النمري

الجمع العام التأسيسي لحزب الديمقراطيين 
الجدد  بمدينة جرسيف

عقدت التنسيقية احمللية حلزب الدميقراطيني 
اجلدد  مبدينة جرسيف اجلمع العام التاسيسي 
بقاعة احلفالت   2017 يناير   8 االحد  يوم  وذلك 

إخوان قاسي  
للتنظيم  االس���اس���ي  ال��ق��ان��ون  ق�����راءة  وب��ع��د 
واملصادقة عليه مت انتخاب املكتب احمللي الذي 

جاء على الشكل التالي: 
> زروالي اعمر : الكاتب العام

الشيخ ناجي:  نائب الكاتب العام

بوري جياللي:  مقرر
باخليري حسن:  نائب املقرر

ليتيم عبد الرحمان: أمني املال            
 القصيري رشيد: نائب أمني املال

> أكنبور مصطفى : مستشار
>  لعباد خليد : مستشار

>  زروالي عزيز: مستشار
> لعرج سعيد: مستشار

_بورمضان عمر:مستشار

جرسيف: استمرار التضييق عىل المدونني وجرهم إىل القضاء
مت صباح يوم اخلميس 26 
يناير 2017 توجيه استدعاء 
من   بوغالب   سعيد  للمدون 
ط����رف ال��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ب���ج���رس���ي���ف إث������ر دع���وت���ني 
كل  بهما  ت��ق��دم  قضائيتني 
البلدي  املجلس  رئيس  من 
على  نشر  مقال  بخصوص 
مباشر«  جرسيف   « مدونة 
املستفيدة  ال��ش��رك��ة  ح���ول 
املطبات  إجن���از  صفقة  م��ن 

الدعوى  أم��ا  بجرسيف،  النكد  بحي  الطرقية 
الثانية فتقدم   بها أحد األطباء باملستشفى اإلقليمي 
بجرسيف  يتهمه فيها بالتشهير به إثر مقال حول 
مشكلة أخالقية داخل املستشفى املذكور نشر أيضا 

بجرسيف مباشر.
وجت����در اإلش�����ارة إل���ى أن 
امل������دون س��ع��ي��د ب��وغ��ال��ب ال 
ع���الق���ة ل���ه ب��امل��وض��وع��ني ال 
أو  املقالني  حترير  حيث  من 
م��وق��ع  إدارة  ألن  ن��ش��ره��م��ا، 
جرسيف مباشر هي املسؤولة 
عن النشر، أما سعيد فيتحمل 
م��س��ؤول��ي��ة م��ا ي��ن��ش��ره مذيال 

باسمه وصورته.
ج����ري����دة احل�������دث ال����ت����ازي 
على  التضييق  وأمام  اجلهوية 
الالمشروط  تضامنها  تعلن  بوغالب  سعيد  امل��دون 
معه وم��ع كل األق��الم احل��رة، خصوصا وأن��ه ينفي 
عالقته مبا نشر على جرسيف مباشر، وال يتهرب من 

حت��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة 
مذيال  يكتبه  فيما 

باسمه. 
ك�������م�������ا ن����ع����ل����ن 
ت��ض��ام��ن��ن��ا أي��ض��ا 
م���ع  ج��رس��ي��ف 24 
رئيس  شخص  ف��ي 
حت���ري���ره���ا  ال����ذي 
أما احملكمة  يحاكم 
االبتدائية جرسيف 
إث�����ر ن���ش���ر امل���وق���ع 
ل���ف���ي���دي���و حت��دث��ت 
عن  س��ي��دت��ان  فيها 
ح��ي��ث��ي��ات ح���ادث���ة 

سير.

إصدار ديوان شعري 
للشاعرة األمازيغية أسماء 

بلقاسمي
ع����ن  ص����������������در   
جمعية  م���ن���ش���ورات 
ؤورث���������ان ك��رس��ي��ف 
باللغة  ديوان شعري 
األم����ازي����غ����ي����ة حت��ت 
talellutع���������ن���������وان
وت��ع��ن��ي ب��األم��ازي��غ��ي��ة 
"ال���زه���رة" ال����ذي يقع 
من  98 ص��ف��ح��ة  ف���ي 
احل�����ج�����م امل����ت����وس����ط 
ل��ل��ش��اع��رة األم��ازي��غ��ي��ة 
الشابة أسماء بلقاسمي 
وي������ض������م ال�������دي�������وان 
قصيدة   23 ال��ش��ع��ري 
مت إص�����داره ف��ي إط��ار 
دع���م اجل��م��ع��ي��ة ل��إب��داع 
الوطني  للملتقى  الثالثة  ال��دورة  فعاليات  ضمن  النسائي 
للمرأة املبدعة الذي احتضنته مدينة كرسيف من 14 إلى 
بلقاسمي  أسماء  الشاعرة  وتعالج   ،  2016 أكتوبر   16
في ديوانها الثاني » talellut » بعد الديوان األول الذي 
  tudrt tamnjlut « أصدرته سنة 2013 حتت عنوان
أو احلياة التائهة » مجموعة من القضايا اإلنسانية املرتبطة 
وراي���ن مبنطقة  أي��ت  قبائل  ف��ي  امل���رأة  بوضعية  أس��اس��ا 
كرسيف وما تعانيه من مشاكل اجتماعية واقتصادية في 
ظل مجموعة من العوامل منها الثقافية و الطبيعية  ، كما 
منجزات  ح��ول   الضوء  أخ��رى  من جهة  الشاعرة  تسلط 
وبطوالت املرأة اإلنسان لدى قبائل أيت وراين بعيدا عن 
كل الصور النمطية التي تشيئ وتضعف املرأة خصوصا 
في احلقبة االستعمارية من خالل مشاركاتها إلى جانب 
الرجال في التصدي للمستعمر وإن كان التاريخ قد غيبها 
من مذكراته، ومن النماذج التي تطرقت لها الشاعرة في 
أيت  زه��رة  أو    talellut n ayt warayn  « قصيدة 
ال��زه��رة اعلي  املقاومة  ال��دي��وان هو شجاعة  وراي��ن » من 
التي تنحدر من منطقة تامجيلت إقليم كرسيف من خالل 
إل��ى  امل��ع��رك��ة ض��د املستعمر . إض��اف��ة  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه��ا 
املوضوع النسائي الذي يتطرق له الديوان هناك مواضيع 
ال��ذاك��رة  على  حفاظا  التأريخ  زاوي���ة  م��ن  عاجلها  أخ��رى 
اجلماعية األمازيغية السيما الطقوس املصاحبة لالحتفال 
بالسنة األمازيغية هدفا من الشاعرة املساهمة في ترسيخ 
تلك القيم و الطقوس لألجيال القادمة والتي تعبر عن حب 
اإلنسان ألرضه و في ظل الزحف التكنولوجي الذي تعيشه 
اإلنسانية والذي ينذر بطمس مجموعة من القيم اإلنسانية 
التي طاملا شكلت التناغم بني اإلنسان واملجال ، وغير بعيد 
 « talellut «  عن املجال احمليط باإلنسان عالج  ديوان
املوضوع البيئي الذي يستأثر باهتمام الرأي العام العاملي 
من خالل معاجلتها له من زاوية اللغة الشعرية السيما ما 
إقليم  تامجيلت  مبنطقة  األرز  أشجار  غابات  له  تتعرض 
لقيمة  تام  جتاهل  في  واالستنزاف  التدمير  من  كرسيف 
وللتحسيس   ، واالقتصادية  اإليكولوجية  األرز  أش��ج��ار 
بأهمية الغابة في حياة اإلنسان حاولت الشاعرة استنزاف 
أو   idil  « قصيدة  من خالل  الشعرية  لصورها  وبحرقة 
األرز » تعبيرا منها عن عدم الرضى في تعامل اإلنسان 
مع هذه الشجرة املصنفة ضمن التراث العاملي من طرف 

اليونيسكو ومن خاللها مع احمليط البيئ بشكل عام.

هل يستطيع مستشارو جماعة تادرت وقف التعمير العشوائي لبلدتهم؟
نقطتني  على  األي��ام  هذه  احلديث  كثر 
م��ه��م��ت��ني ف���ي ج�����دول أع���م���ال امل��ج��ل��س 
املزمع  فبراير  ل��دورة  ب��ت��ادرت  اجلماعي 
ع��ق��ده��ا ف���ي ج��ل��س��ت��ني أواله�����ا س��ت��ك��ون 
بتاريخ اخلميس 12 فبراير تليها جلسة 
حتديد  إشكالية  مناقشة  تتضمن  ثانية 
النمو  تصميم  ووثيقة  باجلماعة  املركز 
النقطتني  ح��ول  النقاش  اجلماعة.  ملركز 
السابقة  الوالية  في  كبيرة  أشواطا  قطع 
لتحديد  السابق  املجلس  برفض  انتهى 
وثيقة  مشروع  وإع��داد  باجلماعة  املركز 
غاية  إل��ى  وص��ل  باملركز  النمو  تصميم 
لكن مع تغير  العلني حوله.  البحث  فتح 
املجلس  رئاسة  تغيرت  املجلس  تركيبة 
املستشارين  عند  ال��ه��واج��س  واختلفت 

ب��ني م��ع��ارض ألس��ب��اب موضوعية وآخ��ر 
ألغ����راض ش��خ��ص��ي��ة، وم��ت��ح��م��س حلسم 
املتربصني  أمام  الطريق  لقطع  النقطتني 

بثروة العقار اجلماعي باملنطقة.
منعش  للمجلس  احل��ال��ي  ال��رئ��ي��س   
عقاري وشأنه كباقي املنعشني العقاريني 
ألنها  التعمير،  وثائق  يكرهون  بالعالم 
بكل بساطة حتد من جشعهم في حتقيق 
أرباح مهمة ويفضلون السباحة في املاء 
لذلك  القانون.  ضيق  من  للهروب  العكر 
مركز  لتحديد  املعارضني  أشد  من  جنده 
اجلماعة واعداد وثيقة تصميم النمو له 
لتحويل  ت��ادرت  ساكنة  تطلعات  تراعي 
م��رك��زه��م مل��رك��ز ح��ض��ري ي��ش��رف ب��واب��ة 

الغرب إلقليم جرسيف.

