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03متابعات 12 سنة سجنا
 المرأة قتلت 

زوجها 
أسماء ناهبي 
مقالع الرمال

سوق مرجان 
خارج القانون

رفi نقط جدول 
أعمال دورة بلدية تازة

الحبس لرئيس 
جماعة بتازة

10متابعات11متفرقات05زوووم

سكان دوار الشلوحة  

بني تصدره للوقفات االحتجاجية تارة، واجللوس على طاولة احلوار 
مع تلقي الوعود املطمئنة تارة أخرى، ميضي امللف املطليب لساكنة دوار 

«الشلوحة »  حمطة القطار مبدينة تازة  رحلته حنو حتقيق ما سطر 
به من أهداف، وعلى الرغم من أن الشيء من هذه األخرية ترجم حلد 
اآلن فوق أرض الواقع، إال أن هناك تفاؤال يسكن املعنيني باألمر جراء 

جمموعة من االعتبارات واخللفيات، اعتربت لدى متبنيها مقدمة 
مشجعة لقيادة مركب الناجني بثبات إىل بر األمان. 

مغاربة من الدرجة الصفرمغاربة من الدرجة الصفرمغاربة من الدرجة الصفرمغاربة من الدرجة الصفر

تتمة ص 13-12

متابعات: ص 11

غياثة الغربية:

اتهاÂ قائد 
بSفساد 

االنت�ابات

متابعات: ص 11

 بين لنت:

وتستمر 
املهزلة 
الصحية

 كزناية ∫ التهميg والعزلة
 Ãتاهلة ∫ احتجا 

السكان ضد التفقير
مGراوة∫ أين تصر· 

øالعزلة pأموال ف
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مختصرات

الصيادلة غاضبون بسبب 
الفوضى وجتارة األكشاك

 عبر عدد من صيادلة تازة عن امتعاضهم 
واستيائهم بسبب ما قالوا إنها اختالالت تعتري 

مهنة الصيدلة، ومشاكل تعمق تأزم األوضاع 
بالقطاع حيث قالوا إن “الفوضى العارمة في 

القطاع وعدم احترام القانون املتعلق باملستلزمات 
الطبية التي باتت تباع في األكشاك وصناديق 

السيارات، ما يشكل تهديدا ملهنة الصيادلة وحياة 
املواطنني، هي األسباب الرئيسية لالستياء”.

مكاتب ومصاحل عمومية 
شبه متوقفة عن العمل يف فترة 

الظهرية
يصاب املواطن املغربي بذهول وهو يرى بأم 

عينيه الفساد داخل املRسسات العمومية واملقاطعات 
البلدية بتازة  مكاتب ومصالح   فارغة أو موصدة 

بني الساعة الثانية عشرة والنصف والساعة الثانية 
والنصف، بالرغم من أن منشور التوقيت املستمر، 

الذي ينص على أن هذا التوقيت تتخلله نصف ساعة 
غذاء فقط، مع عملية املداومة بني املوþفني ، لكن هذا 

املنشور غالباÎ ما ال يتم احترامه

إعالميون : غياب الدعم 
واملنافسة الرقمية يهددان 

الصحافة اجلهوية
 أجمع صحافيون ومختصون في الشأن 

اإلعالمي على أن الدعم يشكل العمود الفقري 
لûعالم اجلهوي باملغرب، خاصة في þل منافسة 

اإلعالم الرقمي لنظيره التقليدي، محذرين من اختفاء 
مجموعة من املقاوالت اإلعالمية اجلهوية بسبب 

انعدام دعم الدولة لها. جاء ذلك خالل ندوة بعنوان 
 åل الثورة الرقميةþ مستقبل املقاوالت اإلعالمية فيò
ضمن فعاليات الدورة الثالثة مللتقى البوغاز لûعالم 

اجلهوي، يوم األربعاء 22 فبراير 2017 بطنجة.

املجلس اجلهوي للحسابات 
يدقق يف ملفات املديرية االقليمية 

للسكىن وسياسة املدينة بتازة
 أفادت مصادر مطلعة، أن جلنة من  املجلس 
اجلهوي للحسابات بفا”، حلت خالل األسبوع 
الثاني من شهر فبراير األخير باملديرية االقليمية 
لوزارة السكنى وسياسة املدينة بتازة ، من أجل 

التدقيق في جميع برامج املديرية . 
وأضافت املصادر نفسها أن أعضاء اللجنة  

عملون على إجناز تقرير في املوضوع، لتوجيهه إلى 
رئيس املجلس اجلهوي للحسابات، في انتظار توجيه 

مالحظات إلى املسRولني باملديرية.

الهاتف :
0537610638
0661395940

اإلخراج والطبع :

0535281514

فضيحةÆÆÆتوقف أGýال مAروع Þرقي أýر· عليه عامل إقليr تازة بعد تدšل جهة أšرى
اه���ت���زت ت�����ازة م���ن ج���دي���د ع��ل��ى وق��ع 
فضيحة جديدة مدوية بعد توقف مشروع 
إجناز محور طرقي في اجتاه باب بودير 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق اجل��ه��وي��ة رق���م 507  إث��ر 
تدخل مسؤولي املندوبية السامية للمياه 

والغابات على مستوى الرباط.
وحسب بعض املصادر  فعملية إجناز 
إنطالقه  على  أشرفت  الذي  املشروع  هذا 
أشغاله  عامل إقليم تازة  توقفت بسبب 
تدخل بعض مسؤولي  املندوبية السامية 
عمال  أرغ��م��وا  ال��ذي��ن  وال��غ��اب��ات  للمياه 
التوقف     على  بالصفقة  الفائزة  الشركة 
األول��ي��ة  التجهيز  أش��غ��ال  ب���دأت  أن  بعد 
اإنطالق املشروع الذي تبلغ قيمة إجنازه 
،وي��ض��م   سنتيم  م��ل��ي��ون   800 م��ن  أزي����د 
بني  الرابطة  الطريق  وتوسيع  ترصيف 

دوار عروة وراس املاء كشطر أول و الذي 
الهائل  الضغط  تخفيف  على  سيساعد 
ال��ط��ري��ق وال����ذي يتسبب في  ع��ل��ى ه���ذه 

حوادث سير ممية في أكثر من مرة.
ه��ذا احمل��ور  توقيف  رده���ا على  وف��ي 
للمياه  السامية  املندوبية  أبدت  الطرقي، 
بعض  بجهل  مسؤوليتها  عدم  والغابات 
أص��ح��اب امل��ش��اري��ع ب��اجل��ه��ة ب��ال��ق��ان��ون 
واإلج�����راءات اإلداري����ة امل��ع��م��ول بها في 
اتباعها  يجب  والتي  احل��االت  ه��ذه  مثل 
ك��ان  م��ش��روع كيفما  ف��ي أي  ال��ب��دء  ق��ب��ل 
نوعه سواء كان خاصا أو عاما إذا كانت 
لها  ت��اب��ع��ة  عليها  س��ي��ق��ام  ال��ت��ي  األرض 
بعض  ف��ي  وتدخلها  تصفيتها  أج��ل  م��ن 
في  يندرج  مؤخرا  توقفت  التي  املشاريع 

إطار قيامها بعملها فقط الغير.

أمام عجز عامل تازة
والية فا” تسحب رšصا الستGالل املقالع 

واملناجr ونهب الثروات املعدنية بتازة

أين وصل تقرير املجلس ا'هوي 
 Áللحسابات ب�صو’ تقارير

السنوية حول البلدية  والوكالة 
املستقلة لتوزيع املاء بتازة

ال زال املتتبعون للشأن احمللي ببلدية تازة ، ينتظرون 
في  للحسابات   اجل��ه��وي  املجلس  تقرير  ع��ن  الكشف 
تقريره السنوي لسنوات  2009 – 2010-2011-2012 
بخصوص فضائح اخلروقات اإلدارية والشبهات حول  
مصادرنا  قدرتها  التي  العمومية..  الصفقات  بعض 
ت��ازة  لها ساكنة  اه��ت��زت  السنتيمات،  م��ن  امل��الي��ني  ف��ي 
أعضاء  أبطالها  السايب،  للمال  من��وذج��ا  واعتبرتها 
هدد  وأن  سبق  ال��ذي��ن  للمدينة،  احل��ض��ري  باملجلس 
من  خ��وف��ا  م��رة  م��ن  ك��م  ف��ي  استقالته  بتقدمي  بعضهم 
املساءلة واحملاسبة. وفضائح الوكالة املستقلة لتوزيع 
املاء بتازة  ولإلشارة، فاملجلس األعلى للحسابات، عجز 
في اكثر من مرة عن تقدمي تقارير تهم املجالس املنتخبة 
و حتاشى كشف  ت��ازة،  بإقليم  العمومية  املؤسسات  و 

حقيقة ما يجري في هذا اإلقليم..

تتجه والية فاس أمام عجز عامل 
إق��ل��ي��م ت���ازة إل���ى س��ح��ب رخ��ص 

االستغالل من أشخاص نافذين 
يستفيذون  ك��ان��وا  م��ع��روف��ني 
ط���ي���ل���ة ع�����ش�����رات ال���س���ن���ني 
املقالع  ب��ع��ض  م��ن  امل��اض��ي��ة 
البناء  وم��واد  احلجر  إلنتاج 
سيتم سحب رخصها بعد أن 

سجلت جلن تقنية أن الشركات 
يديرها  وال��ت��ي  عليها  امل��ش��رف��ة 

القوانني  تخالف  األع��ي��ان  ه���ؤالء 
املعمول بها.

ال��ت��ق��ري��ر ف��وض��ى اس��ت��غ��الل املقالع  وس��ج��ل 
ملقالع  القانونية  ال��رخ��ص  غ��ي��اب  على  ع���الوة 
الغابوي  املجال  اجن��راف  في  تسببت  معروفة 
املياه  ملكيتها ملصالح  ترجع  مقالع  واستنزاف 

م��ج��ه��ول��ني  أن  ت��ب��ني  وال���غ���اب���ات 
حتد  في  لفائدتهم  يستغلونها 
وزارة  ومصالح  للعمالة  ت��ام 

الطاقة واملعادن...
بشهادات  التقرير  وع��زز 
ل���ع���م���ال أك�������دوا ت��ع��رض��ه��م 
بعض  ط��رف  من  لالستغالل 
أرب��������اب امل����ق����ال����ع، خ��اص��ة 
ظ��روف  ف��ي  يشتغلون  وأن��ه��م 
ت��غ��ي��ب ف��ي��ه��ا ش����روط ال��س��الم��ة 
بسبب  مهددة  باتت  حياتهم  وأن 
للحفر  واملتكررة  املتتالية  االنهيارات 
مقالع  استغالل  أن  إل��ى  مشيرين  وال��ص��خ��ور 
وادي   ( املنطقة  ف��ي  ال��ب��ن��اء  وم����واد  احل��ج��ارة 
أمليل- تاهلة- عروة .. يعرف فوضى كبيرة على 

مستوى احترام مساطر االستغالل القانونية.

أعفى املفتg العام للمحافظة العقارية 
بتازة  العقارية  االمالك   kمحاف باملغرب 
مصالح  على  بإحالته  وأمر  منصبه  من 

احملافظة بالربا◊ دون مهام.
كانت  فقد  محلية  م��ص��ادر  وحسب 
ق��د حلت  جل��ن��ة تفتيg م��رك��زي��ة ك��ان��ت 
امل��اض��ي��ة ، مبصلحة  ال��س��ن��ة  أواخ����ر 
من  وذل���ك  ب��ت��ازة   العقارية  احملافظة 
أجل افتحاص بعi امللفات التي كانت 
تصدر  أن  قبل  شكايات  عدة  موضوع 

والقاضي  قرارها  املركزية  املصالح 
بإعفاء و&ريد احملافk على األمالك 

.kالعقارية بتازة من مهامه كمحاف
وراء  كانت  بتازة   أن جهات  مطلعة  وذك��رت مصادر 
إع��ف��اء  اس��ف��رت  ال��ت��ي   gالتفتي عملية 
و&����ري����د احمل����اف����k ع���ل���ى األم�����الك 
ب���ت���ازة ، واض���اف���ت ذات  ال��ع��ق��اري��ة 
وأن - تسجيل  أن��ه سبق  امل��ص��ادر 
بني  وتالسنات  كالمية  م��ش��اداة  ع��دة 
بعi األشخاص واحملافk  مبكتب هذا 
االستقباالت   بقاعة  الذي وضعه  األخير 
بسبب مت��اط��ل ه��ذا األخ��ي��ر ف��ي تسوية 
ملفات عقارية كان قد وضعوها مبصالح 

الوكالة.

øالوكالة العقارية بتازة من منصبه kإعفاء محاف Ò- ملا–ا

املكون  الثالثي  التنسيق  جنح 
م����ن أح�������زاب ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي 
لألحرار، احلركة الشعبية، والتقدم 
واالشتراكية  من نسف دورة فبراير 
ت��ازة   لبلدية  اجل��م��اع��ي  للمجلس 
اجلمعة   ي��وم   انعقادها  مت   التي 
، بعدما أن غاب   2017 17 فبراير 
مستشاروا  األح��زاب املذكورة عن  
جلستني سابقتني ملوعد عقد الدورة 

وعدم اكتمال النصاب القانوني.
وك�����ان م���س���ت���ش���اروا األح�����زاب 
ال��ث��الث��ة ق���د ع���ق���دوا ع���دة ل��ق��اءات 

وم���������ش���������اورات ب��غ��ي��ة 
استراتيجية  صياغة 

ع������م������ل م������وح������دة 
ي���وق���ف���ون ب��ه��ا ما 
عشوائية  أس��م��وه 
وارجت��ال��ي��ة ح��زب 
والتنمية   ال��ع��دال��ة 

ف���ي ت��دب��ي��ر ش���ؤون 
اجل����م����اع����ة وغ���ي���اب 

للنهوض   واضحة  رؤية 
ب����امل����دي����ن����ة  اق����ت����ص����ادي����ا، 

مت  حيث  وري��اض��ي��ا....،  اجتماعيا 

قيع  تو
شرف  ميثاق 

ش��ف��وي��ا ب��ي��ن��ه��م  ي��ح��دد اخل��ط��وط 
العريضة 

والتنسيق  للعمل 
اتضح  حيث  بينهم  فيما  املشترك 

ذلك من خالل تصريحاتهم خالل 
افتتاح الدورة .

وأك������دت م���ص���ادر م��ق��رب��ة 
ال��ذي  امل��ذك��ور  التحالف  أن 
إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  يشكل  ك���ان 
ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
أغ���ل���ب���ي���ة امل���ك���ت���ب امل��س��ي��ر 
رص��د  احل��ض��ري��ة   للجماعة 
رئيس  ارتكبها  خ��روق��ات  ع��دة 
املنتمني  نوابه  وبعض  املجلس  
للحزب، معلنني بشكل رسمي  أنهم 
سيصطفون إلى جانب املعارضة .