مستشارون آخرون من أطراف اجلماعة 
متخوفون من مصير دوائرهم بعد حتديد 
املركز، والذي يعني في اعتقادهم تشكيل 
املستقبل  ف���ي  ح��ض��ري��ة  ن����واة جل��م��اع��ة 
تنفصل عن باقي قطاع جماعة تادرت، ما 
والقبلي  السياسي  النظام  خلخلة  يعني 
باملنطقة. من أجل ذلك فال غرابة أن جند 

منهم معارضني لذلك.
ف��ي امل��ق��اب��ل مت��ت ح��م��اس ك��ب��ي��ر عند 
غالبية مستشاري املجلس ممن ال تتحكم 
ف��ي ق���راره���م ال��ب��رغ��م��ات��ي��ة واخل����وف من 
كانتا  وإن  النقطتني  لتمرير  املستقبل، 
حتتاجان لوقت طويل من أجل التصديق 
فرض  مع  انطلق  احلماس  هذا  عليهما. 
النقطتني  الدراج  الرئيس  ن��واب  بعض 

في جدول أعمال الدورة ولو بصيغة تلزم 
فقط املجلس على املوافقة من عدمها على 
لتحديد  التقني  بامللف  اجلماعة  تزويد 
هذا  في  النمو.اجلميل  وتصميم  املركز 
مستشاري  يجمع  أن���ه  أي��ض��ا  احل��م��اس 

جميع األطياف السياسية للمجلس.
تائها  املواطن  يبقى  وذاك،  هذا  وبني 
بني حديث املقاهي الذي تعتريه االشاعات 
اجلماعي  فاملجلس  احل��ق��ائ��ق.  م��ن  أكثر 
ال��ي��وم ل���ت���ادرت م��ط��ال��ب ب��ال��ت��واص��ل مع 
وأخذ  صوتها  سماع  و  اجلماعة  ساكنة 
تتجاوز  فالنقطتان  املوضوع  في  رأيها 
كونهما مقرر ملجلس جماعي من مشروع 

مستقبل جماعة بأكملها.
> محمد حموتني

أشرف رئيس احملكمة االبتدائية 
بجرسيف ووكيل امللك بها بحضور 
رئ���ي���س ك���ت���اب���ة ال���ض���ب���ط وك���اف���ة 
املوظفني واملوظفات بذات احملكمة 
يوم االربعاء 18 يناير 2016 حفل 
تكرميي أقيم على شرف املتقاعدين 
ب��احمل��ك��م��ة. وأب�����رز ال��س��ي��د رئ��ي��س 
التقدير  مدى  للمتقاعدين  احملكمة 
واالع����ت����راف ب��اجل��م��ي��ل ل��س��ن��وات 
كل  قضوها  التي  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل 
م���ن م��وق��ع��ه، ف���ي خ��دم��ة ال��ع��دال��ة 
الفاعلة في مسيرتهم  وإسهاماتهم 
العملية راجيا لهم التوفيق الدائم 
عن  معبرا  و  األسرية  حياتهم  في 
رغبته في استمرار التواصل معهم 
مت  املناسبة،  وبهذه   . خير  فيه  ملا 

ت��ك��رمي ك���ل ي��ح��ي��ى م��رزوك،م��ح��م��د 
امل���س���ع���ودي ،ب��ل��ق��اس��م م��رم��وغ��ي 
وأح����م����د س��ت��ي��ت��و احمل����ال����ني ع��ل��ى 
اإلحتفاء  ال��ى  ،ب��اإلض��اف��ة  التقاعد 
مبناسبة  ف��ك��ري  ع��م��ر  ب���األس���ت���اذ 
ملصلحة  ج��دي��دا  رئ��ي��س��ا  تنصيبه 

كتابة الضبط بنفس احملكمة  .
املناسبة،  ه��ذه  أثناء  وق��د مت    
ت���ق���دمي م��ج��م��وع��ة م���ن ش���ه���ادات 
املتقاعدين،  للموظفني  ال��ت��ق��دي��ر 
ت��ع��ب��ي��را ع��ن م���دى ام��ت��ن��ان أس��رة 
ال���ق���ض���اء ألب���ن���ائ���ه���ا واع���ت���راف���ا 
بذلوها  ال��ّت��ي  ب��امل��ج��ه��ودات  منها 
صلب  ف��ي  املهنية  حياتهم  طيلة 
رقيها  في سبيل  القضاء  مؤسسة 

وتطويرها. ...

أسرة احملكمة اإلبتدائية بجرسيف  
حتتفي مبوظفيها احملالني على التقاعد
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ف���ي م��ش��ه��د ي��ث��ي��ر االش���م���ئ���زاز 
وال����ت����ق����زز حت����ول����ت ك����ل م���راف���ق 
على  موريتانيا  حديقة  وصهاريج 
مطرح لالزبال ومرحاض للمارة من 
عدميي الضمائر وملجأ للمتسكعني 
وامل���ت���ش���ردي���ن وال����س����ك����ارى ب��ع��د 
واالعمدة  الكراسي  جميع  تكسير 
تسيئ  بشعة  لوحة  في  الكهربائية 

إلى فضاء للترفيه واالستجمام
مواطنون  عبر  أخ��رى  جهة  من 
عن غضبهم وامتعاضهم ملا يجري 
واملعلمة  التاريخي  الفضاء  يهذا 
التي متيز مدينة تازة كما أصيبت 
واإله��م��ال  بالتلف  أرك��ان��ه��ا  بعض 
ف���ي غ��ي��اب ال��ص��ي��ان��ة واحل���راس���ة 
التي  النظافة  فترات  بعض  اللهم 
يقوم بها عمال البللدية بني الفينة 

واألخرى.
موريتانيا  ح��دي��ق��ة  وت��ت��ع��رض 
ح��ال��ي��ا وح��دائ��ق��ه��ا ون��اف��ورات��ه��ا 
وص���ه���اري���ج���ه���ا.. ال���ت���ي ال��ت��ه��م��ت 
املاليني إلى عملية تدمير وتخريب 
وحشية من طرف أشخاص صغارا 
وكبارا بل األدهى من ذلك أصبحت 
واملالبس  املتالشيات  لبيع  فضاءا 
امل��س��ت��ع��م��ل��ة ف����ي غ����ي����اب احل���س 
والوعي الوطنيني وفي ظل انعدام 
اجلماعة  مجلس  وجتاهل  حراسة 

احلضرية ملدينة تازة.

احلديقة  ك��راس��ي  تعرضت  لقد 
أل�����ى ع��م��ل��ي��ة ت��ك��س��ي��ر م����ن ط���رف 
اللعب  أث��ن��اء  مجهولني  أش��خ��اص 
حتولت  كما  باحلجارة  والتراشق 
احلديقة إلى ملعب لكرة القدم قبل 
كما  ح��رب  س��اح��ة  إل��ى  تتحول  أن 
س��رق��ت ب��ع��ض زي��ن��ات ال��ن��اف��ورات 
عن  وكشف  الكهربائية  واألع��م��دة 
أسالكها احلاملة للتيار الكهربائي 
أي  أو  األط��ف��ال  حياة  بذلك  مهددة 

مواطن غافل قد يلمسها.
س���رق���ت امل��ض��خ��ت��ان اإلث��ن��ت��ان 
ال��ل��ت��ان ك��ان��ت��ا ت��ض��خ��ان امل����اء في 
النافورة ) كلفتا 16 مليون سنتيم( 

وكانتا تلطفان األجواء ....

مجلس تازة يهمل وضعية
 حديقة موريتانيا بتازة

استمرار احتجاج النقابات ضد سياسة التعليم
واالسعدادات لتأسيس إطار مدني ملواجهة بعض مقاولي التعليم اخلصوصي بتازة

م���ازال���ت م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ن��ق��اب��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب����ت����ازة م���س���ت���م���رة ف��ي 
التعليمية  السياسة  على  احتجاجاتها 
العمومي  التعليم  إص��الح  في  املتبعة 
وإج���ه���ازه ع��ل��ى امل��ك��ت��س��ب��ات اخل��اص��ة 
في  تسبب  م��ا  التعليم  ون��س��اء  ب��رج��ال 

اح���ت���ق���ان ش���دي���د س��ت��ك��ون 
ل���ه ع���واق���ب وخ��ي��م��ة على 
وتدنيها  اجل��ودة  مستوى 

ل��ت��ص��ل م��س��ت��وي��ات 
ق��ي��اس��ي��ة وس��ط 
أص����������������������وات 
بتدارك  ت��ن��ادي 
امل��زري  الوضع 
ن���اق���وس  ودق 

خ���ط���ر اإلف������الس 
ال��ذي  احلقيقي 
يتهدد  أص��ب��ح 
م������ؤس������س������ات 

التعليم العمومي 
م���ق���اب���ل ارت����ف����اع 

أس����ه����م امل�������دارس 
اخل���اص���ة ال��ت��ي 
أصبحت حتقق 
خيالية  أرباحا 

واالل��ت��زام��ات  ال��ض��رائ��ب  م��ن  وتتملص 
بطرق ملتوية.

وأكد احملتجون أن األشكال النضالية 
مستمرة مت اللجوء إليها بعد استنفاد 

لكافة الوسائل الودية.