تنسيق ŁالŁي ينسف دورة فبراير مبدينة تازة  ويهدد بكAف املستور

&ار املركب التجاري مدينون « 500 مليون سنتيr لبلدية تازة
في فترات كثيرة من سنوات البلوكاج التي كانت 
تعرفها مدينة تازة في السنوات املاضية كانت أكثر 
امللفات املتداولة هي القضية املتعلقة مبمتلكات املدينة 
التي يتم تدبيرها من قبل بعض اجلهات واألشخاص 
بأثمان ال تناسب قيمة هذه املمتلكات، وكان عدد من 
العتبارات  اخلطوة  ه��ذه  ضد  ينتفضون  املنتاخبني 
سياسوية انتخابية..مطالبني الرئاسة بالتحرك جديا 
من أجل استرجاع ممتلكات مدينة تازة ألنها وحدها 

قادرة على توفير سيولة مالية من أجل إجناز الكثير 
رهن  على  االع��ت��م��اد  ع��وض  التنموية  امل��ش��اري��ع  م��ن 

املدينة بواسطة القروض املرتفعة الفوائد..
وظ���ل ال��رئ��ي��س ي��ج��د ن��ف��س��ه ف���ي ك���ل م���رة أم���ام 
لكن حتت ضغط  القضية  بركان بسبب هذه  فوهة 
املغربية  األح��داث   ( واإلعالمية  املالية  اإلك��راه��ات 
التازي(  مت مؤخرا إح��داث جلنة تكلفت  واحل��دث 
بغية  املدينة  في  املمتلكات  أهم  حول  ملف  بإعداد 

استرجاع أثمنة األكرية غير املستوفاة مع ضرورة 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع تكليف محامي البلدية 
اجلماعة  بنفس  مستشارا  ك��ان  أن  له  سبق  ال��ذي 
وله دراية باملوضوع بغية استيفاء ديون اجلماعة 

وخاصة االكرية منها .
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن املركب التجاري اجلديد 
للجماعة  ل��وح��دة  مدين  الثانية  للمقاطعة  احمل���ادي 

احلضرية لتازة بأزيد من 500 مليون سنتيم..
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المواطنصدى سيارة »تقتل« جمركيا  في سد قضائي
مدينة  ه��زت  مرعبة  »سير«  حادثة 
مساء  الثامنة  الساعة  حوالي  ت��ازة  
من يوم االثنني 13 فبراير اجل��اري ، 
مساعد  برتبة  راح ضحيتها جمركي 
اداري من الدرجة الثالثة ينتمي لفوج 
2004، ف��ي 33 سنة م��ن ع��م��ره  كان 
أمني مبلتقى صاكا  يعمل في حاجز 
رقم  الوطنية  الطريق  على  ومزكيتام 
15  .وكشفت املصادر أن الدركي الذي 
ينحدر من منطقة باب مرزوقة بإقليم 

تازة الذي يدعى قيد حياته أحمد –أ 
متزوج وأب لطفل  كان رفقة عناصر 
اجل���م���ارك  ف���ي س���د ق��ض��ائ��ي مب���دار 
الوطنية  بالطريق   ، مزكيتام  صاكا 
رق��م 15 ، وأش���ارت امل��ص��ادر إل��ى أن 
مواطن  كان على منت سيارة من نوع 
»بوجو205«، كانت تقل أسرة بأكملها  
حاول اجتياز السد القضائي بسرعة 
السد  إل���ى  ينتبه  أن  دون  م��ف��رط��ة، 
القضائي ، بينما كان رجال اجلمارك  

منشغلون مبراقبة شاحنة أوقفت في 
السد، حيث فاجأته سيارة   بسرعة 
مفرطة، وفي اجتاه غير متوقع، مما 
انتهى بوفاة  م��روع  إل��ى ح��ادث  أدى 
اجل��م��رك��ي وه���و ف��ي س��اح��ة ال��ع��م��ل. 
خلف  احل��ادث  بأن  املصادر  وأوردت 
حزنا عميقا لدى رجال اجلمارك  في 
اجلهوية  واملديرية  اجلهوية  القيادة 
املباشرة  غير  وال��ض��رائ��ب  للجمارك 

بتازة.

 12 سنة سجنا لزوجة 
قتلت زوجها

قضت  غرفة اجلنايات  االبتدائية مبحكمة 
 28 الثالثاء  ي��وم  ت���ازة   مبدينة  االستئناف 
فبراير 2017 في جلسة علنية في ملف عدد 
12   سنوات  سجنا  2017/2610/07 ، ب 
نافذا و باداء   تعويضا قدره 70.000 درهم  
في الدعوى املدنية   مع الصائر في حق سيدة 
أطفال  ألربعة  وأم  سنة   33 العمر  من  تبلغ 
ال��ض��رب واجل��رح  ، ووال��ده��ا  بتهمة جناية 
املفضي الى املوت بدون نية احداثه ودلك في 
و  أبيض )حجر  حق زوجها بواسطة سالح 
مدرات( إثر اعتراف الزوجة باملنسوب إليها.

ال��زوج��ة اجلانية اقتراف  ب��ررت  ه��ذا وق��د 
جرمها في حق زوجها أن هذا األخير كان قيد 

حياته حاول اغتصابها خالل نهار رمضان 

فتاة قاصر تنتحر  بأوالد 
زباير بعد قصة حب فاشبة

ف��ت��ح��ت م��ص��ال��ح ال�����درك امل��ل��ك��ي ب��امل��رك��ز 
أمليل  وادي  ب��دائ��رة  زب��اي��ر  أوالد  القضائي 
2017 حتقيقا  فبراير   26 األح��د  ي��وم  مساء 
لم  قاصر  فتاة  إق��دام  ومالبسات  ظ��روف  في 
االنتحار  على  عمرها  من  سنة   15 تتجاوز 
منزل  داخ��ل  الفئران  سم  ابتالعها  بواسطة 

عائلتها.
وبعد عثور أحد أفراد العائلة على الفتاة 
األخيرة  أنفاسها  تلفظ  األرض  على  ملقاة 
املستشفى  إل��ى  السرعة  وج��ه  على  نقلها  مت 
نقلها  ليتم  ت��ازة  مبدينة  باجة  ابن  اإلقليمي 
بفاس  اجلامعي  املستشفى  إل��ى  أخ��رى  م��رة 
حيث  الصحية  حالتها  خطورة  إلى  بالنظر 

لفظت أنفاسها .
اجلريدة  عليها  حصلت  إف���ادات  وحسب 
من عني املكان فإن الفتاة  أقدمت على عملية 
كانت  حيث  فاشلة  حب  قصة  بعد  االنتحار 
الثانوية  في  زميلها  تلميذ  مع  ارتباط  على 

التي تدرس فيها الضحية. 
 

اعتقال تلميذ بتاهلة بعد 
كتابته عبارات تشيد بداعش 

بورقة االمتحان
مت إعتقال تلميذ في 16 من عمره من قبل 
كلم   70 تاهلة  ببلدية  امللكي  ال��درك  عناصر 
بتنظيم  إلش��ادت��ه  ت���ازة   مدينة  غ��رب  جنوب 
تدابير  ره��ن  ليتم وضعه  داع��ش،  يسمى  ما 

احلراسة النظرية.
ويأتي اعتقال التلميذ الذي يدرس بالسنة 
ع��ل��ى خلفية كتابة  ب��ت��اه��ل��ة   إع����دادي  أول���ى 
بداعش  يسمى  م��ا  بتنظيم  تشيد  ع��ب��ارات 

بورقة امتحانه اإلنشائي  داخل الفصل.
ه���ذا وق���د أخ��ل��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة سبيل 
التلميذ الذي قررت متابعته في حالة سراح.

جنسيا  “اإلكستازي” املهيج 
تسبب في إصابة بوليسي في 

عينه اليسرى بتازة
   

القضائية،  ال��ش��رط��ة  م��ص��ال��ح  أح��ال��ت 
بتازة،  لألمن  اإلقليمية  للمنطقة  التابعة 
املخدرات  بترويج  متهما  مؤخرا، شخصا 
الصلبة من نوع “اإلكستازي”، على أنظار 

النيابة العامة لدى احملكمة االبتدائية.
توقيف  أن  صحفية،  م��ص��ادر  وذك����رت 
نصبته  كمني  إثر  على  جاء  باألمر  املعني 
فرقة أمنية، حيث لعبت دور الزبور القتناء 
ك��م��ي��ات م��ن م��خ��در “اإلك���س���ت���ازي”، ليتم 
مجموعه  ما  بحوزته  وضبط  محاصرته، 
10 ح��ب��ات م��ن ه��ذا ال��ن��وع امل��خ��در املهيج 

جنسيا.
فيه  املشتبه  أب���دى  ذل���ك،  غ��ض��ون  وف��ي 
مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، 
حيث أصاب أحدهم بجروح خطيرة، على 
حركته،  ش��ل  يتم  أن  قبل  ال��ع��ني،  مستوى 

ووضعه رهن تدابير احلراسة النظرية.
ويشار إلى أن حبة “اإلكستازي” العادي 
“امليثيلني  م��ن  م��ل��غ��رام   80 على  حت��ت��وي 
أن  ميكن  حيث  ميتامفيتامني”،  ديوكسي 
ت��ؤدي حبة واح��دة إلى امل��وت، والتعاطي 
اإلصابة  إلى  أيضا  يؤدي  املخدر  إلى هذا 
بأزمات قلبية وتشجنات عصبية، باإلضافة 

إلى ارتفاع حرارة اجلسم إلى 39 درجة.
> محمد بودويرة

    كشفت مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية 
واحل��ق��وق��ي��ة واجل��م��ع��وي��ة  ع��ن اس��ت��ه��ت��ار كبير بامللك 
الدولة  أم��الك  مديرية  أقدمت  أن  بعد  بتازة،  العمومي 
السنوات  في  واملالية  االقتصاد  ل��وزارة  التابعة  بتازة 
اإلقليمية   السلطة  في  لوبيات  طرف  من  بدعم  األخيرة 
على بيع آالف األمتار بوسط املدينة  ب�مبالغ زهيدة جدا 
باعتها  نفس  الدولة  الواحد، من عقارات  املربع  للمتر 
للدولة  العقاري  ال��وع��اء  هيكلة  إع��ادة  بحجة  املديرية 
التي ال ميكن  االراض��ي  وجتديده من خالل بيع جميع 

استغاللها حسب إدعائها.
وأوضح النقاش احمللي  أن عملية البيع املذكورة متت 
تيسر ألشخاص  ملتبس   أو  دفتر حتمالت واضح  بدون 
أو  االقتناء  سهولة   إمكانية  مشبوهة  وألس��م��اء  ذاتيني 
فتحت   البيع  من  الطريقة  ه��ذه  أن  إل��ى  مشيرا  التفويت  

شهية »قناصي الفرص من املضاربني العقاريني الذين ألفوا 
مراكمة الثروات مبثل هذه األساليب الريعية الفاسدة«.

وطالبت الهيئات السالفة الذكر  بفتح حتقيق حول 
األثمنة  الدولة و حول  أراض��ي  بيع  ظروف ومالبسات 
التي فوتت بها هذه االراض��ي، مطالبة أيضا ب�«الوقف 
الفوري لكل أشكال البيع واحلفاظ على الوعاء العقاري 
تشمل  إقليمية  مستقلة   جلنة  إح���داث  م��ع  العمومي، 
املديرية  مسؤولي  على  االقتصار  وع��دم  املتدخلني  كل 
اإلقليمية لألمالك املخزنية بتازة  لتدبير العقار العمومي  
بتازة وتشرف اللجنة أيضا على تدبير كل عقارات الدولة 
بتازة واستغاللها وفق مخططات استرتيجية محددة و 
واضحة تستجيب ملتطلبات و استحقاقات الشفافية و 

تقطع مع الغموض وأساليب و ثقافة الريع.  
> محمد املرضي

التعجيل بفتح حتقيق في تفويت عقارات الدولة بتازة

الدرك امللكي بوادي أمليل يعتقل باقي أفراد 
عصابة ’’احلسناء الفاسية

عناصر  أن  إعالمية  مصادر  أوردت 
الدرك امللكي بوادي أمليل بتازة، اعتقلت 
 ،19/02/2017 األح��د  اليوم  صباح 
ب��اق��ي أف������راد  ش��ب��ك��ة ح��س��ن��اء فاسية 
تخصصت في اإليقاع بضحاياها عن 
عبر  الدردشة  إلى  استدراجهم  طريق 
مالية  مبالغ  ف��ي  واب��ت��زازه��م  وات��س��اب 
اعتقل  أش���خ���اص  ع���دة  م���ع  بتنسيق 
وأحيلوا  منهم في وقت سابق،  سبعة 

على الوكيل العام بتازة.
ومتكنت عناصر الدرك امللكي،حسب 

التي  الشبكة  تفكيك  م��ن  امل���ص���ادر،  ذات 
اكتشف أمرها بعد أن تعرف  شخص ستيني  
على فتاة حسناء؛ حيث انطلقت باستدراجه 

ع����ب����ر ” 
الواتساب” تقاسمت معه صور وهي عارية 
بإحدى  موعدا  له  تضرب  أن  قبل  ومثيرة، 
ليتفاجأ  امل��دي��ن��ة،  ب��اح��واز  املنطقة  مقاهي 

سبعة  م��ن  تتكون  إج��رام��ي��ة  بعصابة 
والعصي  بالسيوف  مسلحني  أف���راد 
ال��ف��ت��اة، فسلبته  رف��ق��ة  ان��ت��ظ��اره  ف���ي 
سيارته الفاخرة من نوع “مرسديس” 
وممتلكات نقدية، باإلضافة إلى هواتف 

نقالة.
العصابة  أن  وأضافت، ذات املصادر، 
بعد  االبتزاز  أسلوب  إلى  ذلك  بعد  جلأت 
’’ستة  مببلغ  ومطالبته  بالضحية  االتصال 
م���الي���ني’’ س��ن��ت��ي��م، م��ن أج���ل اإلف�����راج عن 
سيارته، وعدم فضحه وسط أسرته، وذلك 
بترويج صوره ومكاملاته ورسائل نصية تبادلها 

مع “احلسناء الفاسية” طيلة أسبوعني.
> محمد بودويرة

حكم قضائي يلزم جماعة 
تازة بأداء مبلغ مليون 

وستمائة وثمانون ألف درهم 
لفائدة وزارة األوقاف و 

الشؤون اإلسالمية
 

ع����ل����م����ت اجل�����ري�����دة  
م����ن ال���زم���ي���ل���ة ت����ازة 

احملكمة  أن  ميديا 
مبدينة  اإلداري�����ة 
ف������اس أص������درت 
امللف  ف��ي  ح��ك��م��ا 
املدني  حتت رقم 

801  يقضي بأداء 
احلضرية  اجلماعة 

تعويضا  ت��ازة  ملدينة 
وزارة  ل���ف���ائ���دة  م���ال���ي���ا 

في شخص  اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف 
ناظر األوقاف بتازة  يقدر مبليون وستمائة  
 )1.680.000،00  ( دره��م��ا  أل��ف  وث��م��ان��ون 
أرضية  لقطعة  اجل��ب��ري  النقل  ع��ن  دره��م��ا 
امل��ت��واج��دة ب��ح��ي اجل��ي��اري��ن مب��دي��ن��ة ت��ازة 
مع   39740/21 ع��دد  العقاري  الرسم  ذات 

حتميلها نسبة 83 في املائة من الصائر .