االحتجاجية  ال��وق��ف��ات  وت��ت��واص��ل 
التي تقوم بها النقابات التعليمية أمام 
التربية  ل��وزارة  اإلقليمية  املديرية  مقر 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ت��ازة أو أم���ام امل��ؤس��س��ات 
التعليمية كوادي امليل وتاهلة ...حيث 
ت��رف��ع ش���ع���ارات ق��وي��ة ت��ن��ادي ب��إن��ق��اد 

التعليم العمومي .
املشكال  م��ع  ومب����وازاة 
التي أصبت  تتخبط فيها 
ب����ع����ض م���ؤس���س���ات  
اخلصوصي  التعليم 
والتي  ت���ازة  مبدينة 
طابع  ذات  أصبحت 
جت�����اري م���ح���ض، مما 

العلمي  التحصيل  عملية  م��ن  يقوض 
األم��ور متعلقة أساسا مبا هو  ويجعل 
وقت  إل��ى  كانت  بعدما  جت��اري محض 
في  العليا  باملستويات  تتشدق  قريب 
التحصيل والنتائج التي أبانت في ما 

بعد أن ذلك يدخل في إطار البروباكندا 
التجارية .. كما صرحت بذلك النقابات 
وكذلك  عديدة  مناسبات  في  التعليمية 
واالبتزازي  االستفزازي  األسلوب  أمام 
والوعيد  والوعد  بالتهديد  املصحوب 
الذين  اآلب���اء  م��ن  مجموعة  ...يستعد  
ي�����درس  أب���ن���اءه���م ب��ال��ق��ط��اع اخل���اص 
مقاولي  بعض  مواجهة  وفي  باملدينة، 
التعليم اخلصوصي مبدينة تازة  عبر 
جلنة حتضيرية مكونة من 21 من آباء 
وأولياء تالميذ التعليم اخلصوصي من 
أطباء ومحامون وأطر إدارية وتربوية 
وح��ق��وق��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة.. إل��ى 
محاولة لرص الصفوف وتنظيم أنفسهم 
إطار  تأسيس  خ��الل  من 
م����دن����ي ي���ح���م���ل اس���م 
»ج��م��ع��ي��ة أم��ه��ات 
وآب�����اء وأول���ي���اء 
التالميذ وقد بلغ 
ع��دده��م  إل��ى حدود 
 121 ح���وال���ي  اآلن 
كما  ش��خ��ص��ا، 
مهمتها  أن 
س�����ت�����ك�����ون 
دف�������اع�������ي�������ة 
شبيهة بالعمل النقابي  من أجل وضع 
أرب���اب مؤسسات  ح��د جل��ب��روت بعض 

التعليم اخلصوصي مبدينة تازة  .
فباإلضافة إلى  الزيادات غير املبررة 
واملبالغ فيها،والتي  أصبحت تثقل كاهل 

اآلباء و األمهات في السنوات األخيرة، 
سنة،  كل  جيوبهم  تستنزف  غ��دت  كما 
فيما يشبه نوعا من التجارة، ناهيك عن 
غياب أي تكوين تربوي أو بيداغوجي 
لأطر العاملة باملؤسسات اخلصوصية، 
وال��ذي من شأنه أن يرفع من كفاءاتها 
املهنية، ويضاعف مردوديتها، ويحسن 
تركها  يتم  بل  التربوية،  خدماتها  من 
الشخصية  واج��ت��ه��ادات��ه��ا  ومصيرها 
والذاتية ، علما أن التكوين املستمر من 
وبدونه  التربوية  املنظومة  ضروريات 
املنشودة  التربوية  األهداف  لن تتحقق 
اخلصوصي  التعليم  يفتقدة  ما  وه��ذا 

مبدينة تازة   .
وك��م��ا أن  ه��ذه امل��م��ارس��ات ال متت 
بصلة إل���ى م��ي��دان ال��ت��ع��ل��ي��م، وه���و ما 
وبيع   ، النقط  تضخيم  واق��ع  يفضحه 
الكتب واملقررات داخل تلك املؤسسات  
طابع  ذات  مؤسسات  يجعلها  ما  وهو 
على  وخ��ارج��ة  تعليمي،  ول��ي��س  نفعي 
ال���ق���ان���ون مل���ا ت��ش��ه��ده م����ن  جت����اوزات 
سنلخصها   عديدة  قانونية  و  تربوية 
اجلريدة  على صفحات  حسب حلقات  
بشهادات   و  م��ادي��ة  ب��إث��ب��ات��ات  م��ع��ززة 
حية صادرة عن آباء وأولياء التالميدذ 
التعليم  م��ؤس��س��ات  ب��ع��ض  ض��ح��اي��ا 
اخل���ص���وص���ي ب���ت���ازة و ال��س��ي��اس��ات 
املتبعة من طرف بعض مقاولي التعليم 

اخلصوصي بتازة.  
> محسن العمراني

تازة: تأسيس جمعية وطنية 
لإلبداع العلمي

عقدت مؤخرا  ثلة من الشباب 
ب���ت���ازة ت��ه��ت��م مب���ج���ال اإلب�����داع 
ال��ع��ل��م��ي  ب��ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات 
اإلقليمية  ل��ل��م��ن��دوب��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
تأسيسي  ع���ام  ج��م��ع  للصحة 
جل��م��ع��ي��ة أط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا إس���م 
اجل��م��ع��ي��ة امل���غ���رب���ي���ة ل���إب���داع 
العلمي التي تهدف وفق قانونها 
البحث  تشجيع  إلى  األساسي 
بالبيئة  االهتمام  و  االبتكار  و 
تنمية  و  املستدامة،  الطاقات  و 
و  املستدامة،  البشرية  امل���وارد 
ن��دوات  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  تنظيم و 
إقامة  و  دوليا،  و  وطنيا  علمية 

دورات تكوينية في املجال
القانون  مناقشة  و  فبعدقراءة   
األساسي للجمعية و املصادقة 
انتخاب  مت   ، ب��اإلج��م��اع  عليه 

مكتب مسير للجمعية الذي جاء 
على الشكل التالي:

 محمد جعينط رئيسا
 حفيظ اخلاتير نائبا له

 محمد بوكايو أمينا للمال
 القاسمي اسماعيل نائبا له

 بلهريد محمدين كاتبا
 عبد الرحيم غيوز نائبا له

 مليكة الفور مستشارة.
ال��وارد  وف��ق  اجلمعية  تهدف  و 
األساسي  قانونها  ديباجة  في 
االبتكار  و  البحث  تشجيع  إلى 
الطاقات  و  بالبيئة  االهتمام  و 
امل��س��ت��دام��ة، و ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
تنظيم  و  امل��س��ت��دام��ة،  البشرية 
و امل��ش��ارك��ة ف��ي ن���دوات علمية 
وطنيا و دوليا، و إقامة دورات 

تكوينية في املجال....

االبتدائية  احملكمة  مسؤولوا  نظم 
يناير   5 اخلميس  ي��وم  ت���ازة  مبدينة 
2017، حفال لتكرمي مجموعة من األطر 
واملوظفني العاملني باحملكمة احملالني 
على التقاعد، وأوضح رئيس احملكمة 
االحتفال بوصول  أن  لتازة  االبتدائية 
أطر وموظفي احملكمة إلى سن التقاعد 
االعتراف  ثقافة  إرساء  إطار  في  يأتي 
باجلميل و تكرمي املوظفني الذين أفنوا 
بواجبهم  ال��ق��ي��ام  ف��ي  شبابهم  زه���رة 

املهني باستقامة و كفاءة. 
إلى  إض��اف��ة  احلفل حضور  وع��رف 
بتازة   االبتدائية  باحملكمة  امللك  وكيل 
مم��ث��ل ع���ن ه��ي��ئ��ة احمل���ام���ني ومم��ث��ل 

املفوضني  هيئة  وممثل  العدول  هيئة 
القضائيني الذين ركزوا على اخلصال 
املوظفون  عليها  يتوفر  التي  الكرمية 

وتفانيهم  التقاعد  على  أحيلوا  الذين 
ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني طيلة 
في  ملل  أو  كلل  دون  الزمن  من  عقود 

أهميتها  يعرف  ال  التي  الضبط  كتابة 
الكثيرون ممن يلجؤون إلى احملاكم .

من جانبهم، أكد املوظفون املكرمون  
التبرع  -امحمد  العباسي  محمد  وهم 
- القاضي  -بوبكر  لودينة  -فتيحة 
ترسيخ  أهمية  على  حمنيش   محمد 
ثقافة التكرمي واالعتراف، معبرزين في 
من  كل  إلى  امتنانهم  عن  ذات��ه  الوقت 
ساهم من قريب أو بعيد في تكرميهم. 
وقد اختتم احلفل بتوزيع هدايا على 
احمل��ت��ف��ى ب��ه��م ال��ذي��ن غ�����ادروا مبنى 
احملكمة الذي قضوا به سنوات طويلة 

خدمة للمواطنني.
> جميلة خيي .

احملكمة االبتدائية بتازةتكرم موظفني متقاعدين

10 سنوات لمتهمين بسرقة وكالة تحويل االموال بتاهلة
أخيرا،   ، بتازة  االستئناف  مبحكمة  االبتدائية  اجلنائية  الغرفة  قضت 
مبؤاخذة متهمني  من أجل جناية السرقة  ، وحكمت عليهما بعشر سنوات 

سجنا.
وتعود تفاصيل القضية إلى ظهيرة يوم   اإلثنني 24 من شهر أكتوبر من 
السنة املاضية حني تعرضت وكالة لتحويل األموال »الشعبي كاش« مبدينة 
تاهلة بإقليم تازة لعملية سرقة من طرف املتهمني ، متكنا من دخول مقرها 

بشارع األطلس وتكسير أقفال باب الوكالة وسرقة محتوياتها املالية   . 

وذكرت مصادر أمنية، أن املعطيات املرتبطة بهذا احلادث، تفيد أن منفذا 
عملية السطو الذين ينحدران من مدينة فاس  قاما باقتحام وكالة حتويل 
األموال، املتواجدة بشارع »االطلس«، وسط الشارع الرئيسي ملدينة تاهلة، 
بعدما تأكدا من خلوها من املستخدمني، حيث قاما بكسر األقفال، وجنحا 
في سرقة مبالغ مالية من الوكالة.كما جتدر اإلشارة إلى أن إلقاء القبض 
على املتهمني بقرية سيدي حرازم  مت بعد ساعات من عملية السطو على 

الوكالة.