سنة ونصف حبسا لصانع األسلحة بتازة
أص����درت احمل��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
م���ؤخ���را حكما   ت������ازة،  مب��دي��ن��ة 
ف��ي ح��ق شخص  ون��ص��ف  بسنة 
شخص  أدان���ت  فيما  خمسيني، 
ثان بسنة موقوفة التنفيذ، وذلك 
بتهمة صنع أسلحة نارية بطرق 

تقليدية.
القضية،  تفاصيل  وتعود  هذا 
إلى حوالي 8 أشهر مضت، بعدما 
مت العثور على عدد من األسلحة 
واخلراطيش  التقليدية   النارية 
لتؤكد   ، الرئيسي  املتهم  مبنزل 

التحقيقات أنه كان يقوم بصنعها 
وجهت  بينما  ت��ق��ل��ي��دي��ة،  ب��ط��رق 
امل��ش��ارك��ة  ت��ه��م  ال��ث��ان��ي  للمتهم 
األمنية  ال��س��ل��ط��ات  إب���الغ  وع���دم 

باجلرمية.
أوضحت  ذات���ه،  السياق  وف��ي 

عناصر  باشرتها   التي  األبحاث 
الشرطة القضائية  مع املتهم ، أن 
هذ األخير ليست له أي انتماء ات 
دينية متطرفة حيث  أو  سياسية 
كان يقوم بتزويد  أشخاصا  بتلك 

األسلحة  .

إيداع مكون تربوي مبركز تأهيل السجناء بتازة، السجن احمللي
مكون  إي��داع  ت��ازة،  إلبتدائية  العامة  النيابة  ق��ررت 
بتازة،  احمللي  السجن  بتازة،  املدني  بالسجن  تربوي 
املخدرات  تسريب  مبحاولة  متلبسا  ضبطه  بعد  وذل��ك 

للسجناء بالسجن بتازة.
وجاءت عملية إيقاف املكون التربوي التابع للتكوين 
بتازة  احمللي  بالسجن  السجناء  إدم��اج  ألج��ل  املهني 
حسب الزميلة تازاميديا  بعدما ضبط متلبسا مبحاولة 
رصد  مت  حيث  للسجناء،  امل��خ��درات  من  كمية  تسريب 
حركته من قبل موظفي السجن احمللي بتازة بعد شكوك 
أصبحت تراودهم، ليعملوا على نصب كمني ألحد اجلناء 
الذي يتلقى تكوينه املهني مبركز تأهيل السجناء، وبعد 
دخوله ملرحاض السجن عند عودته بالتكوين مت ضبطه 

وهو يحاول إخراج الكمية املزود بها عن طريق دبره، 
امل��زود للسجناء  ليس  وبعد عملية ضبطه أكتشف أن 
إال مكونهم التربوي إلعادة إدماجهم، حيث يعمل على 
املخدرات ويقوم بوضعها مبرحاض  إحضار كمية من 
ليعمل  البالونات،  وس��ط  تلفيفها  بعد  التكوين  مركز 
السجني على التزود بالكمية ومحاولة إخفائها بأماكن 
وبعد  ال��س��ج��ن،  م��وظ��ف��ي  تفتيش  يطالها  ال  ح��س��اس��ة 
ولوجهم  بعد  بإستخراجها  يقومون  للسجن  عودتهم 
إخطار  مت  العملية  ه��ذه  بعد  وإستهالكها.  امل��رح��اض 
للشرطة  اومره  اعطى  الذي  تازة  بإبتدائية  امللك  وكيل 
مت  حيث  بالنازلة،  حتقيق  بفتح  ت��ازة  ألم��ن  القضائية 

عرضه على انظاره يومه اإلقنني 27 فبراير 2017.
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&ار املدينة العتيقة žاضبون
امل�����دي�����ن�����ة    
ال���ع���ت���ي���ق���ة، ب��ني 
إك���راه���ات ال��واق��ع 
املر و آفاق ال تبشر 
ب����اخل����ي����ر   ش��ع��ار  
ال��س��م��ة األس��اس��ي��ة 
التي ميزت االجتماع 
ال��ط��ار∆ ال���ذي ق��ررت 
م��خ��ت��ل��ف ف��ع��ال��ي��ات 

امل����ج����ت����م����ع امل�����دن�����ي 
املدينة  لتجار  املهنية  اجلمعية  في  املتمثل  املهني  التجاري 
بقاعة  عقده  ب��ت��ازة   والفضة  الذهب  جت��ار  وجمعية  العتيقة 
الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة واخلدمات مبدينة 

تازة و ذلك يوم اجلمعة 3 مارس اجلاري  .
العتيقة  املدينة  وض��ع  تدني  األس��اس  في  االجتماع  وت��دارس 
بتازة  وذلك بعد تهميش  املسؤولني  لرسائل ومطالب جتار املدينة 
واحلرفيون   التجار  منها  يعاني  التي  األزم��ة  في  للنظر  العتيقة 
بتازة العليا والبحث عن حلول للمشاكل  خاصة باملدينة العتيقة 

التي كانت  تعد قلب تازة النابض إلى وقت قريب.
كما عبر مجموع من املجتمعني عن غضبهم الشديد    بسبب 
جتاهل املسؤولني  لهم  ال سيما بعض األولويات التي يرون 
من املستعجل إيجاد حل لها من قبيل أسقف املدينة العتيقة 
و  السيارات  مواقف  في  املهول  واخلصاص  للسقوط  اآليلة 
والشؤون  لألوقاف  اجلديدة  للمدونة  القانوني  غير  التنزيل 
اإلسالمية من طرف ممثليها مبدينة تازة ، وقد اتضح ذلك حني 
التمس ممثلي التجار ، في رسالة مشفرة  بعثوها  للمسؤولني 
احملليني واجلهويني  تطلب  اإلسراع بالنظر في مطالبهم على 

وجه السرعة،
هذا وجتدر اإلش��ارة إلى أن االجتماع السالف الذكر عرف 
غياب املنتخبني على مستوى بلدية تازة مما يطرح أكثر من 

عالمة استفهام؟؟؟؟.

إك���راه���ات ال��واق��ع 
املر و آفاق ال تبشر 
ب����اخل����ي����ر   ش��ع��ار  
ال��س��م��ة األس��اس��ي��ة 
التي ميزت االجتماع 
ال��ط��ار∆ ال���ذي ق��ررت 
التي ميزت االجتماع 
ال��ط��ار∆ ال���ذي ق��ررت 
التي ميزت االجتماع 

م��خ��ت��ل��ف ف��ع��ال��ي��ات 
امل����ج����ت����م����ع امل�����دن�����ي 

خالل نهاية كل اسبوع، تكتسح 
قطعان من االغنام واملاعز محروسة 
بالكالب ، بعض دروب وازقة احياء 
مدينة تازة) حي اجليارين، موالي 
حي  املسعودية،  املسيرة،  يوسف، 
عدة  وتخلق   ) ال��راق��ي..  فريواطو 
عامة  للمواطنني  ومشاكل  متاعب 
السير  حركة  تعرقل  انها  بحيث   ،
واجلوالن، وحتتل الطرقات املعبدة 
، مخلفة وراءه��ا فضالت تنضاف 
ال����ى ف��ض��الت ال��ب��غ��ال واخل��ي��ول 
امل��رب��وط��ة ب��ال��ع��رب��ات امل���ج���رورة، 
والت6(املتخلى  االع��الف  وبقايا) 
وامام  الطرقات،  قارعة  على  عنها 
التجار،  ودك��اك��ني  السكان  م��ن��ازل 
عديدة  مرات  اجلريدة  عاينت  وقد 
رؤوس االغنام واملاعز تتجول داخل 
من  وتقتات  املدينة،  واحياء  ازق��ة 
املوضوعة  االزب��ال  حاويات  داخل 
ام���ام م��ن��ازل ال��س��ك��ان ف��ي انتظار 

وجمعها  اجلماعة  شاحنات  مرور 
م��ن ط��رف اع���وان ال��ن��ظ��اف��ة، حيث 
ببعثرتها،  ت��ق��وم  االغ��ن��ام  تلك  ان 
ويطرح  اجل��م��ع،  عملية  يعقد  مم��ا 
م��ش��اك��ل ب��ي��ئ��ي��ة ل��ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة 
واملواطنني على حد سواء. كما ان 

واملاعز  االغنام  من  القطعان  نفس 
احل��دائ��ق  بعض  تقتحم  وال��ك��الب 
وت��ل��ت��ه��م امل����غ����روس����ات، وت��ب��ع��ث��ر 
وخصوصا  اخلضراء،  فضاءاتها 
البلدي،  القصر  م��ن  القريبة  تلك 
، دون  ال��ث��ان��ي  وش�����ارع احل��س��ن 

احل��دي��ث ع��ن ازق���ة وش����وارع ت��ازة 
العتيقة.

رؤوس  ان  االم����ر  ف��ي  ال��غ��ري��ب 
االغ��ن��ام وامل��اع��ز وص��ل��ت ف��ي حتد 
عديدة  م���رات  ف��ي جتوالها  س��اف��ر 
الى امام بناية احملكمة االبتدائية 
حترك  ان  دون  املدينة،  وباشوية 
واالغرب  املعنية،  السلطات  ساكن 
م���ن ذل���ك ان ت��ل��ك االغ���ن���ام االت��ي��ة 
للمدينة،  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ض��ف��ة  م��ن 
حولتفضاءات الساحات العمومية 
مرتعا خصبا وزريبة خاصة صحبة 
مجموعة من الكالب الشرسة التي 
حترسها ، وكأن االمر يتعلق بقرية 
داخ����ل م��دي��ن��ة، ح��ي��ث مي��ت��زج كل 
صيحات(  و)  االغنام  ثغاء  صباح 
امل��اع��ز ب��ن��ب��اح ال��ك��الب واص����وات 
حلم  ليتبدد  ال��س��ي��ارات  منبهات 

الساكنة وتطلعهم ملدينة حقيقية.
> محمد املرضي

تازة ∫  اžناÂ وماعز وكال« ÆÆ تتجول مبدينة تازة

الوكيل العاÂ للملp ∫أكثر من •80 من حوادÀ السير باملGر« سببها السلوك البAري
قال الوكيل العام للملك مبحكمة االستئناف 
بتازة االستاذ جمال النور ، إن “أكثر من 80 
باملغرب سببها  السير  ح��وادث  من  املئة  في 
العوامل  تتجاوز  ال  فيما  البشري،  السلوك 
حركة  وح��ج��م  التحتية،  بالبنية  امل��رت��ب��ط��ة 
املرور، واألحوال املناخية، ومواصفات العربة 

وحالتها امليكانيكية نسبة 20 في املئة”.
النور مبناسبة   االس��ت��اذ جمال  وأوض���ح  
االستئناف  علمية مبقر محكمة  تدوة  تنظيم 
ف���ي م���وض���وع م���دون���ة ال��س��ي��ر ع��ل��ى ض��وء 
القضائي    وال��ع��م��ل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت��ع��دي��الت 
أن   ،2017 فبراير   22 االرب��ع��اء  ي��وم  م��س��اء 

السلوك البشري، وعدم احترام قواعد السير، 
ب��ه��ا، والثقافة  امل��س��م��وح  ال��س��رع��ة  وجت���اوز 
في  رئيسية  أسبابا  متثل  السائدة  الطرقية 
زي���ادة نسبة ح���وادث ال��ط��رق، م��ش��ددا على 
وحتسيسية  توعوية  برامج  تطوير  أهمية 

للحد من هذه السلوكات.

عندما شرع في تنفيذ مشاريع 
 ، تازة  التأهيل احلضري ملدينة 
عبر سكان املدينة عن جتاوبهم 
اإلصالحات  ه��ذه  مع  اإليجابي 
ما  التجاوب سرعان  هذا  لكن   ،
حتول إلى ) استياء عام ( ، بعد 
 ) ال��غ��ش  ح���االت   ( اتضحت  أن 
املشاريع  من  الكثير  إجناز  في 
املبرمجة ، مثل إصالح الطرق ، 
و ترصيف الشوارع ، و إصالح 
املواقع  ترميم  و   ، ال��واج��ه��ات 
ال��ف��ض��اءات  وتهيئة   ، األث��ري��ة 
ال����س����اح����ات  و  اخل�������ض�������راء 

العمومية .

رغم التأخر الذي طال إجناز 
التأهيلية  املشاريع  هذه  بعض 
أشغالها  م��ن  اإلن��ت��ه��اء  أن  إال   ،
أس��ف��ر ع��ن الكثير م��ن األع��ط��اب 
يصمد  لم  الشوارع  فترصيف   ،
طويال أمام التساقطات املطرية 
ما  سرعان  األحياء  وواجهات   ،
حت��ول��ت إل���ى ح��ال��ت��ه��ا ال��ق��دمي��ة 
أن  ك��م��ا  اإلجن����از  س���وء  بفعل   ،
إصالح الطرق عرف أيضا نفس 
ترميم  أن  ح���ني  ف���ي   ، امل��ص��ي��ر 
امل��واق��ع األث��ري��ة ك��ان ) انتقائيا 
املعالم  مجموع  يشمل  ل��م  و   )
األثرية التي تعاني من اإلهمال 

و تتدهور محتوياتها ..!!
و ي��ت��س��اءل س��ك��ان ت���ازة  عن 
املالية  اإلعتمادات  كيفية صرف 
معظمها  ذهب  التي   ، الباهضة 
س���دى ، ن��ظ��را ل��ع��دم اس��ت��ف��ادة 
امل��دي��ن��ة و س��اك��ن��ت��ه��ا م���ن ه��ذه 
املشاريع املغشوشة ، مما يعني 

إهدار املال العام دون طائل ..!!
إلى جانب ذلك ، فإن عددا من 
مشاريع التأهيل احلضري لتازة  
، التي كانت مبرمجة خالل سنة 
2015 ، ل��م يتم بعد إجن��ازه��ا ، 
علما أننا في بداية  سنة 2017
> املراسلة

ت��خ��ت��ل��ف ط���ري���ق���ة رك���ن 
من  الرصيف  على  السيارة 
سائق آلخر بتازة، إذ ثمة من 
يفضل ركنها بشكل نصفي، 
بحيث يضع نصف السيارة 
على  اليساري  أو  اليميني 
ال��رص��ي��ف وال��ن��ص��ف اآلخ��ر 

على الشارع!...
وهناك من يركن اجلانب 
على  اخل��ل��ف��ي  أو  األم���ام���ي 
اجلانب  يترك  و  الرصيف 
وهناك  الشارع!  على  اآلخر 
بأكملها  السيارة  يركن  من 

على الرصيف.
اختالف  مالحظة  ميكن 
ط��ري��ق��ة ال���رك���ن ع��ل��ى نفس 
الرصيف من سيارة ألخرى، 
على  ال��ع��ب��ور  يصعب  مم��ا 
يضطرهم  مم��ا  ال��راج��ل��ني، 
الس����ت����خ����دام ال�����ش�����ارع ث��م 
وقد  الرصيف،  إلى  العودة 
الشارع  إلى  نزولهم  يتكرر 

إل��ى الرصيف  ث��م ع��ودت��ه��م 
م��رات ع��دي��دة، بحسب عدد 

السيارات املركونة.
ه����ل احل�����ل مب���ن���ع رك���ن 

السيارات على الرصيف أم 
مبنع الراجلني من استخدام 
الرصيف؟ كال األمرين ليس 
مصمم  الرصيف  ألن   ، Îح��ال
ب���األس���اس ل��ل��راج��ل��ني، كما 
وال��ذي  ال��ش��وارع  أن ضيق 
هو سمة أساسية لطرقاتنا 
احمل��ل��ي��ة ي��ج��ب��ر ال��س��ائ��ق��ني 
ع��ل��ى رك���ن ال��س��ي��ارات على 
ال���رص���ي���ف، ب�����دالÎ م���ن رك��ن 
الطرق  قارعة  في  السيارة 
الضيق  ال��ش��ارع  وتضييق 
، وتعريض سياراتهم  Îأصال
خلطر الصدم من السيارات 

العابرة...
ع��دس��ة اجل���ري���دة  نزلت 
لكم  لتنقل  ال��ت��ازي  للشارع 
الصور التالية، لعلها تصل 
ويتدخلوا  املسئولني  إل��ى 

في أسرع وقت.

> سعيد خرباش

زوووووم

منخرطو تعاونييت 
الوحدة واملغرب العريب 

يستغيثون
يطالب منخرطوا تعاونيتي الوحدة 

واملغرب العربي السكنيتني بتسوية 
الوضع غير الطبيعي الذي توجدان عليه 

، حيث سدد املنخرطون منذ أزيد من 
15 سنة  املستحقات املالية املترتبة عن 
مساهمة املتعاونني  ومنهم من ضحى 
بالغالي والنفيس من أجل إيجاد سكن 
قار لهم ولذويهم وعائالتهم وابنائهم ، 

دون ان تستكمل التعاونيتان ما أسستا 
من اجله حيث وقف برنامج البناء في 
منتصف الطريق وبقي الوضع عالقا ، 
ويلتمس هRالء إرجاع مبالغهم بعد أن 

نفضوا أيديهم من املشروعني ككل ورغم 
عقد التعاونيتني الجتماع خالل شهر 

يونيو من السنة املاضية فإنه لم يسفر عن 
أية نتيجة.

إهدار املال العاÂ في مAاريع مAGوýة بتازة

انتAار واسع لEاهرة 
العAابة بسو‚ تازة  

وا'هات امل�تصة 
žير مكترŁة

þاهرة  واس��ع  بشكل  تفشت 
بيع األعشاب،التي تستعمل في 
التداوي،بسو‚ تازة  االسبوعي 
،حيث  وا(ميس  اإلŁنني  ليومي 
ينتشرون عبر  عشابة ’’  &د ’’ 
لترويج  بالسو‚  مكان  من  أكثر 
م���ن���ت���ج���ات م����ن ص��ن��ع��ه��م غ��ي��ر 
وال  امل��ص��در واحمل��ت��وى  معروفة 
ومخاطر  مضاعفات  م��ن  تخلو 

على الصحة. 
وع���������ل���������ى ال�����������رغ�����������م م����ن 
اس���ت���ع���م���ال ه��������Rالء مل���ك���ب���رات 
ال���ص���وت،وت���ن���ص���ي���ب���ه���م (��ي��ام 
ل��ع��ر÷ م��ن��ت��ج��ات��ه��م،ف��ي وض��ح 
النهار وأمام أنظار املسRولني،إال 
أن اجلهات املعنية،ال تزال بعيدة 
ع��ن ات��خ��اذ ت��داب��ي��ر وإج�����راءات 
عملهم  وأن  هRالء،خاصة  بحق 
عشوائي وغير قانوني وال يخلو 

من خطر على الصحة.

فبعد   ، تنتهي  امل��اء«  بيع  وكالة   « فضائح  تكاد  ال 
فضيحة قطع املاء عن أحياء شاسعة باملدينة صبيحة 
عيد األض��ح��ى األخ��ي��ر ث��م ال��زي��ادات غير امل��ب��ررة في 
اآلن  هاهي  ت��ازة  لبلدية  مطبق  صمت  أم��ام  الفواتير 
بعد  زبنائها  على  األداء  في  التأخر  إش��ع��ارات  ت��وزع 

انصرام آجالها.
ال��ت��ازي  ل��ل��ح��دث  امل��ت��ض��رري��ن  وأك���د مجموعة م��ن 
أنهم توصلوا بإشعارات التأخر في األداء بعد مرور 
أسبوع على األجل احملدد فيها،حيث قام مستخدموا 
الوكالة بوضعها حتت أبواب هؤالء املواطنني وتركهم 

يواجهون هذه املشكلة القانونية مبفردهم بطريقة تشي 
ب »سوء النية« حسب تعبير بعض املتضررين الذين 
قالوا إنهم فوتوا اآلن نظريا أجل تسوية الوضعية في 

حني أنهم توصلوا عمليا للتو باإلشعار.
وحصلت اجلريدة على أحد تلك اإلشعارات حيث 
إن الزبون أشعر بأنه تأخر في أداء الفاتورة لشهرين 
لتسوية  أج��ل  آخ��ر  وأن   2017 ويناير   2016 دجنبر 
األمر  في  الغريب  لكن   2017 يناير   27 هو  وضعيته 
بإشعار  يتوصل  لم  تأكيده  وحسب  باألمر  املعني  أن 
التأخر في األداء إال في بداية فبراير اجلاري أي بعد 

مرور أزيد من أسبوعني على موعد آخر أجل لتسوية 
وضعيته.

منذ حلول  قد عادت  بتازة  املاء  بيع  وكالة  وكانت 
املدير اجلديدة بها إلى نهج أسلوب قطع التزويد على 
املواطنني دون احترام مقتضيات االتفاق الذي يجمعها 
في  الداخلية  وزارة  عليه  أشرفت  وال��ذي  تازة  ببلدية 
شخص عامل اإلقليم باعتباره رئيس مجلسها اإلداري 
وهو أمر نبه إليه مستشارون جماعيون خالل إحدى 
أن يلقى أي جت��اوب من ط��رف رئاسة  ال���دورات دون 

املجلس.

فضيحة ÆÆ الوكالة املستقلة لتوزيع املاء بتازة توزع تأšر األداء بعد مرور ¬جالها

žضب واستياء ضد ýركة اتصاالت املGر«
عبر العديد من املواطنني باقليم تازة 
خاصة زبناء شركة اتصالت املغرب عن 
استيائهم وغضبهم الكبيرين ، نتيجة 

امل��ق��دم��ة ت���دن���ي ج�����ودة اخل���دم���ات 
م��ن ط��رف ه��ذه الشركة 
املستوى  على  لزبنائها 
ح��ي��ث   ، االق����ل����ي����م����ي 
أصبح العامة مهددون 
ب������ان������ق������ط������اع  خ���ط 
االن��ت��رن��ي��ت ل��ف��ت��رات 
سابق  دون  متتالية 
ان������ذار م���ن اجل��ه��ات 

ال��ى ضعف  ، ه��ذا اض��اف��ة  املعنية 
توفره  تعد  لم  الذي  االنترنيت  صبيب 
اتفقوا  التي  بالكمية  لزبنائه  الشركة 
الثمن   ي���ؤدون  أن��ه��م  العلم  م��ع  عليها 
كامال دون االستفادة من ذلك   ، حيث 
أصبحت كمية االنترنت  التي توفرها 
لزبنائها ال تصلح  امل��غ��رب   ات��ص��االت 
االنترنت  صفحات  عبر  لإلبحار  حتى 
ال��ع��ادي��ة ن��اه��ي��ك ع��ن خ��دم��ات ال��ش��ات 
عند  بتاتا  تعمل  ال  الالتي   والتحميل 

أغلب الناس .

هذا و يستنكر   العديد من  زبناء 
ش��رك��ة ات��ص��االت امل��غ��رب م��ا أصبحت 
تقدمه هذه االخيرة من خدمات ضعيفة 
هو  الوحيد  همها  معتبرين     ، لهم  
جمع عدد هائل من الزبناء 
ح���ي���ث ي����ف����رون ل��ه��ا 
دون  وامل���ال  الشهرة 
 ، ل��ه��م  االع���ت���ب���ار  رد 
وت��ق��دمي��ه��م خ��دم��ات 
ت��ن��اس��ب م���ا ات��ف��ق��وا 

عليه .
زبناء  عبر  وقد  هذا 
اخ�������رون ي��س��ت��ع��م��ل��ون 
اليومية  مصاحلهم  لقضاء  االنترنت 
االن��ت��رن��ي��ت ووك���االت  مقاهي  ك��أرب��اب 
االس���ف���ار  ع���ن غ��ض��ب��ه��م مل���ا أصبحت 
خدمات  م��ن  امل��غ��رب  ات��ص��االت  تقدمه 
واإلعالمية  التجارية  أنشطتهم  تعرقل 
، مؤكدين أنهم سينقلون غضبهم الى 
كبرى  احتجاجات  وينظمون  اخل��ارج 
االستجابة  في حالة عدم  الشركة  ضد 
دون  ثمنها  ي����ؤدون  ال��ت��ي  مل��ط��ال��ب��ه��م 

االستفادة منها .

ÆÆÆاهرة ركن السيارة على الرصيف تزداد بتازةþ
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332 مليون درهr ملAاريع الدعامة الثانية مل�Dط املGر« األšضر بتازة
ح���ول م��وض��وع »اس��ت��دام��ت م��ش��اري��ع 
األخضر  املغرب  ملخطط  الثانية  الدعامة 
باملناطق اجلبلية« نظمت املديرية اإلقليمي 
حضرها  عملية  ورش����ة  ب��ت��ازة  ل��ل��ف��الح��ة 
فاس- أزيالل-  ممثلني عن مدن مكناس – 
إلى  باإلضافة  أكادير و صفرو   مراكش- 
وذلك  باملجال  مهتمة  جمعوية  فعاليات  
بقاعة   2017 ف��ب��راي��ر   16 اخلميس  ي��وم 
االج��ت��م��اع��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 

والصناعة واخلدمات بتازة.
املدير  بنعلي   احلميد  عبد  رك��ز  وق��د 
حول  عرضه  في  بتازة  للفالحة  اإلقليمي 
اس��ت��دام��ة م��ش��اري��ع ال��ف��ي��دا  من���وذج���ا، “  
الفالحي  اإلنتاج  سالسل  تنمية  برنامج 
باملناطق اجلبلية بأقليم تازة”  حتدث من 
خالله  عن االستراتيجية و التدابير التي 
مت الشروع في العمل بها من أجل إجناز 
املغرب  ملخطط  الثانية  الدعامة  مشاريع 
من  املتبعة  االستراتيجية  و     ، األخضر 
طرف الصندوق الدولي للتنمية الفالحية 
من  التخفيف  إل��ى  تهدف  التي   )FIDA(
الفقر و احلد من تدهور املوارد الطبيعية  
التنمية  في  الشركاء  مع  االن��دم��اج  ك��ذا  و 

مخطط  إط���ار  ف��ي  ل��الس��ت��ث��م��ارات  كمتمم 
املغرب األخضر و البرامج األخرى  .

أن���ه مت تخصيص  امل��ت��دخ��ل  وأض����اف 
استثمارات مالية تقدر ب 4 ر 332 مليون 
ملخطط  الثانية  ال��دع��ام��ة  مل��ش��اري��ع  دره���م 
ف���ي متويلها  ي��س��اه��م  األخ���ض���ر  امل���غ���رب 
الصندوق الدولي للتنمية القروية بنسبة 

والصيد  ال��ف��الح��ة  ووزارة  امل��ائ��ة  ف��ي   59
البحري بنسبة 33 في املائة واملستفيدون 

بنسبة 8 في املائة.
االقليمية  للمديرية  معطيات  وحسب 
يشمل  البرنامج  هذا  فان  بتازة،  للفالحة 
13 جماعة قروية باإلقليم ويستهدف أزيد 
املائة  ف��ي   39 منها  هكتار  أل��ف   326 م��ن 

في   29 و  غابوية  املائة  في   32 و  رعوية 
املائة مساحات صاحلة للنشاط الزراعي.

توسيع  البرنامج،  ه��ذا  إط��ار  ف��ي  ومت 
امل��س��اح��ات امل��غ��روس��ة ب��األش��ج��ار املثمرة 
م��ن حيث  اي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ال��ت��ي حققت 
 2080 غ��رس  امل��ردودي��ة وشملت  ارت��ف��اع 
بأشجار  هكتار   1600 و  بالزيتون  هكتار 
من  هكتار   800 ح��وال��ي  ال��ل��وز وص��ي��ان��ة 

أشجار الزيتون.
احليواني،  االن��ت��اج  سالسل  ولتنمية 
على  نحل مملوءة  1600 خلية  توزيع  مت 
املشروع  منطقة  على  موزعة  تعاونية   50
واقتناء وتوزيع عشرين وحدة من معدات 
استخالص العسل وخلق ثالث مجموعات 
وتوزيع  واقتناء  االقتصادي  النفع  ذات 
أدوية حملاربة الفروا ملعاجلة 1800 خلية 
لفائدة  التقني  وال��ت��أط��ي��ر  وال��دع��م  ن��ح��ل 

املجموعات ذات النفع االقتصادي.
مع  شراكة  عقد  اإلط���ار،  نفس  في  ومت 
املاعز  و  األغنام  ملربي  الوطنية  اجلمعية 
نقطة   12 وخلق  جتمعني  خلق  أج��ل  م��ن 
وتازارين  ومغراوة  بويبالن  من  بكل  ماء 
وإجن���از  للماشية  ال��ش��رب  م��ي��اه  لتوفير 

بني  الثلوج  م��ن  املاشية  لوقاية  م��أوي��ني 
تازارين وبويبالن.