»أهب وجهي للفوضى«
جديد الشاعر نزار كربوط

ع����ن م���ن���ش���ورات 
 « م������رس������م  »دار 
ب��ال��رب��اط ، ص���درت 
م�����ؤخ�����را ل��ل��ش��اع��ر 
كربوط   نزار  املغربي 
الشعرية  مجموعته 
ال��راب��ع��ة ب��ع��ن��وان: »  
أهب وجهي للفوضى 
من  وامل���ج���م���وع���ة   ،«
احل����ج����م امل���ت���وس���ط 
تتصدر غالف   لوحة 

تشكيلية .
وج��ه��ي  أه�����ب    »«
للفوضى » ديوان آخر 
م���ن رب��اع��ي��ة ال��ش��اع��ر 
املغربي التازي، وهو يرسم معالم أفق شعري جديد، ويلتمس 

رؤيا تفاعلية إبداعية. 
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املتعددة 
التخصصات 
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قبل

البدء

ثقافة
إلى روح الباحث الصديق محمد الزرهوني رحمه اهللا 

عبد اإلله بسكمار 

األستاذ  أخرج  املجُنِتج  املسارالفعال  هذا  ضمن 
احمللي  التاريخ  في  أعماله   باكورة  السالم  عبد 
لتازة واألحواز واملتمثل في كتاب » تازة على عهد 
الفرنسي  لالستعمار  القبائل  مقاومة   / احلماية 
وبصدق   « من��وذج��ا  ال��ب��ران��س   1956  -  1912  :
أعتبره عمال تأسيسيا متميزا  فإني  جاِمل  مجُ غير 
والناحية، مبا  بتازة  احلماية  ظروف  مقاربة  في 
انطبعت به من صعوبة التضاريس وعزلة الكثير 
من جهاتها القروية ثم  ما أسهمت به من صفحات 
االس��ت��ع��م��اري:  التغلغل  وم��ق��اوم��ة  اجل��ه��اد  ف��ي 
مب��خ��ت��ل��ف أوج���ه���ه ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
الرواية  على  فقط  ليس  بناء  والعسكرية  وذلك 
والوثيقة املكتوبة أجنبية كانت أم مغربية ولكن 
أيضا على الرواية الشفوية، ولسنا في حاجة إلى 
املصدرية  للمادة  العام  الضعف  على  التنصيص 
األرشيف  تعدو  ال  والتي  املنطقة  ح��ول  املكتوبة 
االستعماري الفرنسي وبعض ما ورد في حواشي 
الضروري  من  بات  ولذلك  األكادميية،  الدراسات 
التي  التاريخية  البياضات  م��لء  الباحث  أم���ام 
جابهها مبادة وثائقية أخرى ال تقل أهمية عما هو 
مكتوب ونقصد هنا املادة الشفوية مبا حتيل عليه 
أحداث ومواقف وخيانات وجرائم وبطوالت  من 
في مختلف مراحل املقاومة املسلحة التي عرفتها 
املنطقة منذ توقيع عقد احلماية وإلى غاية إعالن 

االستقالل سنة 1956.
عبد  األس��ت��اذ  أخ��ان��ا  دفعت  التي  احل��واف��ز  إن 
م ) وهو األول  السالم إلى تأليف هذا الكتاب القيِّ
نواحي  من  غالية  لناحية  التأريخ  في  نوعه  من 
تازة والبالد وهي منطقة البرانس( ، قلت: تتمثل 
ر  املجُعبِّ ال��ذات��ي  العامل  على  ع��الوة  احل��واف��ز  تلك 
باالنتماء  معه  واع��ت��زازن��ا  ال��ب��اح��ث  اع��ت��زاز  ع��ن 
للمنطقة، تتمثل  في غياب كتابات حقيقية حول 
املرتبط  احمللي  للتاريخ  ينتمي  الذي  املجال  هذا 
بأفق وطني، اللهم إذا استثنينا بعض األطاريح 
رف��وف  حبيسة  بقيت  ال��ت��ي  القليلة  اجل��ام��ع��ي��ة 
كليات اآلداب ودهاليزها، ثم هناك االشتغال على 
كثيرا  أخانا  ساعدت  التي  اجلامعية  األط��روح��ة 
ودفعته لتأليف كتاب حول مقاومة قبائل البرانس 
عدة  منه  استغرقت  أن  بعد  الفرنسي  لالستعمار 
سنوات وتطرق عبرها وبإسهاب إلى تلك املقاومة 
عليها  ونال  عام  بشكل  إيناون  أعالي  قبائل  لدى 
الدكتوراة مبيزة مشرف جدا مع توصية  شهادة 
د اجلغرافي  بالطبع، كما أن مظاهر العزلة والتعقُّ
تشمل  ظلت  التهميش  وأوض���اع  والتضاريسي 
هذه املناطق وما يشبهها في مغربنا دون أي مبرر 
واضح أو منطقي أو معقول، فكان من الالزم أن 
يتصدى أخونا للبحث والتأليف و«إماطة اللثام – 
كما جاء في تقدمي الباحث املتمكن املرحوم محمد 
الزرهوني – عن قضايا وإشكاالت وجتارب بشرية 
عة في املجال وممتدة في الزمان تخص مدنا  مموقَّ
وقرى وجتمعات بشرية، ظلت مجهولة أو مغمورة 
لضعف االهتمام بها أو لتهميشها » من هنا فإن 
اإلشكالية التي تأسس عليها البحث إياه تتمثل 
املستويني:  على  عموما  ت��ازة  إقليم  موضعة  في 
وجه  على  البرانس  ومنطقة  واملجالي  التاريخي 
واستنطاق  األس��ئ��ل��ة  إث����ارة  ب��ه��دف  اخل��ص��وص 
)مصادر  املغربية  منها  س��واء  املكتوبة  الوثائق 
ندوات  أشغال   – مذكرات   – تاريخية  وحوليات 
أطاريح   – دراسات في تاريخ املغرب   – مختصة 

ال��وث��ائ��ق  آو   ) م��ج��الت وج���رائ���د   – ج��ام��ع��ي��ة 
ودورس���اي  فانسان  قصر  )مستندات  األجنبية 
– رح����الت م��خ��ت��ل��ف��ة – م���ذك���ران دي��ب��ل��وم��اس��ي��ني 
وعلماء  األنتروبولوجيني  كتابات   – وعسكريني 
أع��داد   – احلماية  سلطات  تقارير   – االج��ت��م��اع 
الشفوية  الروايات  أو   ).... الرسمية  من اجلريدة 
التي عايشت وشاركت في مالحم املقاومة مبنطقة 
قة  املدقِّ الباحث  بعني  ملتقطا  وال��ب��ران��س،  ت��ازة 
وحساسيته املجُرَهفة قبسا من هنا وفقرة من هناك 
وجملة دالة من هذا الكتاب وعبارة هامة من تلك 
نال  مرتعشة  شفاه  من  محددة  وحقيقة  الوثيقة، 
منها الزمن وغوائل األيام وهكذا في حرفية عالية 
اللحظية  امل��ؤرخ ومهامه  فقط عن مهنية  تعبر  ال 
تذهب عميقا في اجتاه  بل  فقط،  واالستراتيجية 
الوظيفية املستَحقة للمثقف هنا واآلن باعتباره ال 
ال لها في افق  فعِّ ها ومجُ مالكا للمعرفة فقط بل موجِّ
موضوعي سليم وخدمة للحقيقة التاريخية، حيث 
تطورت وتشعبت أساليب البحث وطرقه ومسالكه 
احلديثة  التواصل  لوسائل  امل��ذه��ل  التطور  م��ع 
الرمزي والثقافي  الرأسمال  مجُ تثمني  ومعها تعاظجُ

وأهمية املعلومة في ظرفنا التاريخي الراهن .
مجمل  على  التغلب  ف��ي  هنا  التحدي  يتجلى 
الصعاب والعوائق الكامنة أوال في جمع وتوثيق 
األخبار واملعلومات واحلقائق حول املجال أفقيا 
واملجال  املوقع  حيث  من  توصيفه  أي  وعموديا 
اجلغرافي مبا يتميز به، ثم رصد املرحلة املعنية 
حتى  ومنعطفاتها،  وأح��داث��ه��ا  م��ف��ارزه��ا  وأه���م 
كما يذهب إلى ذلك  يجد الباحث نفسه أحيانا – 
منه  تتطلب  مغامرة  أم��ام   – الزرهوني  امل��رح��وم 
الصبر والتؤدة واملكابدة وسعة الصدر، فالكتابة 
حولها،  نجُشر  ما  بقلة  ف��ورا  تصطدم  املنطقة  عن 
رغم أنها حاضرة في ثنايا تاريخ املغرب القدمي 
واملعاصر، ومن خالل أحداثه ومواقفه الكبرى كما 
أن الرواية الشفوية على سبيل املثال تطرح إشكال 
التدوين ونقل املروي إلى ماهو مكتوب باإلضافة 
إلى التكتم عليها أو إخفائها.أو إخضاعها أحيانا 
أو  العائلية  أو  الشخصية  واأله����واء  ل��ل��ن��زوات 

القبلية حتى .
ك���ل ه���ذه ال��ص��ع��وب��ات ل���م ت��ث��ب��ط ه��م��ة أخينا 
في  وإرادت����ه  عزميته  تضعف  ول��م  ال��س��الم،  عبد 
املنطقة  يليق مباضي  إخ��راج عمل علمي محترم 
العلمي  البحث  ف��ض��اء  ول��ج  فقد   « ورج��االت��ه��ا، 

بإصرار كبير، شاقا طريقه بني ثنايا ماضي قبيلة 
إع��ادة  من  ومتكن  أغ��واره��ا  سبر  التي  البرانس، 
ما  سيما  ال  تاريخها،  من  مؤثرة  مراحل  تشكيل 
املسلحة ضد  املقاومة  مجهود  في  بدورها  تعلق 