وفي مجال التهيئة الهيدروفالحية، مت 
إجناز سواقي على طول 92 كلم وبرمجة 
4 محيطات  10 كلم من السواقي ب  بناء 
تكوين  و  وخ��ل��ق   2017 ل��س��ن��ة  ج���دي���دة 
ل��ألغ��راض  امل��ي��اه  ملستعملي  جمعية   36

الزراعية.
وفي إطار تعزيز القدرات احمللية والدعم 
املؤسساتي، مت تنظيم أزيد من 500 حملة 
منها  مستفيد،   7500 لفائدة  حتسيسية 
اتفاقيات  ث���الث  وع��ق��د  مستفيدة   1500
ث���الث ج��م��ع��ي��ات متخصصة  ش��راك��ة م��ع 
لفائدة  الوظيفية  األمية  محو  برنامج  في 
1440 مستفيد متثل النساء منهم 80 في 

املائة.
ولم يغفل برنامج الدعامة الثانية ملخطط 
املغرب األخضر اجلانب االجتماعي، حيث 
مت إع��ط��اء االن��ط��الق��ة ألش��غ��ال إجن����از 4 
للشرب  الصالح  باملاء  للتزويد  مشاريع 
لتهيئة  مشاريع   3 و  دواوي��ر   10 لصالح 

املسالك القروية على طول17 كلم.
> مراد الشلح 

ساكنة حي الربايز مبدينة تازة  
تستنكر المباالت ا'هات املسؤولة 

&اÁ الوضعية الكارŁية للحي
ي���ع���ي���ش ح��ي 
التابع  ال��رب��اي��ز 
ال��ت��راب��ي  للنفوذ 
ل���ب���ل���دي���ة ت������ازة ، 
م��زري  على وض��ع 
متمثل في األوحال 
في  تتسبب  ال����ذي 
كبيرة حلركة  عرقلة 
املرور لدى الراجلني 
الكلي  االن���ع���دام  م��ع 

النقل  وس���ائ���ل  مل����رات 
البضائع وشاحنات  نقل  األخرى مثل سيارات األجرة وسيارات 
وتستنكر  الوضعية  من  الساكنة  تشكو  حيث   .. النفايات  جمع 
التساقطات  األمر، خاصة خالل  إزاء  املسؤولة  المباالت اجلهات 
احمليط  على  إنعزالها  شبه  ف��ي  الساكنة  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  امل��ط��ري��ة 
املؤسسات  إلى  التالميذ  وص��ول  كبير  بشكل  وتعرقل  اخلارجي 

التعليمية ملتابعة دراستهم  
املكان،  إل��ى عني  ملراسلة اجل��ري��دة   امليدانية  ال��زي��ارة  وخ��الل 
العارم للساكنة  إتضحت الوضعية املزرية بشكل كبير والسخط 
التي حملت كامل املسؤولية للمشرفني على تسيير وتدبير الشأن 
املعاناة  جت��اه  النعامة  سياسة  بنهج  وتعاملها  احمللي،  العام 
البنيات  مستوى  على  خاصة   ، ال��رب��اي��ز  ح��ي  لساكنة  اليومية 
التحتية واإلهمال الذي طال األشغال التي همت قنوات الصرف 

الصحي إضافة إلى تراكم األزبال وسط احلي 
بيت  الربايز احمل��ادي حلي  العديد من سكان حي  أع��رب  وقد 
يعيشها  التي  امل��زري��ة  للوضعية  الشديد،  إستنكارهم  عن  غ��الم 
احلي مطالبني اجلهات املعنية بتحمل كامل مسؤوليتها والتدخل 
إلى  األوض���اع  تطور  قبل  الساكنة  ملعانات  ح��د  لوضع  العاجل 
مااليحمد عقباه، مضيفة أن الوضعية الراهنة باتت تهدد سالمة 
واألوح��ال  األزب��ال  تراكم  بحكم  الصحي  املستوى  على  الساكنة 
تتكبدها  التي  اخلسائر  إلى  إضافة  خطيرة،  بأوبئة  تنذر  ال��ذي 
إسئناف  عليها  يستحيل  التي  التجارية  احمل��الت  من  مجموعة 
نشاطها التجاري في ظل واقع احلال الذي يثير تساءالت مفعمة 
اليومية  الهموم  عن  املسؤولة  اجلهات  غياب  جتاه  باإلستنكار 

التي يعيشها املواطنون.  
> نعيمة امليموني

ال��ت��راب��ي  للنفوذ 
ل���ب���ل���دي���ة ت������ازة ، 
ال��ت��راب��ي  للنفوذ 
ل���ب���ل���دي���ة ت������ازة ، 
ال��ت��راب��ي  للنفوذ 

م��زري  على وض��ع 
متمثل في األوحال 
في  تتسبب  ال����ذي 
متمثل في األوحال 
في  تتسبب  ال����ذي 
متمثل في األوحال 

كبيرة حلركة  عرقلة 
في  تتسبب  ال����ذي 
كبيرة حلركة  عرقلة 
في  تتسبب  ال����ذي 

املرور لدى الراجلني 
الكلي  االن���ع���دام  م��ع 

من حقي أن أمAي على رصيف مدينتي
شعار رفعه الفايسبوكيون يف وجه ظاهرة احتالل امللك العمومي

ف��ي األي���ام القليلة امل��اض��ي��ة  مت 
إنقاذ ضحية جديد على إثر تشنج 
،وأح��د  للفواكه  بائعني   بني  لفظي 
امل��واط��ن��ني  ح��ي��ث   نقل على وجه 
اإلقليمي  املستشفى  إل��ى   السرعة 
ابن باجة قصد تلقي العالج   بعد 
م��ط��اردت��ه م��ن ط���رف ج��ان��ي��ني تركا 
العمومي   الشارع  عربتيهما  وسط 
ال��ذي يحتالنه ،وق��د  ت��درج الشاب 

الضحية في دمائه بعد تلقيه ضربة  
خطيرة        

إنه مشهد من املشاهد التي غدت 
م��أل��وف��ة ل���دى س��اك��ن��ة م��دي��ن��ة ت��ازة 
أكثر من شهر  لم مير  انه  ،ومعلوم 
على جرمية مماثلة ذهب ضحيتها 
الذي  املجال  الشبان في نفس  أحد 
ف��وض��ى ص���ارخ���ة وتسيب  ي��ع��رف 
مصدره » التجار » الذين ما فتئوا 

ب��أن��واع  امل��واط��ن��ني  راح���ة  يقلقون 
ال��ت��ي تتخذ  امل��ض��اي��ق��ات  م��ن  شتى 
الساقط   كاللفظي  مختلفة  أش��ك��اال 
،،، والسرقة حتت التهديد ،، والقتل 
أحيانا مما يشعرنا أننا نعيش في 
املسؤولني،    تغطية  حاضرة خارج  
تعرف  امل��دي��ن��ة  أن  اجلميع  ويعلم 
مما  العمومي  للملك  تاما  احتالال 
واجل��والن  السير  عرقلة  إل��ى   أدى 
،واح����ت����الل األرص����ف����ة، م���ن ط��رف 
ال��ف��راش��ة وال��ذي��ن ال ي��ت��ورع��ون في 
مما  معهم،  حيواناتهم  اصطحاب 
ممتدة  قرية  في  بالتواجد  يشعرك 
تسعف  ول���م   .. ح��ض��ري��ة  مب��الم��ح 
تعرضت  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  الكتابات 
ل���ل���ظ���اه���رة ع���ل���ى ص�����در ال��ص��ح��ف 
ف��ي اإلس��راع  الوطنية واجل��ه��وي��ة  
باخلروج بحلول معقولة من طرف 
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��راب��ي��ة ،وامل��ؤس��س��ة 
السلبي  املوقف  أن  ،كما  املنتخبة 
يدفع  لم  املدني  املجتمع  جلمعيات 
البداوة  مظاهر  استفحال  إل��ى  إال 
بعبق  مل��دي��ن��ة حت��ب��ل  وال��ت��ري��ي��ف 

التاريخ .
وي��ت��س��اءل امل��واط��ن��ون ع��ن دور 
ف��إذا  املستهلك،  حماية  جمعيات 
كان هذا األمر ال يعنيها  في شيء،  
تصم   وه����ي  ب���ه  ت���ق���وم  دور  ف����أي 
املواطنني  انتظارات  عن  أسماعها 

واهتماماتهم األساسية؟؟
الشبان  من  مجموعة  وقد سارع 
على  ومجموعة  صفحة  إنشاء  إلى 
اسم  عليهما  أط��ل��ق��وا  الفايسبوك 
رصيف  على  امشي  أن  حقي  من   «
التحسيس  منها  الهدف   « مدينتي 
وكذا  وسلبيتها  الظاهرة  بخطورة 

امل��واط��ن��ني بحرية  ض����رورة مت��ت��ع 
دس���ت���وري يضمنه  ك��ح��ق  ال��ت��ن��ق��ل 
هذه  وتعمل  وامل��واث��ي��ق،  ال��ق��ان��ون 
بشعة    ص��ور  نشر  على  املجموعة 
ال��ت��ردي  مل��س��ت��وى  وت��ع��ال��ي��ق تشير 
ظل  ف��ي  املدينة  إليه  وصلت  ال��ذي 
الصمت املطبق، وسياسة رفع اليد 
أمام عجز من أوكلت  إليهم  مهمة 
ح��م��اي��ة امل��واط��ن��ني وال��س��ه��ر على 

راحتهم .
جدوى  عن  املواطنون  ويتساءل 
اتبثت فشلها  التي  األمنية  املقاربة 
ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ج��ال، وه��ل تهاوت 
س��ل��ط��ة ال���دول���ة إل����ى ح���د ت��رج��ي��ح 
حساب  على    والفوضى  التسيب 
راحة واطمئنان  وسالمة املواطنني  

اليومية ؟؟؟ 
>  سعيد الداحيا

اعالن عن ضياع 
رسr عقاري

أحمد  بوعليلي  ورث���ة   يعلن 
بلهاشمي عن ضياع نظير الرسم 
العقاري املسمى »املبروكة » عدد 

15530/ف.
ب��احمل��اف��ظ��ة ال��ع��ق��اري��ة ب��ت��ازة 
ف��ي ظ��روف غامضة وه��و عبارة 
م��س��اح��ت��ه��ا  ف��الح��ي��ة  أرض  ع���ن 
و50 سنتيار  آر   37 10هكتارات 
اجلماعة  ت��ازة  بإقليم  يقع  ال��ذي 
بدوار  الشرقية  ملكناسة  القروية 

أوالد إدريس،

 جماعة تازة تÔقرÒر فسa و استرداد عقد التدبير املفو÷ لقDاع تDهير السائل من الوكالة املستقلة لتوزيع املاء     
تازة  ملدينة  احلضرية  اجلماعة  تستعد 
إلى فسخ و استرداد عقود التدبير املفوض 
السائل،  والتطهير  والكهرباء  امل��اء  لقطاع 
كشفت مصادر جماعية  اإلط��ار،  هذا  في  و 
قدسبق  ر  Òاملسي املكتب  كون  تازة  بحضرية 
إح����دى دورات�����ه  لسنة  ف��ي  أدرج   أن   ل��ه 
2014 نقطة  من أجل املصادقة على فسخ 
لقطاع  امل��ف��وض  التدبير  عقد  اس��ت��رداد  و 
احلضري  امل���دار  داخ���ل  ال��س��ائ��ل  التطهير 

ملدينة تازة مع تدبيره.
اع��ض��اء  ك���ون  امل���ص���ادر،  ذات  ع���زت  و 
املجلس احلضري لتازة  يثيرون خالل كل 

ز تدبير قطاع تطهير السائل  Òمناسبة  ما ميي
املاء  لتوزيع  املستقلة  الوكالة  إش��راف  منذ 
وال��ك��ه��رب��اء ب���ت���ازة مب��وج��ب ق����رار ل��وزي��ر 
بتاريخ  الصادر   09-1570 )رق��م  الداخلية 
19 يونيو 2010( من إيجابيات و سلبيات، 
التي  االستثمارات  حجم  على  الوقوف  مع 
جلب  ها  Òأهم بتنفيذها،  الوكالة  تلتزم  ل��م 
املياه  ملعاجلة  محطة  إجن���از  و  جتميع  و 
التي  التعرضات  و  التعثرات  و  ال��ع��ادم��ة 

عرفها هذا املشروع.
ك���ون بعض  امل���ص���ادر،  و أض��اف��ت ذات 
امل��س��ت��ش��اري��ني ل���م ي��ف��وت��و ال��ف��رص��ة ك��ذل��ك 

تعاريف  ط��ال  ال��ذي  التحديد  إل��ى  لإلشارة 
و استخالص إتاوة التطهير من اخلواص 
و اإلدارات و اجلماعات احمللية و الهيئات 
العامة و القطاعات الصناعية و احلمامات 
حكمها  في  الداخلة  الهيئات  و  التقليدية 
احملطة  إجن��از  دون  طابع جت��اري  ذات  أو 
و  ال��ت��دب��ي��ر،  عقد  ب��ن��ود  ببعض  ال��وف��اء  أو 
هو ما أثقل فواتير الربط و استهالك املاء 
و  ة  Òاحمللي الساكنة  احتجاج  أث��ار  و   Îيا Òماد
املستثمرين على أداء تعاريف على خدمات 
 2011 غير منجزة و مستخلصة منذ سنة 

)راجع تعاريف إتاوة التطهير بتازة(.

املكتب  ك���ون  امل��ص��ادر  ذات  خلصت  و 
ر إدراج النقطة بدورة جماعية  Òاملسير، قد قر
و  فسخ  على  املصادقة  أج��ل  من  مستقبال  
)تطهير  ال��ق��ط��اع  وت��دب��ي��ر  العقد  اس��ت��رداد 
املرفق  ه��ذا  أداء  وذل���ك حتسني  ال��س��ائ��ل(، 
ل��ي��ك��ون ف��ي م��س��ت��وى ال��ت��وس��ع ال��ع��م��ران��ي 
للمدينة و مستواها االقتصادي، مع التفكير 
مستقبال في إحداث شركات للتنمية احمللية 
احمللية  التجمعات  مجموعة  تأسيس  أو 
و  )فسخ  الرافضة  امل��دن  بعض  غ��رار  على 
ا لصفقات و عقود التفويت Îاسترداد( مؤخر
> محمد املرضي
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 ترأس  كل من العربي احملرشي 
ملنتخبي  الوطنية  الهيئة  رئيس 
ال���داودي عضو  الباتول  احل���زب  
وحكيم  للحزب،  التنفيذي  املكتب 
اجلهوية  الهيئة  رئ��ي��س  ف��رع��ون 
ملنتخبي احلزب اجتماعا مع فريق 
احلزب باجلماعة احلضرية  ملدينة 
16 فبراير  ي���وم اخل��م��ي��س  ت����ازة  
حل��زب  اإلق��ل��ي��م��ي  مب��ق��ر   ،2017

األصالة واملعاصرة باملدينة .
قضايا  مناقشة  عرف  االجتماع 
بتدبير  يتعلق  ما  وخاصة  محلية 
وتسيير الشأن احمللي على صعيد 
ب��ل��دي��ة ت�����ازة. ح��ي��ث أك����د رئ��ي��س 
ح��زب  ملنتخبي  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
األص���ال���ة وامل���ع���ارة ع��ل��ى امل��وق��ف 

التحالفات  بشأن  للحزب  املبدئي 
إال مع  تكون  لن  والتي  السياسية 

حزب  م��ع  تتقاسم  التي  األح���زاب 
األصالة واملعاصرة نفس املرجعية 

العدالة  ح��زب  م��ع  التحالف  وان 
والتنمية هو خط احمر و قرار ال 

رجعة فيه.
معمقا  نقاشا  االجتماع  عرف  كما 
ح����ول آل���ي���ات ال��ت��ن��س��ي��ق وت��وح��ي��د 
أعضاء  بني  املجلس  داخ��ل  امل��واق��ف 
فريق مستشاري احلزب ببلدية تازة. 
تبني  إل��ى  االجتماع   خلص  و 
قرار اصطفاف فريق حزب األصالة 
موقع  في  تازة  ببلدية  واملعاصرة 
امل��ع��ارض��ة وت��ك��ل��ي��ف ع��ب��دال��واح��د 
السالف  القرار  بتالوة  املسعودي 
العادية لشهر  ال��دورة  الذكر خالل 
فبراير   17 اجلمعة  ليوم  فبراير 

. .2017
> سعيد عيدوني

هكذا عبر نقابيو  تازة  عن مستAاروا حز« األصالة واملعاصرة ببلدية تازة في املعارضة
žضبهr من “إعفاءات” بلم�تار

شهدت مديرية التعليم بتازة 
صبيحة يوم االربعاء 15 فبراير 
2017 وقفة احتجاجية ردا على 
“إعفاءات الوزير  بلمختار التي 
م��ن موظفي  ال��ع��ش��رات  ط��ال��ت 
وزارة التربية الوطنية والتكوين 
املهني دعت إليها خمس نقابات 
الوطنية  النقابة  هي  تعليمية 
ل��واء  حت��ت  املنضوية  للتعليم 
ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ل��ل��ش��غ��ل، اجل���ام���ع���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ت���اب���ع���ة ل���إلحت���اد 
امل���غ���رب���ي ل��ل��ش��غ��ل، اجل��ام��ع��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م)ال��ت��وج��ه 
الوطنية  الدميقراطي(والنقابة 
للفيدرالية  ال��ت��اب��ع��ة  للتعليم 
الدميقراطية للشغل و اجلامعة 
التابعة لإلحتاد  للتعليم  احلرة 

العام للشغالني باملغرب.
وتشير املعطيات املتوفرة أن 
بزاكورة  التعليم  مديرية  حصة 
من اإلعفاءات هيإثنني من  أطر 
إدارية ويتعلق االم��ر    محسن 
ل��ع��ب��ار رئ���ي���س م��ك��ت��ب ال��دع��م 

االج���ت���م���اع���ي وج���م���ال م��زي��ان  
التربية  ل��وزارة  اإلقليمي  املدير 

الوطنية   .
ورف����ع احمل��ت��ج��ون ش��ع��ارات 
غاضبة أمام مقر مديرية التعليم 
بتازة ة وصفت قرارات اإلعفاء 
التي طالت هؤالء ب “اجلائرة” 
أس��اس  أي  على  املبينة  وغ��ي��ر 
قانوي، معبرين عن استعدادهم 
إل��ى ج��ان��ب املوظفني  ل��ل��وق��وف 
ب��امل��دي��ن��ة ض��ح��اي��ا اإلع���ف���اء من 
املهام في اخلطوات اإلحتجاجية 
التي سيخضونها مستقبال من 
أج���ل امل��ط��ال��ب��ة ب��إن��ص��اف��ه��م من 

الظلم الذي حلقهم.
ه��ذا وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن 
عينت  الوطنية  التربية  وزارة 
إقليمي  كمدير  اليعقوبي  أحمد 
بتازة  الوطنية  التربية  ل��وزارة 
في  يشغل  ال��ذي  وه��و  بالنيابة 
مصلحة  رئ��ي��س  نفسه  ال��وق��ت 

البنايات بنفس املديرية

> عادل موموح

أýبال نادي البرÃ التازي 
للDAر! يحتلون مراكز 

متقدمة في مهرجان 
Æ!رDAفل للDال

  

ح��ق��ق أش���ب���ال ن����ادي ال���ب���رج ال��ت��ازي 
للشطرجن بقيادة اإلطار الوطني مصطفى 
شهبون، مراكز جد مشرفة ضمن فعاليات 
في  الطفل  لشطرجن  الوطني  امل��ه��رج��ان 

نسخته الثانية عشر مبدينة أكادير.
إل����ى ذل����ك ، ف��ق��د ف����از ال��ط��ف��ل م��ه��دي 
ف���ي الفئة  ال��ث��ان��ي  ب��امل��رك��ز  احل��م��دان��ي 
العمرية ألقل من 14 سنة، والطفلة مروى 
أقل  فئة  ف��ي  الثانية  باملرتبة  ب��وزوي��ت 
زكرياء  الطفل  احتل  و  س��ن��وات،   10 من 
العريبي املركز الثالث في الفئة العمرية 
باقي  كما حصل  س��ن��وات.   10 م��ن  ألق��ل 
محترمة  جد  مراتب  على  النادي  أطفال 

في باقي الفئات.
يوم  املهرجان  منافسات  انتهت  وق��د 
حيث  أكادير،  مبدينة  اجل��اري  10فبراير 
ال��ف��ائ��زي��ن بحضور  األب��ط��ال  ت��ت��وي��ج  مت 
رئيس اجلامعة امللكية املغربية للشطرجن 

مصطفى أمزال وبعثات الفرق املشاركة.
املتوجون،  األب��ط��ال  فهؤالء  ل��إلش��ارة، 
سيمثلون املغرب خالل  األوملبياد العربي 
للشطرجن الذي ستحتضنه بالدنا مبدينة 

مراكش خالل شهر أكتوبر املقبل.

الAا· الهادي يؤÞر دورة تكوينية
في مجال الDبa واحللويات بتازة

 

نظمت اجلمعية الوطنية حملاربة 
السمنة دورة تكوينية لفائدة ساكنة 
ت�����ازة ح����ول ال��ط��ب��خ واحل���ل���وي���ات 
 2M أط���ره���ا جن���م ص��ب��اح��ي��ات  ،
السبت  يوم  وذل��ك   ، الهادي  الشاف 
18 فبراير 2017 ، بقاعة املؤمترات 
بغرفة التجارة والصناعة واخلدمات 

مبدينة تازة . 
وعرفت ال��دورة حضور عدد مهم 
حتدوهن  اللواتي    ، املشاركات  من 
رغ��ب��ة ج��ام��ح��ة ف��ي اإلس��ت��ف��ادة من 
ال��������دورة ، وخ��ص��وص��ا  م����وض����وع 
ال��ذي  ال��ه��ادي  ال��ش��اف  م��ن نصائح 

وتقنيات  أف��ك��ار  ع��دة  للحضور  ق��دم 
الطبخ واحللويات  مفيدة في مجال 
لدى  املعرفي  الرصيد  أغنت  التي   ،
احلاضرين ، كحسن استغالل بقايا 
وغيرها  والبيض  واخلبز  األطعمة 
، حيث حيث أعطى عدد من الطرق 
إلعادة استخدامها واستهالكها مرة 
في  النصائح  بعض  وك��ذا   ، أخ��رى 
الطبخ  ف��ي  املشاكل  لتجنب  امل��ج��ال 

خصوصا من اجلانب الصحي .
وقد اعتبر سفير البيضة املغربية 
أن وص��ف��ات��ه ال��ب��س��ي��ط��ة  ، ه��ي من 
مؤكدا   ، املطبخ  إلى  الرجل  أدخلت 

أنحاء  كل  في  التوعوية  ندواته  أن 
باملجال  املهتمني  ساعدت   ، العالم 
اق��ت��ص��ادي��ا وص��ح��ي��ا ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار 

نوعية الغذاء اجليد .
ندوة  أيضا  النشاط  وع��رف  ه��ذا 
حول احلمية والتغذية الصحية من 
أخصائية  القميحي  ع��زي��زة  تأطير 
التغدية والدكتورة حفيظة احلفيظي 
ال���غ���دد وداء  أم������راض  أخ��ص��ائ��ي��ة 
السكري مبستشفى ابن باجة بتازة 
، اللتان فتحتا باب النقاش للحضور 
في  واس��ت��ف��س��ارات  أسئلة  ب��ط��رح   ،
املوضوع بني احلضور ، الذي تفاعل 

و استفاد من نصائح الطبيبتني . 
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه��ذه ال���دورة 
ماهي إال بداية ملجموعة من الدورات 
ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة واألن��ش��ط��ة ف���ي م��ج��ال 
ستعمل  التي   ، واحللويات  الطبخ 
 ، مستقبال  اجلمعية  تنظيمها  على 
حسب ماجاء على لسان جالل الدين 
اجلمعية  رئ��ي��س  املطالسي  م��زي��ان 

املنظمة .
> محمد البريني

 في إطار البرامج التحسيسية بالوسط املدرسي التي تنظم 
باملRسسات التعليمية بشراكة بني املديرية العامة لúمن الوطني 
الثانوية  استقبلت  املهني،  والتكوين  الوطنية  التربية  ووزارة 
التقنية بتازة صباح يوم اجلمعة 24 مار” 2017، وفدا من 
ضبا◊ الشرطة األمريكية رفقة أطر أمنية مغربية الذين تابعوا 
بالوسط  الشيرا  مخدر  تناول  بPفة  للتحسيس  تطبيقي  عر÷ 
ومن  املRسسة  وتالميذ  تلميذات  مجموعة  مبشاركة  املدرسي 
تنشيط ضابط األمن   مصطفى الناصري رئيس خلية الضبا◊ 

العاملني باملRسسات التعليمية بتازة.
بتسيير  املكلف  ط���رف     ال��زائ��ر من  الوفد  وبعد استقبال 
التربوية  الشRون  مصلحة  ورئيس  بتازة   اإلقليمية  املديرية  

واإلداري���ة  التربوية  األط���ر  م��ن  وع���دد  التقنية  الثانوية  وم��دي��ر 
افتتح  املعنية،  التعليمية  واملRسسة  اإلقليمية  باملديرية  العاملني 
Łم  الوطني    النشيد  أنغام  على  املغربي  العلم  بتحية  اللقاء 
التقنية  الثانوية  مدير  من   كل  ألقاها  بالوفد  ترحيبية  كلمات 
و املكلف بتسيير  املديرية  وممثل إدارة األمن الوطني الذين 
الزيارة، وفي املقابل  أوضحوا  السيا‚ الذي تندرج فيه هذه 
األمريكي  املغربي  بالتعاون  األمريكية  السفارة  ممثلة  أش��ادت 
في مختلف املجاالت ومن بينها التعاون األمني. واختتم اللقاء 
املشاركة  املغربية  واألطر  الزائر  للوفد  تقديرية  بتقد. شواهد 

والتقا◊ صور للذكرى .
> حميد الهرد

أمريكيون في زيارة لتالميذ  الثانوية التقنية بتازة

تازة ∫ &ديد املكتب االقليمي لفرع 
الهي¾ة الوÞنية حلقو‚ اإلنسان

الكونفدرالية  مبقر  اجل���اري،   فبراير   25 السبت  ال��ي��وم   -    
الد1قراطية للشغل بتازة،ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، عقد 
الوطنية  الهي¾ة  لفرع  االقليمي  املكتب  لتجديد  العام  العادي  اجلمع 
بتازة، وذلك %ث إشراف السيد يوسف اجنيفي  حلقو‚ اإلنسان 

مندوب املكتب املركزي للهي¾ة الوطنية حلقو‚ االنسان.
واملصادقة  ومناقشتهما  واألدب��ي  املالي  التقريرين  ت��الوة  وبعد   

عليهما انتهى اجلمع بانتخاب املكتب على الشكل التالي ∫
> الرئي����س ∫ يوسف اجنيفي .
> نائب���ه األول ∫ عالل بوافي .

> كاتب الف��رع  ∫ يعقوب احملجوبي .
> نائ�ب�ه ∫ عزيز قبي .

> االم����ي���ن ∫ عبد الرحيم الشافعي .
> نائ���ب��ه ∫ يونس عبد املولى .

> املستش���ارون  ∫ ليلى زمورية .
> قاسم العسري

مكتب فرع جديد 
للنقابة الوطنية 

للتعليم بتازة

عقد  مؤخرا مجلس فرع تازة 
العضو  للتعليم  الوطنية  للنقابة 
ف���ي ال���ف���درال���ي���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
للشغل جمعا عاما حتت إشراف 
وذل��ك  للتعليم  االقليمي  املكتب 
ل��ت��ج��دي��د م��ك��ت��ب ال����ف����رع. وب��ع��د 

واالدب��ي  املالي  التقريرين  ق��راءة 
انتخاب  مت  عليهما  وامل��ص��ادق��ة 
على  الذي جاء  فرع جديد  مكتب 

الشكل التالي:
الكاتب : سمير الوردي

ال��ن��ائ��ب��ة األول������ى : ال���وازن���ة 

الشاذلي
النائب الثاني : حميد سعودي

أمني املال : حكيم روشحي
النائبة األولى: فتيحة الفقير

ال��ن��ائ��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة : اب��ت��س��ام 
العراف

مبهام  املكلفون  امل��س��ت��ش��ارون 
: م��ح��م��د ال���ع���ل���وي- ع��ب��دامل��ج��ي��د 
ك��������وم��������ري- أح������م������د م���ق���ب���وب 
– ع��ب��دال��رح��م��ان م�����زور- ف��وزي��ة 
كاحيلي-  محمد  بويدر-  الوزاني 

عبداحلفيظ عويش.

اعتقال القاضي عادل فتحي في بريDانيا
علمت اجلريدة أن القاضي 
امل��ع��زول ع��ادل فتحي قاضي 
االبتدائية  باحملكمة  س��اب��ق 
ب���ت���ازة  مت اع��ت��ق��ال��ه مب��ط��ار 
“س��ت��ان��س��ت��ي��د” ب��ال��ع��اص��م��ة 
 13 ال�  لندن، منذ  البريطانية 
و  امل��اض��ي،  فبراير  شهر  من 

مازال إلى غاية اليوم محتجزا 
دون أن تقدم له أي تهمة.

وأف����������ادت امل�����ص�����ادر أن 
غادر  فتحي   ع��ادل  القاضي 
امل��غ��رب ع��ب��ر م��ط��ار ال��رب��اط 
سال، وعند حلوله في مطار 
ل���ن���دن دخ�����ل ف����ي م���ش���ادات 

ك���الم���ي���ة م����ع أم�����ن امل���ط���ار 
بعدما رفض تعبئة استمارة 
ال�����ول�����وج إل������ى األراض�������ي 
البريطانية احتجاجا على ما 
الدونية  “املعاملة  ب�  وصفه 
اعتقاله  ليتم  للمهاجرين”، 

من طرف أمن املطار.
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خطري… الكشف عن أسماء ناهبي مقالع الرمال بآيت سغروشن بتازة
 ن���ش���رت ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع����الم 
ال��وط��ن��ي��ة خ��ب��ر اس��ت��غ��الل أزي����د من 
ال��ق��ان��ون،  خ����ارج  ل��ل��رم��ال  مقلعا   20
بجماعة آيت سغروشن بدائرة تاهلة 
م��ن سمتهم  ط��رف  م��ن  ت���ازة،  بإقليم 
“ب��امل��ف��س��دي��ن” ال���ذي���ن اغ��ت��ن��وا على 

حساب ساكنة املنطقة الفقيرة.
أس���م���اء  ك��ش��ف��ت  امل�����ص�����ادر،  ذات 
تتواجد  التي  املقالع  من  املستفيدين 
والتي  اجل��م��وع،  ب��أراض��ي  أغلبيتها 
تشكل استثناء على املستوى الوطني 
من حيث انعدام النواب، إذ لم حتظ في 
تاريخها بانتخابهم لها، وهو الشرط 

األساسي والقانوني الستغاللها.
ووفق نفس املصادر اإلعالمية، فإن 
تازة،  بإقليم  سغروشن  آيت  “جماعة 
تتمثل  هائلة،  طبيعية  بثروات  تزخر 
األراض��ي،  من  شاسعة  مساحات  في 
وخصوصا األراضي الساللية، تصلح 
َفَطن إليه  الستخراج الرمال، وهو ما 

’’املفسدون’’ ومنذ بدايات السبعينات، 
هذا  في  بها  املعمول  القوانني  خ��ارج 
املجال، وهم مجموعة من ’’املقاولني’’ 
وذوي النفوذ باملنطقة، بدون حسيب 
منهم  العديد  اغتنى  حيث  رقيب،  وال 
ع��ل��ى ح��س��اب امل��ق��ه��وري��ن م���ن أب��ن��اء 
هذه  في  العجيبة  واملفارقة  املنطقة، 
اجلماعة، والتي يتغنى مدبرو الشأن 
بفقرها وع��وزه��ا، هو  ال��ع��ام احمل��ل��ي 
بأراضي اجلموع،  املقالع  تواجد جل 
ُن استغاللها سيخرج، ال محالة،  Úوُحس
ال��س��اك��ن��ة م��ن ب��راث��ن ال��ف��ق��ر، وي��وف��ر 