االحتالل االستعماري«.
املتمكن  الباحث  األستاذ  للكتاب  ق��دم  ومثلما 
تفضل  فقد  الله،  رحمه  الزرهوني  محمد  الراحل 
للمقاومة وأعضاء جيش  السامي  املندوب  أيضا 
بالتقدمي  ال��ك��ث��ي��ري  مصطفى  ال��س��ي��د  ال��ت��ح��ري��ر 
أشرفت  التي  الثانية  طبعته  في  للكتاب  مجددا 
وتنشر  تهتم  مافتئت  وهي  املندوبية  ذات  عليها 
األعمال ذات الصلة مبوضوع املقاومة سواء في 
تغلغل اجليوش  أي خالل مرحلة  األول��ى  فترتها 
 Guerre ِصف بحرب التهدئة االستعمارية فيما وجُ
األخيرة  امل��راح��ل  أث��ن��اء  أو   ، de Pacification
جيش  ان��ت��ف��اض��ة  ون��ق��ص��د  ال��ف��رن��س��ي��ة  للحماية 
 »1955 أكتوبر  في  تازة  وجنوب  شمال  التحرير 
وما ترتب عنها من تداعيات وإسقاطات وإفرازات 
– ح��س��ب ال��س��ي��د ال��ك��ث��ي��ري – وم���ا أح��دث��ت��ه من 
البشرية  وتركيبتها  املنطقة  بنيات  على  حتوالت 
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة »وَي��ع��ت��ب��ر األس��ت��اذ 
الباحث  اعتماد  عبر  التميزهنا  وج��ه  الكثيري 
الرواية الشفوية في سرد وحتليل األحداث  على 
بني  املمتدة  الفترة  خ��الل  املنطقة  عرفتها  التي 
التي  املعاناة  ب��دوره حجم  مؤكدا  1912 و1956 
هذا  إخ���راج  أج��ل  م��ن  الباحث  كابدها  ق��د  يكون 
العمل إلى حيز الوجود وجعله في متناول عموم 
ال  ز  التميُّ أن  نرى  أننا  غير  واملهتمني،  الباحثني 
مجال  في  الكثيري  األستاذ  ماذكره  على  يقتصر 
واملستندات  الوثائق  خلفتها  التي  الفراغات  سد 
املعتمدة عادة في مثل هذه األبحاث، بل هو يشمل 
بها  اضطلعت  التي  املقاومة  خصوصية  أيضا 
والتي  البرانس  املنطقة وخاصة مجموعة  قبائل 
واملتمثل  الهام  اجلغرافي  ياملجال  أوال  ارتبطت 
الفرنسية  االستراتيجية  وطبيعة  ت��ازة  ممر  في 
التي اعتمدت التوسع األفقي بدل  » بقعة الزيت 
الوطنية  الزعامات  من  بعدد  ارتباطها  وثانيا   «
واحمللية أثناء حرب التهدئة كالشريف  احلجامي 
املالك  وعبد  الشنجيطي  بلمامون  احمد  والفقيه 
اجلزائري، وإذا كان األستاذ عبد السالم قد اعتمد 
أساسا على الوثيقة املكتوبة في مرحلة املقاومة 
أرشيف استعماري وكتابات  األولى من  املسلحة 

ال��رواي��ة  ف���إن  ال��ف��ت��رة مغربية وف��رن��س��ي��ة،  ح���ول 
قد  املقاومة  الشفوية عالوة على وثائق مندوبية 
أثثت الفصل الثالث للكتاب بعد أن تعرض الباحث 
في الفصل األول لقبيلة البرانس من حيث املجال 
واإلنسان والزمان، )مبا ذلك أصل التسمية أي » 
البرانس » ( وفي الفصل الثاني لقبيلة البرانس 
املسلحة   واملقاومة  االحتالل  استراتيجيتي  في 

بني 1914 و1926 .
من جهته  للمقاومة  السامي  املندوب  ويصنف 
ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��ه��ام ف��ي إط���ار ال��ت��أري��خ للبادية 
املغربية، وال يتناقض ذلك بتاتا مع الورش املفتوح 
منذ سنوات – كما عبر عنه أخونا األستاذ محمد 
للتاريخ احمللي والذي يخص مجاال  الزرهوني – 
محددا وضيقا نسبيا قياسا إلى التاريخ الوطني 
العام، ومن جهة ثانية، فإن غنى املادة املصدرية 
ح��ول صدقية  عريضا  ال��س��ؤال  ط��رح  ثمة  وم��ن 
ومصداقية االستنتاجات التي يتم التوصل إليها 
باالعتماد على املادة  املصدرية األجنبية وخاصة 
االستعمارية  للخلفيات  تبعا  منها  الفرنسية 
املعروفة وخاصة في موضوع حساس كاملقاومة 
الباحث األستاذ  املسلحة، كل ذلك لم يحجب عن 
إع��ادة  في  الشفوية  الوثيقة  أهمية  السالم  عبد 
تشكيل احلدث التاريخي، وهذا يعد دليال إضافيا 
التي  العلمية  والصدقية  اخل��الص��ات  دق��ة  ح��ول 
واعالي  ممرتازة  املذكوركأهمية  كتابه  بها  متيز 
الفرنسية  العسكرية  االستراتنيجية  في  إيناون 
رت له في هذا اإلطار من خطط استباقية  وما حضَّ
كاجلاسوسية وتوظيف األعيان وممارسة  أشكال  
الزراعية  احملاصيل  إح��راق  فيها  مبا  الضغوط 
إغفال  دون  األسلحة  أن��واع  مختلف  واستخدام 
الريفية  الثورة  في  البرنوسية  املشاركة  طبيعة 
الكرمي  عبد  ب��ن  محمد  البطل  ب��ق��ي��ادة  الباسلة 
في  البرانس  قبيلة  إسهامات  وتنوع  اخلطابي 
غياب  رغ��م   1953 بعد  املسلح  ال��وط��ن��ي  العمل 
قيادات كاريزماتية حقيقية، مما جعل من تاريخ 
املقاومة  مسار  ف��ي  مضيئة  محطة  القبيلة  تلك 
املنطقة  قبائل  وجهاد  عموما،  املغربية  الوطنية 
على وجه اخلصوص وفي احملصلة فإننا نعتبر 
الوثائقية  مادته  بغنى  السالم  عبد  أخينا  كتاب 
وتنوعها مضمونا ومقصدا وجنسا نعتبره قيمة 
حول  احملترم  التاريخي  للبحث  حقيقية  مضافة 

الربوع املجاهدة لتازة وأحوازها .

 الربانس نموذجا 

المكونات والبنيات الثقافية بين الهشاشة وتوقيف الخدمات
       هل » اجُْتِخَمْت »مدينة تازة 
اخلزانة  إغ��القجُ  يتم  حتى  ثقافيا 
الثقافة  وزارة  ملندوبية  التابعة 
ال��ك��وارث  تكتمل  ؟ هكذا  ب��ت��ازة 
ْزناَتَة وعبِد  الثقافية في حاضرة 
��ب م��والي  ��ركَّ امل��وم��ن ب��ِن علي ف��مجُ
بنائه  مراحل  في  زال  ما  يوسف 
األول�������ى وي��������راوح ن��ف��س��ه أم����ام 
العقار  مافيا  ومقاومة  مناورات 
بن  ع��الل  الوسائطية  واخل��زان��ة 
ع��ب��د ال��ل��ه ال��ت��ي ت��أس��س��ت على 
 ( األشعري  السابق  الوزير  عهد 
اجل��رادي  بني   « في حي  الواقعة 
» خلف مسجد السنة ( أصبحت 
خ����زان����ة خ���اص���ة ب���امل���ؤس���س���ات 

متعددة  الكلية  وبطلبة  الثانوية 
س��ائ��ر  دون  التخصصات فقط 
الباحثني املخضرمني أو املنتمني 
فتم  واملصداقية  الرصانة  جليل 
 )......( وعدوانا  ظلما  إقصاؤهم 
ْق .وثاِلَثةجُ اأَلَثاِفي  َصدِّ ْق أو ال تجُ صدِّ
أي » املصيبة الكحلة » تتمثل في 
 ( الثقافة  مندوبية  خزانة  إغ��الق 
الكائنة بدرب كناوة بتازة العتيقة 
واملاثلة في الصورة ( دون مبرر 
وع��م��ومجُ  ال��ش��ب��ابجُ  ليجد  م��ع��ق��ول 
أمام  أنفَسهم  والباحثني  الطلبة 
املقاهي واحلدائق والشبكة وهذه 
رجُ لك جميع الكتب  َوفِّ تجُ األخيرة ال 
الضرورية  الرصينة  وامل��ؤل��ف��ات 

ل��ل��ب��ح��ث ك��م��ا ه���و م���ع���روف وألن 
ضروريا  زال  ال  ال��ورق��ي  الكتاب 
وح���ي���وي���ا )ع���ك���س م���ا ي��ت��وه��م��ه 
ًة أن  البعض (، ويزيد في الطني ِبلَّ
العطلة  في  اإلغ��الق مستمر  ه��ذا 
الفرصة  ت��ت��اح  ال  حيث  البينية 
للكثيرين في األيام العادية قصد 
ال��ب��ح��ث وامل��ط��ال��ع��ة وإجن�����از ما 
يجب إجنازه فال يجدون غير مثل 
والتحصيل  للبحث  العطل  ه��ذه 
اللهم   : والتنقيب، أقول بوضوح 
إن هذا ملنكر فهل من آذان صاغية 
؟ إنهم يدفعون الشباب دفعا إلى 
االن���ح���راف وال��ت��ط��رف وال��ظ��الم 
بهذه العراقيل الغبية واإلغالقات 

إال  ميكن  ال  ونحن  املفهومة  غير 
أن نرفع صوتنا مرة ومرات ضد 
هذا التجهيل املقصود والتضبيع 
الثقافة  تبخيس  وضد  املرفوض 
اخلزانات  إغ��الق  وضد  واملعرفة 
القليلة بتازة املظلومة.... املعرفة 
ح����ق ل��ل��ج��م��ي��ع، وواج��������ٌب ع��ل��ى 
امل��س��ؤول��ني وك��ل أج��ه��زة ال��دول��ة 
توفير مؤسساتها ومجاالتها هذه 
املقاييس  بكل  وم��ه��زل��ة  مصيبة 
بإذن  الحقا  للموضوع  وسنعود 
الله عسى ان جند اآلذان الصاغية 

من مسؤولي آخر زمن.
 

> عبد االله بسًكمار
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ألول مرة بتازة :     رشيط وثائقي حول الفنان أحمد قريفلة
تازا بريس اجلهوية

وتتابع  االنقطاعات  س��ي��رورة  ضمن 
املسارات يدخل نادي السينما واملسرح 
جديدة  سنوات جتربة  ثالث  منذ  بتازة 
تضاف إلى تراكماته اإليجابية في هذا 
وثائقي  شريط  إجن��از  ونقصد  اإلط���ار، 
هو األول من نوعه حول التجربة الفنية 
الفطري  الفنان  ميزت  التي  واإلنسانية 
املغربي والعاملي أحمد قريفلة ) 80 سنة 
في  مشاهدها  تصوير  يجري  وال��ت��ي   )
أحياء تازة بعدوتيها ) العليا والسفلى 
( وبعض مناطق األح��واز خاصة قبيلة 
التسول التي شهدت طفولة ونشأة هذا 
فن  ف��ي  عمل  أن  منذ  العصامي  الفنان 
اخلزف احمللي وتأثر به ثم بعد انتقاله 
ت��ازة وعمله من أج��ل اخلبز  إل��ى مدينة 
اإلصطناعية  ل���ل���ورود  ك��ب��ائ��ع  ال��ي��وم��ي 
عن  معبرة  لوحات  إجن��از  إل��ى  وحتوله 
ال��واق��ع ف��ي إط���ار ال��ف��ن ال��ف��ط��ري ال��ذي 
عرف عند العديد من الفنانني والفنانات 
املغربيات ) بن علي الرباطي – الشعيبية 
ف��اط��م��ة حسن  أح��م��د ال���وردي���غ���ي –   –
الناصري  فاطمة   – اجل��زول��ي  محمد   –

وغيرهم  ....( .
الذي يحمل  الوثائقي  الشريط  يشمل 
إسم » طائر الوروار » ) من إخراج األستاذ 
الفنان  ن��ش��أة   ) م��دن��ي  ع����دادي  ال��ف��ن��ان 
في  أثرت  التي  العوامل  قريفلة ومجمل 

ودوراألم  لأب  املبكر  كالغياب  جتربته 
التشرد واالن��ص��راف  ال��ك��ادح��ة، وح��ي��اة 
موهبة  اكتشاف  ثم  املدرسة،  عن  مبكرا 
التشكيل والرسم، وأخيرا فترات العطاء 
واإلبداع، حيث نجُظمت معارض مختلفة 
املغرب،  وخ��ارج  داخل  للفنان  ومتعددة 
ال��ش��ري��ط ع���ددا م��ن ش��ه��ادات  كما يضم 
وخارج  داخل  ومعارفه  الفنان  أصدقاء 
تازة، ومن املنتظرأن يخرج الشريط إلى 
ودون  القادمة  السنة  بحر  اجلمهورفي 
ش��ك ي��ع��د ه���ذا احل���دث ال��ث��ق��اف��ي الفني 
وحلاضرته  لفنان  توثق  ب���ارزة  محطة 
التي تشكو من تقاعس أبنائها وإقصاء 
مستمرللطاقات والفعاليات في مختلف 

املجاالت .    
كل هذا يدفعنا إلى االنتقال باحلديث 
إل����ى م��اه��و وط��ن��ي وع����ام ف��ق��د شكلت 
باملغرب  السينمائي  التصوير   مواقع 
مجاال حيويا لهذا الفن الرفيع، وفضال 
للمخرجني  ب��ال��ن��س��ب��ة  ج��اذب��ي��ت��ه��ا  ع���ن 
السيناريوهات  وك��ت��اب  السينمائيني 
برت  اعتجُ فهي  السينمائية،  والنصوص 
معينا ومنبعا خصبا للتعريف أوال بتلك 
املواقع ومن ثمة استثمارها في الفضاء 
وثانيا تسويق  فنيا وجماليا،  البَصري 
اجلهة أو املنطقة املعنية وطنيا وعربيا 
ول���م ال دول���ي���ا، ول��ن��ا ف��ي م��وق��ع مدينة 
ورزازات خير منوذج ملثل هذه املواقع، 
ثم هناك موقع مدينة مراكش أو مناطق 
فيها ش��روط  تتوفر  امل��غ��رب  م��ن  أخ���رى 

الفن السينمائي بأشكاله املتعددة سواء 
تعلق  م��ا  أو  التوثيقي  منها  ال��روائ��ي 

بالفيلم القصير.
غير أن هناك مواقع في املغرب )إضافة 
إلى التي ذكرنا(، فضال عن توفرها على 
سة  املؤسِّ ال��ش��روط  أو  العناصر  بعض 
تاريخية  مشاهد  من  السينمائي  للفعل 
فإنها  فنية،  ومؤهالت  طبيعية  ومناظر 
متتلك أيضا ما ميكن أن نسميه الشرط 
ال��رم��زي ون��ق��ص��د ه��ن��ا أس��م��اء مبدعني 
حاسمة  تاريخية  ف��ت��رات  أو  أم��اك��ن  أو 
ميكن ان تكون مادة خصبة أمام األزمة 
امل��ف��ت��ع��ل��ة ل��ل��ن��ص��وص ) ح����رب ال��ري��ف 
– مثلث املوت – املغارات – شخصيات 

ت��اري��خ��ي��ة ك���امل���ول���ى ال���رش���ي���د وأح��م��د 
بلمامون الشنجيطي وابراهيم الوزاني 
( وتتيح  وأسماء ثقافية وفنية وغيرها 
من ثمة إنتاجا بصريا نوعيا وذا قيمة 
وأحوازها  ت��ازة  وتعد  وجمالية،  فكرية 
من بني تلك املناطق املقصودة، ونسجل 
هنا التراجع املهول لأسف في الفرجة 
الكبرى ونعني بها القاعات والشاشات 
العريضة املمتدة لفائدة وسائط  أخرى 
التواصل  ومواقع  العنكبوتية  كالشبكة 
والفضائيات، دون أن يعني هذا تراجع 
للصورة  فني  كمجال  السينمائي  الفعل 
اجل��وان��ب ومن  م��ن مختلف  وق��راءت��ه��ا 
التي  التوثيقية  تبرزاملقاربة  الفعل  هذا 

وتنظيما  أداء  آلياتها وشروطها  متتلك 
ثم تلقيا وقراءة.

ث��ق��اف��ة ال��ص��ورة ف��ي كثير م��ن امل��دن 
من   انطلقت  العميق  امل��غ��رب  وم��ن��اط��ق 
 ( ب��ت��ازة  السينمائية  األن��دي��ة  جت���ارب 
منتدى العالمة   – كوليزي   – ماجيستك 
علي بن بري اعتبارا من سنوات 1975 
املشرقة  الفترات  وبعض   )77  /  76  /
للتلفزة املغربية، عالوة على محطات هنا 
ظمت  نجُ التي  الصيفية  كاجلامعة  وهناك 
اإلنصاف  من  أن  كما   1993 بتازة سنة 
ذكر أسماء محلية أو تنحدر من املنطقة 
كعبد  الوطني  السينمائي  املشهد  أثثت 
املعهد  ( خريج  )75 سنة  الزروالي  الله 
بباريس  السينمائية  للدراسات  العالي 
وق��د  ال���ت���ص���وي���ر(  ش��ع��ب��ة   (  IDHEC
من  العديد  وأدارت��ص��وي��ر  وأخ��رج  كتب 
األشرطة السينمائية الوطنية، واملخرج 
وال��س��ي��ن��اري��س��ت ع��ب��د ال��ع��زي��ز حجي 
واملخرج واملوضب الراحل محمد أمزيان 
وامل��م��ث��ل��ني : م��ح��م��د ال��ت��س��ول��ي ورب��ي��ع 
ونورالدين  كيران  بن  ومجيدة  القاطي 
يشكل  أن  واملؤمل   ، وغيرهم  كيران  بن 
» حت��وال نوعيا  ال���وروار  » طائر  شريط 
أفق  ضمن  احمللي  الثقافي  امل��س��ار  ف��ي 
املقاربات  وتنويع  بالطاقات  االهتمام 
وأشكال االهتمام والتثمني بدل اإلقصاء 
احلضور  تعزيز  ثمة  وم��ن  والتهميش، 
جهويا  للمنططقة  وال��ف��ن��ي  ال��ث��ق��اف��ي 

ووطنيا ودوليا .

مشاركة مميزة 
لنخب عدائي تازة  يف 

السباق األول على 
الطريق بمدينة فاس

حت��ت ش��ع��ار “اجل����ري م��ن أج���ل امل��ت��ع��ة” ش����ارك، م��ؤخ��را 
بالعاصمة العلمية للمملكة فاس ثلة من خيرة عدائي مدينة 
ال��ى مختلف امل��دن  أل��ف ع���داء ينتمون  ت���ازة رف��ق��ة ح��وال��ي 
ال��دورة األولى للسباق على الطريق )10 كلم(  املغربية  في 

املنظم مببادرة من جمعية “نخبة العدائني بفاس”.
فاس  مدينة  وأزق��ة  ش��وارع  من  العديد  املتسابقون  وعبر 
لرفع التحدي واملشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الحتالل 

املراتب األولى.
ممارسة  تشجيع  إط��ار  في  تندرج  التي  ال���دورة،  وكانت 
الطريق  على  عامة واجلري  الطلق بصفة  بالهواء  الرياضة 
فيما  والتنافس  التحدي  لرفع  للمشاركني  فرصة  خصوصا، 

بينهم في جو رياضي ممتع.
وبالنسبة  ل“نخب العدائني بتازة” بقيادة عزالدين بنور 
فاس   مرة مبدينة  ل��أول  املنظم  السباق  في  مشاركتهم  فإن 
يروم التنقيب عن عدائني شباب وفسح املجال أمامهم إلظهار 

إمكانياتهم وطاقاتهم الرياضية.
 هذا وجتدر االشارة الى ان نخب العدائني بتازة سبق لها 
ان شاركت في املراطون الدولي بباريز بداية السنة املاضية 
وتعتزم املشاركة في السباق الدولي للجري املزمع تنظيمة 

منتصف السنة اجلارية مبدينة برشلونة بإسبانيا.  

الدورة األولى للملتقى الثقافي لتاهلة من 3 إلى 5 فبراير 2017
تحت شعار : »من أجل تثمين الموروث الثقافي الشعبي«

حت��ت ش��ع��ار »م���ن أج���ل تثمني امل���وروث 
الثقافي الشعبي«، تنظم جمعية أدرار للبيئة 
الثقافي  للملتقى  األول��ى  ال��دورة  والتنمية 
لتاهلة )إقليم تازة(، وذلك من 3 إلى 5 فبراير 
املقبل، بدعم من جماعة تاهلة و شراكة مع 

جمعيات املجتمع املدني باملدينة. 
وت������ه������دف ال����������دورة 
األولى للملتقى الثقافي 
ل����ت����اه����ل����ة ل��ت��ج��م��ي��ع 
م���خ���ت���ل���ف ال���ف���اع���ل���ني 
واملؤسساتيني للمدينة 
مجتمع  ج��م��ع��ي��ات   :
م�����دن�����ي، ج���م���اع���ات 
إدارات  ت����راب����ي����ة، 
منظمات  ع��م��وم��ي��ة، 
م���ه���ن���ي���ة، وس���ائ���ل 
اإلع��الم وذل��ك بغية 
ال��ت��أس��ي��س ل���رؤى 
مندمجة  ت��ن��م��وي��ة 
مبنية على املقاربة 

التشاركية.
امل������ل������ت������ق������ى 
األول  ال��ث��ق��اف��ي 
ل��ت��اه��ل��ة، ال���ذي 
ي���ن���ظ���م ب���دع���م 
للمجلس  أيشا 

جهة  و  اإلق��ل��ي��م��ي 
لتبادل  ملتقى  أيضًا  مكناس، سيكون  فاس 
األف���ك���ار وال���ت���ص���ورات، ل��ل��ن��ق��اش ول��ط��رح 
مقترحات مشاريع تنموية، لفائدة الشباب، 
اجلمعيات والتعاونيات احمللية واجلهوية، 
حيث ستنظم في إطار امللتقى ندوات فكرية 
االق��ت��ص��اد  و  ال��ت��راث  م��واض��ي��ع  ستناقش 
للنقاش  يطرح  مبا  التضامني  االجتماعي 
النهوض  وف��رص  احمللية  التنمية  قضايا 
واإلقالع بها، من تأطير نخبة من الباحثني 

واألكادمييني.