العيش الكرمي لها”.
إل��ى أن   كما أش��ارت ذات املصادر 
رت  ق��د[ حيث  بثرواتها؛  غنية  املنطقة 
باجلماعة  املستغلة  غير  املقالع  ع��دد 
أن��ه  مضيفة   مقلعا،   49 ي��ف��وق  مب��ا 
من  م��ش��روع  غير  بشكل  االغ��ت��ن��اء  مت 
خ���الل ه���ذا االس��ت��غ��الل ال��ع��ش��وائ��ي، 
َدت امل��الي��ي��ر م���ن ال��س��ن��ت��ي��م��ات  وُب�������دِّ

القانون من طرف من أسمتهم  خارج 
ب’’أش���ب���اه امل��ق��اول��ني’’ وامل��ت��واط��ئ��ني 
معهم، وتركوا آثار جرائمهم في حق 
للعيان،  بادية  معا،  والبيئة  اإلنسان 
النهب باملنطقة،  تاريخ  وشاهدة على 
ول��م تتم  أم��ره��م،  افتضاح  وذل��ك بعد 
’’املقاولني’’  ومن  قضائيا،  متابعتهم 
من استفاد من الوضع الهش ألراضي 
اجلموع بPيت سغروشن، وأمام أعني 
العام  ال��ش��أن  تدبير  ع��ن  امل��س��ؤول��ني 
م��ح��ل��ي��ا وإق��ل��ي��م��ي��ا، وف��ت��ح أك��ث��ر من 
مقلع ع��ل��ى م��س��اح��ات ش��اس��ع��ة ف��وق 
ذلك  في  مستغال  الساللية،  األراض��ي 
جهل ذوي احلقوق وتواطؤ املنتخبني 
تضيف  وإقليميا،  محليا  واملسؤولني 

تلك املصادر.
ناهبي  أسماء  الئحة  يلي  ما  وف��ي 
التي  سغروشن  آيت  بجماعة  املقالع 
اإلعالم  وسائل  من  مجموعة  نشرتها 

الوطنية.

ندوة  علمية بمقر محكمة االستئناف َّـ موضوع 

مدونة السري على ضوء التعديالت القانونية والعمل القضائي

بدعوة من الوكيل العام للملك مبحكمة االستئناف 
بتازة،  انعقدت مساء يوم االربعاء 22  فبراير 2017  
ندوة  علمية مبقر احملكمة في موضوع مدونة السير 
 ، القضائي  والعمل  القانونية  التعديالت  ضوء  على 
وذلك بهدف توحيد عمل القضاة واملستشارين في هذا 
الباب، ومناقشة اإلشكاليات التي تطرحها النصوص 
القانونية املنظمة لرخص السياقة خاصة فيما يتعلق 
في  الطبية  وإل��غ��ائ��ه��ا،واخل��ب��رة  وسحبها  بإيقافها 
حوادث السير ودعاوي التعويض  .. ومحاولة إيجاد 
القانونية  النصوص  تطرحها  التي  للتعقيدات  حلول 
على املستوى العملي، وقد عرفت هذه املائدة املستديرة  
ونيابة  رئاسة  االستئنافية  ال��دائ��رة  قضاة  مشاركة  
األمنيني  واملسؤولني  وجرسيف  ت��ازة  من  بكل  عامة 
وفعاليات  احملامني  هيئة  ونقيب  تلويناتهم  بجميع 

جمعوية مهتمة باملوضوع.
الرئيس  للسيد  بكلمة  املستديرة   املائدة  استهلت 
األول حملكمة االستئناف بتازة االستاذ محمد أزرقان، 
الذي أكد على ضرورة تكريس مثل هذه الندوات وفي 
التي  القانونية  الصعوبات  لتذليل  مختلفة  مواضيع 
فيها، وتوحيد  امللفات والبث  تطرح مبناسبة جتهيز 
ال��ع��م��ل ال��ق��ض��ائ��ي داخ���ل ال���دائ���رة ال��ق��ض��ائ��ي��ة بشأن 

املوضوع املعالج  
ث��م ت��ن��اول ال��ك��ل��م��ة األس��ت��اذج��م��ال ال��ن��ور الوكيل 
ال��ذي   ، ب��ت��ازة  االس��ت��ئ��ن��اف  مبحكمة  للملك  ال���ع���ام  
الندوات  هذه  مثل  تلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور  على  أكد 
خاصة على مستوى تقريب وجهات النظر في بعض 
بشأنها،  القضائي  العمل  لتوحيد  اخلالفية،  املسائل 
أنه  إل��ى  أش��ار  العلمية  الندوة  موضوع  وبخصوص 
على  فيه  احل��اص��ل  للتضارب  بالغة  أهمية  يكتسي 

مستوى عمل احملاكم بصفة عامة.
املستديرة  املائدة  ملنهجية  املشاركني  حتديد  وبعد 

عبر ست محاور وهي :
باملغرب  السير  ح���وادث  بوضعية  يتعلق  األول:   

األسباب الكامنة وراء تفاقم حجمها وسبل احلد منها 
من تأطير األستاذ جمال النور الوكيل العام مبحكمة 

االستئناف بتازة   
العامة في ضبط  النيابة  بدور  يتعلق   الثاني:  و   
مخالفات وجنح السير من تأطير االستاذ خالد سعيد 

نائب وكيل امللك باحملكمة االبتدائية بجرسيف  .
السياقة واإلشكاالت  أحكام رخصة  والثالث: حول 
العملية التي تثيرها من تأطير االستاذ عزيز الوالي 

نائب وكيل امللك باحملكمة االبتدائية بجرسيف 
والرابع : حول دعوى التعويض عن حوادث السير 
قاض  ع��ي��س��اوي  أم��ع��ن��ان  االس��ت��اذ محمد  تأطير  م��ن 

التحقيق  باحملكمة االبتدائية بتازة
اخلامس : حول اخلبرة الطبية في حوادث السير 
وكيل  نائب  ال��وزان��ي  املجيد  عبد  االستاذ  تأطير  من 

امللك باحملكمة االبتدائية بتازة
ال��س��ادس : ح��ول ص��ن��دوق ضمان ح���وادث السير 
باحملكمة  ق��اض  الصادقي  رشيد  االس��ت��اذ  تأطير  من 

االبتدائية بجرسيف.
انطلق النقاش من تساؤل حول ما إذا كانت مدونة 
السير عبر الطرق قد خولت للنيابة العامة أية سلطة 
بشأن رخصة السياقة أم ال ؟ أو مبعنى آخر هل متلك 
النيابة العامة حق حجز رخصة السياقة من الشخص 

املخالف واالحتفاظ بها ؟
املتعلقة  السير  م��دون��ة  أح��ك��ام  مختلف  باستقراء 
يخول  قانوني  مقتضى  أي  جند  ال  السياقة  برخصة 
ال��س��ي��اق��ة من  ال��ع��ام��ة ح��ج��ز وث��ي��ق��ة رخ��ص��ة  للنيابة 
التي  االحتفاظ  مسطرة  باستثناء  املخالف  الشخص 
خولها املشرع للعون الذي يعاين املخالفة )على سبيل 
املثال املادة 216 من مدونة السير(، أما النيابة العامة 
بكل  املتعلقة  املعلومات  تبليغ  على  دوره��ا  فيقتصر 
الصادرة  املقررات  وجميع  السياقة  برخصة  احتفاظ 
عنها إلى السلطة احلكومية املختصة قصد تسجيلها، 
بعد  السياقة  رخصة  م��Pل  عن  التساؤل  يطرح  وهنا 

املقصود  وم��ا  جهة؟  م��ن  بها  العامة  النيابة  توصل 
النيابة  أن تصدر عن  افترض املشرع  التي  باملقررات 

العامة بشأن رخصة السياقة.
    خلق اجلواب عن هذه األسئلة نقاشا متباينا، 
إذ ذهب فريق إلى أنه رغم عدم وجود مقتضى قانوني 
يوضح سلطة النيابة بشأن االحتفاظ برخصة السياقة، 
فإن مسطرة االحتفاظ تتم خالل البحث التمهيدي وأن 
املرحلة  ه��ذه  على  اإلش���راف  هو  العامة  النيابة  دور 
من البحث فإنه يحق لها االحتفاظ برخصة السياقة 
وإحالتها على احملكمة مع احملاضر املنجزة بناء على 
دورها  وأن  املخالف،  في حق  التي تسطرها  املتابعة 
لها  التي  احملكمة  على  الرخصة  إحالة  على  يقتصر 
صالحيات واسعة بشأنها وسندهم في ذلك ما تنص 
الثالثة  217 من مدونة السير في فقرتها  املادة  عليه 
من جهة ، ومن جهة ثانية من خالل ما تفرضه بعض 
احلوادث اخلطيرة التي تتسم بالرعونة مثل احلوادث 
يعقل  كيف  إذ  سكر،  حالة  في  السياقة  عن  الناجتة 
االحتفاظ برخصة سياقة املخالف فقط ملدة 72 ساعة 
ترجع  ثم  احملضر  محرر  للعون  املشرع  خولها  التي 
له رخصة السياقة بدعوى أنه ليس هناك نص يخول 
النيابة العامة االحتفاظ بهذه الرخصة، في حني ذهب 
الفريق اآلخر إلى أن مدونة السير لم تنص على أي 
مقتضى يخول النيابة العامة االحتفاظ وحجز رخصة 
السياقة، وإمنا قضاء احلكم هو الذي ميلك صالحية 
في  إلغائها  أو  سحبها  أو  السياقة  رخصة  توقيف 
مقرراته كعقوبة إضافية، وعلى سبيل املثال ال احلصر 
السير،  172 من مدونة  163 و  امل��واد  ما تنص عليه 
إلى  سياقته  برخصة  محتفظا  يظل  امل��خ��ال��ف  وأن 
أن  ال��رأي هو  يعزز هذا  ما  العقوبة، وأن  تنفيذ  حني 
النيابة  قبل  م��ن  املخالف  سياقة  برخصة  االحتفاظ 
العامة وإحالتها رفقة امللف على احملكمة بعد املتابعة، 
وبقاء  املختصة،  احلكومية  السلطة  على  إحالتها  أو 
املعني باألمر ينتظر انتهاء احملاكمة بجميع مراحلها 

مدة  التي تطول وتتجاوز  السترجاع رخصة سياقته 
لتوقيف  أقصى  كحد  قانونا  امل��ق��ررة  امل��دة  االحتفاظ 
رخصة السياقة، ويكون املعني باألمر قد عوقب فعليا 
بأكثر مما هو مقرر قانونا، وأن في ذلك حيف في حقه، 
هذا مع العلم أن املادة 174 من مدونة السير تنص على 
أنه يجب على اإلدارة في حالة عدم توصلها بنسخة 
ترجع رخصة  أن  السياقة  بتوقيف رخص  من احلكم 
القصوى  امل��دة  ان��ص��رام  عند  صاحبها  إل��ى  السياقة 

املنصوص عليها في املواد 168 و 170 و 173 . 
القضاة   صالحيات  في  البحث  من  النقاش  انطلق 
كما هي محددة في  قانون املسطرة اجلنائية املتعلق 
بتدبير  يتعلق  فيما  خ��اص��ة  اإلع�����دادي،  بالتحقيق 
قاضي  سلطات  م��ن  أن��ه  جن��د  إذ  القضائية،  املراقبة 
الذي أحيل عليه  املخالف  السياقة من  سحب رخصة 
في إطار إجراءات التحقيق، وذلك كتدبير من تدابير 
 161 امل��ادة  في  عليها  املنصوص  القضائية  املراقبة 
مشروط  ذل��ك  أن  غير  اجلنائية،  املسطرة  قانون  من 
بعدم إخضاع املعني باألمر لتدبير آخر مثل االعتقال 
االحتياطي، ألنه ال ميكن اجلمع بني املراقبة القضائية 

واالعتقال االحتياطي.
أن  على  أك��دت  وكلها  املشاركني،  مداخالت  توالت 
احلد من حوادث السير ال ميكن أن يتم إال بالتطبيق 
جميع  وتفعيل  الزجرية  للنصوص  واحملكم  السليم 
مقتضيات مدونة السير فيما يتعلق برخص السياقة 

وذلك من خالل :
مدونة  في  ال���واردة  الزجرية  بالنصوص  االل��ت��زام 
املتعلقة  اإلض��اف��ي��ة  بالعقوبات  يتعلق  فيما  السير 
بإيقاف رخصة السياقة وااللتزام باملدد احملددة قانونا 

للتوقيف، أو حاالت السحب أو حاالت اإللغاء  
وف��ي خ��ت��ام امل��ائ��دة امل��س��ت��دي��رة   مت االت��ف��اق على 
ضرورة التطبيق السليم ملقتضيات مدونة السير مع 
ما يتالءم وغاية املشرع من هذا القانون وهي احلد من 

حرب الطرقات.
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ŁالŁة انتحارات في يوÂ واحد بكل من كا· الGار≠ بوحلو ومGراوة

 شهد إقليم تازة مؤخرا حالتي انتحار في 
األربعني  يوم واح��د، حيث عثر على رجل في 
من عمره  داخل منزله  باجلماعة القروية لكاف 
الغار كما سجل في نفس اليوم ةفاة طفلة في 
السابعة من عمرها باجلماعة القروية لبوحلة 
بدائرة وادي أمليل    بعدما التوى حبل على 

عنقها، حيث أفادت  بعض املصادر على أنها 
»حبيلة«  لعبة   زميالتها  رفقة  تلعب   كانت 

واختنقت بعدما التوى احلبل على عنقها   .
 ه��ذا وف��ي نفس ال��ي��وم  أق��دم أيضا شاب 
على وض��ع حد  أع��زب  من عمره  24 سنة  في 
حلياته شنقا حيث مت العثور على جثته معلقة 

بحيبل مبنزل عائلته وذلك باجلماعة القروية 
ملغراوة.

ه���ذا وق���د مت ن��ق��ل اجل��ث��ث إل���ى م��س��ت��ودع 
األموات باملستشفى االقليمي بن باجة بتازة، 
بعدما أمرت النيابة العامة بفتح حتقيق حول 

احلوادث.