امللتقى  ه���ذا  ف��ع��ال��ي��ات  ف���ي  وس��ي��ش��ارك 
م��ج��م��وع��ات ف��ل��ك��ل��وري��ة م��ح��ل��ي��ة ووط��ن��ي��ة 
إيعرمين  و  وراي��ن  نايت  أيزلي  )أح��ي��دوس 
تاميدوليت  حل��ي��اي��ن��ة،  ه��ي��ت  إي���زم���اون،  و 
آيت سغروشن( باإلضافة لفانني سيقدمون 
فنيًا  املدينة طبقًا  ول��زوار  للجمهور احمللي 
الفنانة  ضمنهم  م��ن  ب��ت��ط��ل��ع��ات��ه��م،  ي��ل��ي��ق 
األمازيغية عائشة مايا، أمناي و 

ت����وارج����ي����ت، م��ح��م��د 
الكرواني، نصر مكري، التيجاوي و إيشو، 
امل��وس��ي��ق��ى، مجموعة  م��وش��ح��ات أص��دق��اء 

محمد الشريف.
فقرات  لعدة  امللتقى  برنامج  وسيتوزع 
ألعاب  ف��ي  إقليمية  بطولة  ستنظم  حيث 
القوى ولقاء في كرة القدم املصغرة، وبطولة 
ذلك  و  احلديدية،  الكرة  رياضة  في  جهوية 
للرياضات  احمل��ل��ي��ة  األن��دي��ة  م��ع  بتنسيق 

خاصة  و  األط��ف��ال  سيستفيد  كما  ال��ث��الث، 
األط���ف���ال ف��ي وض��ع��ي��ة إع��اق��ة م��ن صبحية 

ترفيهية تربوية.
موعدا  السابع  الفن  لعشاق  كما سيكون 
أف��الم قصيرة ملخرجني  مع ع��روض خلمس 
ال��ري��ب��رط��وار  أغ��ن��وا  وم��وه��وب��ني  محترفني 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي امل��غ��رب��ي ب��أع��م��ال ف��ن��ي��ة ذات 
فريد  الوالي،  رشيد  قبيل  من  عال  مستوى 
الركراكي، عبد الواد املجاهد، هشام الوالي، 
و  خ��ل��و  م���راد  أزروال،  ن���ورة 
زهير الفرتاحي. 
وم�������������ن ب����ني 
ال���ف���ق���رات ال��ت��ي 
ذات  س����ت����ك����ون 
امللتقى  ف��ي  ق���وة 
تكرمي  حلظة  ه��ي 
لطيفة  ال��ف��ن��ان��ني 
م��ح��م��د  و  أح�������رار 
ال����ش����وب����ي، وذل����ك 
ع���رف���ان���ًا ل��ه��م��ا مل��ا 
زاال  وال  ق������دم������اه 
للسينما  ي��ق��دم��ان��ه 
وللمسرح وللتلفزيون 
سيقف  كما  املغربي. 
اجل����م����ه����ور احمل���ل���ي 
خ�����الل ه�����ذه ال������دورة 
ع��رف��ان��ا مل��ب��دع ث��راث��ي 
في  كزجال  عرف  محلي 
مدى  على  أحيدوس  فن 
و  سنة  أربعني  من  أكثر 

هو الشيخ الوردي. 
و على هامش امللتقى، سيكون اإلقتصاد 
التضامني االجتماعي بدوره حاضرًا في هذا 
امللتقى من خالل معرض للمنتوجات احمللية 
وذلك بغية التعريف مبنتوجات التعاونيات 
بالدخل  امل���درة  األنشطة  ذات  واجلمعيات 

وملساعدتها على تسويق منتوجاتها.
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جهوية مستقلة 

AL Hadat AtaZi

احلياة

» البالد بأهلها » هذه حكمة قدمية جديدة قلما ننتبه إليها وهي تنطبق 
ال ميكن  الشديد  لأسف  النعوت  لكن  البهية،  احلبيبة  ت��ازة  على  متاما 
واللوبيات  والعالقات  ال��والءات  منطق  أن  مبا  الكثير،  الشيء  تغير  أن 
البلد  بهذا  العمومية  السياسات  م ومايزال في  الذي حَتكَّ واملصالح هو 
مراكز  بني  احلالي  السياسي  الصراع  ذلك  على  الفاقع  والدليل  األم��ني، 
الواجهة  في  تكون  أن  املفترض  من  التي  القوى  وبني  املختلفة  السلطة 
تشكيل  في   « البلوكاج  ب«  ننعته  أصبحنا  فيما  الدميقراطية  عن  دفاعا 

حكومتنا باململكة السعيدة .
 من باب البديهيات أن إقليم تازة ظل دائما على هامش تلك السياسات 
مثله مثل باقي مناطق املغرب العميق، وحتى أبناء هذا اإلقليم أنفسهم 
) واألمر ليس شوفينية ألن اجلميع مغاربة أبناء الوطن الواحد بالطبع 
لكن احلديث عن ماهو محلي يجب ان يرتبط دائما مباهو وطني والعكس 
أو  يتركونه  أو  يهجرونه  حينما  ه��ؤالء  اإلقليم  أبناء   ) أيضا  صحيح 
ذاتية  األسباب  من  لسبب   - مكانيا  أو  جغرافيا  أقصد   – عنه  يرحلون 
أو موضوعية سرعان ما ينسون أو يتناسون أصولهم وَمنِبت غرسهم، 
سرعان ما ينسون مراِبَع ِصباهم وَمواِطن أجُْنسهم وأرَض منابتهم األولى 
التي لوالها ما كانوا  ليحققوا ما حققوا، إن الذي َيْنسى أصوَله وجذوره 

ء ِظالله . ال حق له في التمتع بهواء وطنه أو شرب مائه أو َتَفيُّ
بقيم  واملتشبعات  املتشبعني  وبناتها  أبنائها  جلميع  محتاجة  ت��ازة 
املواطنة احلقة، الذين يحملون الهم  احمللي والوطني من أي موقع كان، 
إنك تازي يا أخي / أختي فافتخرياصاح  وارفع رأسك إلى السماوات 
ال، فهي بالد الرجال واألبطال والشهداء حقا وتاريخا وواقعا ال خياال،  العجُ
وليس بالضرورة أن نحول االجتاه نحو اخلرافات التي ال يصدقها العقل 
) كاملقولة الرائجة املضحكة » من مدينة تازة إلى قرية فاس » مثال والتي 
!!( وال  ما  أكثر مما حتقق شيئا  إلينا  لها ألنها تسيء  يجب وضع حد 
ل احلبة  حوِّ ج لأكاذيب واألوهام حول اإلقليم ويجُ َروِّ ج ويجُ سامح الله من روَّ
لم  أوزارا  املجاهد  اإلقليم  ل هذا  َحمِّ ويجُ التاريخ واجلغرافية  قبة في  إلى 
َلها في يوم من األيام، الشيء  يكن معنيا بها أومسؤوال عنها أو كان متحمِّ
الذي دفع بعضا من أبناء جلدتنا أن يأنفوا من كونهم تازيني ويتنكروا 
لبلدهم أو مدينتهم، فينسبون أنفسهم إلى الرباط أو البيضاء أو فاس 
وهو قمة العار الذي ميكن أن يحيق بأي بشرفوق هذه األرض ومنتهى 
اخلزي ألي مقطوع من شجرة أو مقتِلع عن جذوره وانتمائه احمللي أو 

الوطني .
املدينة  اطر  الطليعة  وفي  األق��ل  على  موقعه  من  واح��د  كل  اجتهد  لو 
امل��ج��االت،  جميع  ف��ي  الدينامية  النطلقت  خ��ارج��ه،  العاملني  واإلق��ل��ي��م 
وشخصيا أردد في داخلي » أشِعْل شمعة ياهذا بدل أن تعلن الظالم ألف 
البديهيات هي اإلحساس باالنتماء وقدميا  » وأول خطوة في هذه  مرة 
وسائل  طبعا   « الناس  ْب���الداْت  ْعَسْل  واَل  ْب��الدي  قطراْن   « املغاربة  ق��ال 
فاملؤسسة  اإلمكانيات واملنطَلق هو احلي  العمل متوفرة رغم محدودية 
أواجلمعية أو اإلدارة أو إطارات املجتمع املدني، ثم املجاالت السياسية 
االستقاللية وبعٌض  األدنى من  فيها احلدُّ  ر  املتوفَّ والنقابية واحلقوقية 
االقتصادية  الفعاليات  وأيضا  احل��ال،  بطبيعة  والشفافية  النزاهة  من 
واالجتماعية واجلماعات املنتخبة فمن أراد العمل وخدمة الصالح العام 
خلدمة  أمامه  متاحة  فالفرص  والعمل  االجتهاد  أراد  من  اخل��اص،  قبل 
كيف  زمان  أيام  تازة  على  الدموع  وذرف  البكائيات  أما  والعباد،  البالد 
كانت تازة وكيف أصبحت وهو لعمري ال يتجاوز الوعي الطفولي البدائي  
ر تازة فقط للحنني ومحاولة إيجاد موقع لكن في الرباط ال تازة  أو تذكُّ
واألح��واز  املدينة  في  حصلت  التي  التحوالت  وإغفال  هههههههههههه 

خالل العقود األخيرة، فلن تقدم أو تؤخر شيئا بكل أسف ولوعة .
في املجالني الثقافي والفني على سبيل املثال ال احلصر شهدت تازة 
عد وال  تجُ العديد من التظاهرات واملهرجانات والبهلوانيات التي تكاد ال 
حتصى من كثرتها وغزارتها، لكنك حينما تغربل ما تغربل منها ال يبقى 
ولم  في شيء  والعباد  البالد  تنفع  لم  ألنها  الغربال،  إال  النهاية  في  لك 
ف على األقل باملدينة وال باإلقليم ) مع استثناءات قليلة طبعا ( ألن  عرِّ تجُ
همَّ أصحابها ومنظميها كان هو خدمة مصاحلهم اخلاصة وأجنداتهم 
من  التظاهرات  تلك  في  فترض  يجُ ما  حساب  على  ومواقعهم  وعالقاتهم 
خدمة للمنطقة وترويج لصورتها املميزة Image de mark  فأجُْهِدر املال 
دت الطاقات دون نتيجة،  دِّ العام دون حسيب وال رقيب وضاعت إطارات وبجُ
وكنموذج فقط على إفالس وفشل مثل هذه البهلوانيات أن املنطقة تعود 
في كل مرة إلى ركودها وهمها اليومي مبجرد نهاية أي مهرجان أو لقاء 
أو ملتقى دون أي تراكم إيجابي بل دون حتى توثيق احملترم منها عن 
في  مثال  يحدث  مثلما  وغيرها  واألشرطة  واملطبوعات  بات  تيِّ الكجُ طريق 
إن  يكن...بل  لم  وك��أن شيئا  مثال  والعرائش  وف��اس وصفرو  كسال  مدن 
بعض تلك البهلوانيات حتولت إلى فضائح أزكمت األنوف لسوء حظ هذه 
العام  للمال  األبية مبا عرفته من كوارث وسهرات حمراء ونهب  املدينة 

َمْل راَكْد« وصافي  . بأسماء متعددة وخالبة أحيانا و« َخلِّي داْك اجلَّ
املدينة في حاجة لتكاثف جهود جميع املخلصني والشرفاء باختصار، 
على أساس ميثاق تنموي مدني جامع وما حك جلدك مثل ظفرك، وهي 
القاذورات  يرمي  الذي  املواطن  من  باإلقليم  للنهوض  مسؤولية اجلميع 
باب  من��وذج   ( اجلميلة  التاريخية  واملعالم  وامل��راف��ق  احليطان  ويلوث 
لهم  أخ��الق  ال  والسفلة ممن  واملراهقون  الصعاليك  لوثه  ال��ذي  اجلمعة 
سوى  احليطان  جنته  ذنب  أي  دون  واألوس��اخ  واخلربشات  بالكتابات 
أنها جميلة بهية للناظيرن ( املواطن الذي يرمتي على املجال العمومي 
من  ويتملص  العمومية  املمتلكات  ويدمر  ال��ق��اذورات  مبختلف  ويلوثه 
واجبه املدني املواطناتي ويخرق القانون وحتى قمة الهرم في املسؤولية 
حيث النهب والريع واملافيا املنظمة وغير املنظمة ) ال نعمم طبعا هناك 
روح  على  يتوفر  من  واالجتماعيني  االقتصاديني  والفعلني  املقاولني  من 
املواطنة ومتغريبيت ( وكفى - يرحمكم الله - من نظرية املؤامرة والبكاء 

على األطالل .

الكــــبـــاحي

من مدينة تازة
 إلى...... مدينة تازة

عبد اإلله بسكمار alhadathatazi@gmail.com

تازة غائبة  عن الخارطة السياحية بالمغرب 
عديدة،  إعالمية  تقارير  أف��ادت 
للسياحة  ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب  أن 
اس��ت��ث��ن��ى خ���الل رس��م��ه خل��ارط��ة 
ت��ازة  بالبالد،إقليمي  السياحة 
املوجودة  السياحية  املواقع  من 

باملغرب.. 
وأضافت نفس التقارير، اعتمادا 
من  استجمعتها  معطيات  على 
هذا  أن  للمكتب،  الرسمي  املوقع 

الدليل  من  اإلقليم  غيب  األخيرة 
السياحي للمغرب، وهو ما اعتبر 
باملؤهالت  وتقليال  اس��ت��ص��غ��ارا 
السياحية والطبيعية التي يزخر 

بها اإلقليم. 
وخالل ذات التقرير مت اإلشارة 
للمكتب  الرسمي  امل��وق��ع  أن  ال��ى 
على  يتوفر  ال  للسياحة  الوطني 
م��ع��ل��وم��ة س��ي��اح��ي��ة واح����دة على 

من  عليه  يتوفر  ما  رغ��م  اإلقليم، 
وثقافي  وطبيعي  سياحي  رصيد 
زاخر ومتنوع ومتكامل ميكنه من 

استقطاب عدد مهم من السياح. 
إغ���ف���ال ت������ازة   م���ن اخل��ارط��ة 
أكثر  ي��ط��رح  ب��ال��ب��الد،  السياحية 
ت���س���اؤل ح���ول دور اإلق��ل��ي��م  م���ن 
القطاع  ه��ذا  وتنمية  تنشيط  في 

احليوي باملغرب.

 Taza فاميلي  ت��ازا   « مجموعة  أطلقْت 
Family » الغنائية والشبابية املتخصصة 
ت���ازة عملها  ال���راب » م��ن مدينة   « ف��ن  ف��ي 
الغنائي األول » تازة ما تبكيش ». وهو عمل 
إضافة   �� لكونه  واملتابعة،  باالنتباه  جدير 
إلى مستواه الفني اجليد من حيث التلحني 
والتوزيع املوسيقي واألداء �� يحمل رسالة، 
أو باألحرى صرخة احتجاج قوية وهادفة 

االقتصادية  ب��األوض��اع  التنديد  أساسها 
واالجتماعية املزرية التي أصبحت تعيشها 
املدينة، في ظل الفقر والبطالة والتهميش، 
اقتصادية  وم��ق��ارب��ات  س��ي��اس��ات  وغ��ي��اب 
من  وس��اك��ن��ت��ه��ا  امل��دي��ن��ة  ���خ���رج  تجُ حقيقية 
أوضاعها املتردية وكّماشة لوبيات الفساد 
منذ  أحكمت  التي  واالقتصادي  السياسي 
إلى  وحولتها  املدينة،  على  سيطرتها  مدة 

ِملكية شخصية أو » عقار كبير ». مع غياب 
شبه مطلق ملبادرات تنموية فاعلة وناجعة 
تكون  وثقافية  وفنية  ري��اض��ي��ة  وأن��ش��ط��ة 
املدينة  لساكنة  حقيقي  متنفس  مب��ث��اب��ة 
وشبابها، وتستوعب طاقاتها وتدمجها في 
والسوسيو  ثقافي   - السيوسيو  محيطها 
– اقتصادي، وحتميها �� بالتالي �� من براثن 

اجلهل واجلرمية واإلدمان والتطرف. 
ب���أن ه���ؤالء الشباب  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
تازة   ( الغنائي  عملهم  إنتاج  في  اعتمدوا 
ما تبكيش ( املميز والواعد على إمكاناتهم 
وطاقاتهم الشخصية، ولم يجدوا غير موقع 
» اليوتوب » ليوصلوا من خالله رسالتهم 
إلى املسئولني محليا ووطنيا. مع اإلشارة 
إلى أن كلمات القطعة وتلحينها وتوزيعها 
األعضاء  بني  جماعيا  عمال  كان  موسيقيا 
الفكرة  ك��ان��ت  فيما  للمجموعة،  اخلمسة 
واإلخ�����راج وال��ت��ص��وي��ر وامل��ون��ت��اج لكرمي 
ه��رن��ان. إض��اف��ة إل��ى ط��اق��م فني مميز من 
املوسيقيني واملمثلني والتقنيني ساهم في 
هذا العمل الفني مثل : حسن الفايز، رشيد 

العلوي، أمني بن أحمد وأسامة كريدش.
> د. بوجمعة الع�وفي                 

»تازة ما تبكيش« : 
عمل فني غنائي مميز لمجموعة
 » تازا فاميلي« من مدينة تازة

رشيد فناسي يلعب البطولة في شريط ” اآلخر ”
 للمخرجة الشابة كريمة الغوالي

ع���ن ف��ك��رة وس��ي��ن��اري��و  
رش���ي���د ف���ن���اس���ي  أن��ه��ت  
كرمية  ال��ش��اب��ة   املخرجة 
الفيلم  الغوالي   تصوير 
من   اآلخ��ر”   القصير   ”  
ب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان امل��ت��أل��ق 
تشخيص  فناسي   رشيد 
ال��ف��ن��ان ح��ف��ي��ظ ال��س��امل��ي  
العامري  منصف  الطفل 
ب��در  أم����ني امل���احل���ي –   –
بلحاج  أم���ني   – ب���ن���داود 
كرمي  التصوير  مدير     .

امللصق  تقنيات  الهرنان   
محمد بنغموش  .   ويعالج 
ال���ف���ي���ل���م  ح���س���ب ت��ص��ري��ح  
لرشيد فناسي  مشكل العقد 

الشباب   لبعض  النفسية  
املغربي  ح��ول األن��ا  واألن��ا 
دور  وي��ل��ع��ب     .. اآلخ������ر  
ال��ب��ط��ول��ة   “ف��ه��ي��م”  وه��و 

ش�����اب ف����ي م��ق��ت��ب��ل ال��ع��م��ر 
بنفسه   االه��ت��م��ام  ف��ي  يبالغ 
لكنه  حينما  ف��ي وح��دت��ه   
يخرج للشارع  يصبح  كائنا 

هو  إذ   مت��ام��ا   مختلفا  
ب��اآلخ��ري��ن  سيهتم  ال���ذي 
..  هنا  حتاول  التجربة 
االش�����ت�����غ�����ال ب��ت��وظ��ي��ف 
الصورة  وال��دالل��ة  ..هنا 
اإلشكالية   ت��ط��رح  أي��ض��ا 
…ج���دي���ر ب����اإلش����ارة  إل��ى 
التصوير  مناظر  جل   أن 
ال��ت��ق��ط��ت  مب��دي��ن��ة ت���ازة  
..وي��راه��ن  طاقم  إنتاج” 
اآلخ������ر”   ع��ل��ى م��ش��ارك��ة  
في  الفيلم    لهذا  واسعة 
م���خ���ت���ل���ف امل���ه���رج���ان���ات 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
امل��غ��رب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة و مل���ا ال 

..الدولية.