و تستمر املهزلة الصحية∫ 
جماعة بني لنت بدون Þبيب

اجلماعة  ساكنة  تعاني 
بإقليم  ل��ن��ت  ب��ن��ي  ال��ق��روي��ة 
تازة ة من غياب طبيب منذ 
2013 باملركز الصحي الذي 
يتوافد عليه سكان اجلماعة 
عبر  ال��دواوي��ر  مختلف  م��ن 
ال���ن���ف���وذ ال���ت���راب���ي ب���ذات 

اجل��م��اع��ة ب��اإلض��اف��ة 
إل������ى امل���واط���ن���ني  
ال�����واف�����ذي�����ن  م��ن 
القروية  اجلماعة 
ال��ش��ري��ف  الوالد 

احمل�����ادي�����ة ل��ب��ن��ي 
لنت ، مما 

املرضى  أم��ام  إكراها  يشكل 
الذين يضطرون للبحث عن 
إلى  والتوجه  أخ��رى  وجهة 
امل��س��ت��ش��ف��ى اإلق��ل��ي��م��ي اب��ن 
باجة مبدينة تازة  ليتجرعوا 
مرارة فاتورة االسعاف إلى 
طوال  امل��رض  آالم  جانب 
الطويلة  املسافة  هذه 
وخاصة في احلاالت 
امل���س���ت���ع���ج���ل���ة ه���ذا 
اجلماعة  ت��وف��ر  رغ��م 
ع��ل��ى ق��اع��ة ل��ل��والدة 
املنطقة  ن��س��اء  ف���إن 
ب����ض����ط����رن إل����ى 
ال��ت��ن��ق��ل إل���ى 
م�������دي�������ن�������ة 
ت�������ازة رغ���م 
املخاطر... .

قافلة تحسيسية للمحافظة على المجال الغابوي ببوريد
حت����ت ش���ع���ار » احل����ف����اظ ع��ل��ى 
ال��ط��ب��ي��ع��ة م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا ك��ام��ل��ني « 
االقليمية  امل��دي��ري��ة  م��ع  وب��ش��راك��ة 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر 
جمعية  تنظم  اجلماعي،  واملجلس 
حتسيسية  ق��اف��ل��ة  للتنمية  ب���ورد 
للمحافظة على املجال الغابوي    .

ه��ذه امل��ب��ادرة ع��ب��ارة ع��ن قافلة 
حت��س��ي��س��ي��ة م��ش��ي��ا ع��ل��ى االق�����دام 
أعضاء  من  مهم  ع��دد  فيها  يشارك 
املنطقة،  وش��ب��اب  ب��وري��د  جمعية 
املجاورة  الدواوير  تستهدف  حيث 
ل���ل���م���ج���ال ال����غ����اب����وي ب��امل��ن��ط��ق��ة 
)ان��ح��ن��اح��ن،ت��اس��ل��وي��ن، اف�����رزاز، 
س��ي��دي ام��ح��م��د ...(،وت��������دوم ه��ذه 
من  للتحسيس  ايام  اربعة  املبادرة 

من  الغابوي  املجال  تدمير  مخاطر 
املسؤولية  الساكنة،وحتميل  طرف 
وتفعيل  للتصدي  باألمر  للمعنيني 
من  ح��ق  ف��ي  القانونية  املساطير 
ساهم أو يساهم من قريب أو بعيد 

فيما آلت اليه االوضاع.  
ال���ى جميع اب��ن��اء  وه���ذه دع���وة 
للحضور  والنواحي  بوريد  منطقة 
ب��ك��ث��اف��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة إلجن����اح ه��ذه 
ال��ق��اف��ل��ة ال��ت��ح��س��ي��س��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ن���وع���ه،اوال الكتشاف  م��ن  ال��ف��ري��دة 
الكنز الغابوي الطبيعي الذي تزخر 
الساكنة  لتوعية  املنطقة،وثانيا  به 
للحفاظ على هذا املوروث الطبيعي 

الذي يتعرض لالستنزاف املفرط.
º محمد بنستيتو

احلبس لرئيس جماعة بتازة
أدانت غرفة اجلنايات االبتدائية باستئنافية فاس 
)قسم جرائم األموال(، »ع. ك« رئيس للجماعة القروية 
أشهر  ل3  التنفيذ  املوقوف  باحلبس  بتازة،  كلدمان 
وألفي درهم غرامة نافذة بجنحة »تبديد أموال عامة« 
الصادر  احلكم  متابعته، مبوجب  تكييف  إع��ادة  بعد 
أخيرا في عاشر جلسة منذ إدراجه أمامها قبل سنة 

بعد انتهاء التحقيق التفصيلي.
وبرأته من تهم »اختالس وتبديد أموال وأخذ فائدة 
غير مشروعة والرشوة وإحداث جتزئة دون احلصول 
لم يؤذن في إحداثها  إذن وبيع بقع في جتزئة  على 
والتزوير في وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها 
واستعمال أوراق جتارية وعرفية مزورة«، مع إرجاع 
مبلغ الكفالة التي أودعها في صندوق احملكمة لإلفراج 

عنه، بعد استخالص الغرامة والصائر. 
5 متهمني آخرين  ببراءة  امللف نفسه  وقضت في 

م��ن ت��ه��م »امل��ش��ارك��ة ف��ي ت��ب��دي��د أم����وال ع��ام��ة وأخ��ذ 
وجتارية  عرفية  وثائق  وتزوير  مشروعة  غير  فائدة 
واحد  لكل  الكفاالت  مبالغ  إرج��اع  مع  واستعمالها«، 
منهم، مبوجب احلكم الصادر بعد مناقشة امللف أخيرا 
واالستماع إلى املتهمني الستة والشهود احلاضرين، 

دون الشهود املتخلفني املغرمني ب1200 درهم. 
قبل  من  أعضاء  و10  أقيل  ال��ذي  الرئيس  وتوبع 
وزارة الداخلية أعيدت االنتخابات مللء مقاعدهم بعد 
رفض محكمة النقض طلبهم الطعن التهامهم بالفساد 
االنتخابي، بناء على شكاية اتهمته ومن معه، بارتكاب 
الواقعة  اجلماعة  ميزانية  في  واخ��ت��الالت  خروقات 
وال��زي��وت  ال��وق��ود  ميزانية  وتضخيم  ت���ازة،  ب��دائ��رة 

وقطع الغيار ووجود فواتير ال تتطابق والواقع.
من  ب��االس��ت��ف��ادة  تتعلق  تهم  للمتهمني  ووج��ه��ت 
وكون  للرئيس  سيما  وهمية  مهمات  عن  تعويضات 

وع��دم  ال��واق��ع«  أرض  على  م��وج��ودة  غير  »خ��دم��ات 
نفقات  وتضخيم  مبرمجة  م��ش��اري��ع  أش��غ��ال  وج���ود 
التنقل، وعدة خروقات أخرى رصدتها تقرير تفتيش 
قبل  رئاستها،  املتهم  تولى  ملا  اجلماعة  له  أخضعت 
الوكيل  على  ملفه  وإحالة  حقه  في  املتابعة  حتريك 

العام بفاس لالختصاص.
واتهم أعضاء رئاسة اجلماعة باالستفراد بالتسيير 
واس��ت��غ��الل س��ي��ارات��ه��ا ب��ش��ك��ل ش��خ��ص��ي وارت���ك���اب 
اختالالت مالية واالستهتار بالقوانني املنظمة للعمل 
اكتمال  دون  م��ق��اول  مستحقات  وت��ق��دمي  اجل��م��اع��ي 
األشغال، مناشدين عامل اإلقليم بفتح حتقيق في تلك 
اخلروقات التي كانت سببا في حلول جلنة للتفتيش 

باجلماعة أعدت تقريرا مفصال بشأنها. 
> عن جريدة الصباح:
 حميد األبيض)فاس(

التفقير و التهميg ي�رÃ ساكنة 
Ãن  لالحتجاýروGيت س¬

احمللية  التنسيقية  جسدت 
بPيت  احمل��ل��ي  ال��ش��أن  ملتابعة 
زوال  ت���ازة  بإقليم  سغروشن 
بوزمالن،  مبركز  السبت  اليوم 
وق����ف����ة اح���ت���ج���اج���ي���ة م��ط��ال��ب��ة 
من  مجموعة  ف��ي  %قيق  بفتح 
تسيير  تشوب  التي  ا(��روق��ات 

املجلس اجلماعي.
احمل���ت���ج���ون ن������ددوا ب��س��ي��اس��ة 

م��دب��رو  ينهجها  ال��ت��ي  ال���الم���ب���االة 
Łروات  لنهب  باإلضافة  الساكنة،  ا&��اه  سغروشن  ¬يت  بجماعة  احمللي  الشأن 

املنطقة من طرف ما سموه مافيا الفساد، و بتلويث منابع بوزمالن.
اإلنسان  حلقو‚  املغربية  اجلمعية  بفرع  م��Rازري��ن  كانوا  الذين  املتضررون 
بتاهلة، أحلوا بضرورة التراجع على طلب ترحيل مقر اجلماعة من مركز بوزمالن 
إلى دوار القوار الذي صاد‚ عليه مRخرا املجلس اجلماعي، و بفتح %قيق في 

مجموعة من املشاريع املغشوشة و الوهمية.
مقلعا،   20 يفو‚  ما  نهب  ح��ول  ومستقل  نزيه  %قيق  بفتح  طالبت  الساكنة 
خارج القانون لعقود من الزمن، وكشف احلقيقة كاملة، ومحاسبة كل املتورطني 
في هذه اجلرائم، والذين اغتنوا بشكل غير مشروع على حساب بR” اإلنسان 
السغروشني، في جميع الدواوير، والتي ال زالت ترزح %ت وطأة سياسة التفقير 
والتهميg واحلرمان من أبسط شرو◊ احلياة الكر1ة كاملسالك، الكهرباء، املاء 
الشروب، اإلسعاف، اإلنارة العمومية، النقل املدرسي، املرافق الرياضية، و دور 

الشباب.
املتضررون أكدوا أنهم سيواصلون نضالهم حتى %قيق مطالبهم العادلة و 

املشروعة، و بالتصعيد في حال عدم االستجابة مللفهم املطلبي.
التي  العديد من ا(روقات  لفتح %قيق في  فهل ستتدخل اجلهات املسRولة 
و  املغشوشة  املشاريع  من  انطالقا  سغروشن،  üيت  القروية  اجلماعة  تشهدها 
الوهمية مرورا بالقرار االنتقامي القاضي بترحيل اجلماعة من أكبر &مع سكاني 
لتلويث  املهمg، و وصوال  القوار  إلى دوار  التحضر  يتوفر على كل مواصفات 

øمنابع بوزمالن ونهب رمال ¬يت سغروشن املتواجدة بأراضي اجلموع

زوال  ت���ازة  بإقليم  سغروشن 
بوزمالن،  مبركز  السبت  اليوم 
وق����ف����ة اح���ت���ج���اج���ي���ة م��ط��ال��ب��ة 
من  مجموعة  ف��ي  %قيق  بفتح 
تسيير  تشوب  التي  ا(��روق��ات 

احمل���ت���ج���ون ن������ددوا ب��س��ي��اس��ة 
م��دب��رو  ينهجها  ال��ت��ي  ال���الم���ب���االة 

رئيس ا'ماعة احلضرية لتازة يستجيب ملDالب النقابات العاملة با'ماعة ويوقع معها »محضر اتفا‚ مAترك
فبراير   8 األربعاء  يوم  مت  مقررا  كان  كما 
توقيع  غشت   20 االجتماعات  بقاعة   2017
البلدي  املجلس  رئيس  ب��ني  مشترك  محضر 
ملدينة تازة والكتاب العامني للنقابات العاملة 
للشغل،  الدميقراطية  »الكنفدرالية  باجلماعة 
االحت���اد  للشغلو  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ف��درال��ي��ة 

املغربي للشغل«.
حوارية  لقاءات  لعدة  كثمرة  يأتي  االتفاق 
ت��ازة   رئ��ي��س ج��م��اع��ة  م��ع  ال��ن��ق��اب��ات  عقدتها 
وأيضا  شهور،  لعدة  دام��ت  املسعودي  جمال 
ط��رف  م��ن  ال��ن��ض��ال��ي  ال��ب��رن��ام��ج  بعدتعليق 
بتوقيع  اجلماعة  رئيس  التزام  بعد  النقابات 

»محضر االتفاق املشترك ». 
ل��ب��ى ملفهم  االت���ف���اق ب��ح��س��ب ال��ن��ق��اب��ي��ني 
نقابات  خاضتها  عديدة  معارك  بعد  املطلبي 
اجلماعات الترابية ببلدية تازة »الكونفدرالية 
للشغل  املغربي  االحتاد  للشغل،  الدميقراطية 
توقيع  عبر  للشغل«  الدميقراطية  والفيدرالية 
املجلس  رئيس  وبني  ببينهم  مشترك  محضر 
امل��س��ع��ودي  بحضور  ج��م��ال  السيد  ال��ب��ل��دي 

بعض نوابه...
فيما يلي بعض بنود احملضر املشترك الذي 

مت توقيعه من طرف الكتاب العامني للنقابات 
الثالث ورئيس املجلس البلدي:

1. احترام احلريات النقابية وحق االنتماء 
النقابي

2. احل���ق ف��ي اإلض�����راب ومم��ارس��ت��ه بكل 
حرية

للمسؤولني  النقابية  التسهيالت  تقدمي   .3
النقابيني ألداء مهامهم النقابية

4. مأسسة احلوار االجتماعي في دورتني«  
أبريل و شتنبر » 

5. إش����راك ال��ن��ق��اب��ات ف��ي ق����رارات تنظيم 

اإلدارة ( الهيكلة)
6. إسناد املهام بشكل عادل وشفاف مع فتح 

باب الترشيحات
الترقية  في  موضوعية  معايير  اعتماد   .7
باالختيار ( األقدمية في اإلطار واإلدارة و السن 

والنقطة كمعيار أخير في حالة التساوي)
األش��غ��ال   tps امل��وظ��ف��ني ب  اس��ت��ف��ادة   .8

الوسخة وامللوثة كحق مكتسب
لكل  (س��ي��ارات  العمل  ظ���روف  حتسني   .9

مصلحة احلواسيب املكيفات املكاتب )..
10. متكني العاملني بسوق اجلملة واملجازر 

من العطل األسبوعية والدينية والوطنية عبر 
توفير الطاقم البشري لتسهيل التناوب

11. تعميم املذكرات والدوريات على جميع 
املصالح

االجتماعية    الشؤون  مصلحة  تفعيل   .12
cnops rcar cmr

13. تنفيذ األحكام القضائية
14. ت��ع��م��ي��م ب��رن��ام��ج س��ي��رة ع��ل��ى جميع 

امللحقات
15. حماية املوظفني

ال���ل���ج���ان اإلداري������ة  16. مت��ك��ني أع���ض���اء 
قبل  املوظفني  ملفات  من  األعضاء  املتساوية 

عقد اجتماعاتها
الس��ت��ف��ادة  تفضيلية  ع���روض  إدراج   .17
املوظفني من املرافق اجلماعية )النقل املسبح( 

ضمن دفاتر التحمالت
18. دعم األعمال االجتماعية

19. اعتماد معايير شفافة في اختيار فرق 
للتنمية  احمللية  باملبادرة  اخلاصة  التنشيط 

البشرية
لتنفيذ  للتتبع  مشتركة  جلنة  إح��داث   .20

االتفاق.

مواÞنون ينوبون عن 
املسؤول5 واملنت�ب5 في 

إصالÕ مقاÞع Þريق بأجدير
   ق��ام  سكان دوار إخوانا باجلماعة 
مببادرة  أكنول   بدائرة  ألجدير  القروية 
استحسنها اجلميع وذلك باصالح بعض 
مقاطع الطريق املؤدية إلى مسجد الرمانة 
،  وذلك اعتمادا على مساهمات مادية من 
الشرفاء  لرابطة  واملنتسبني  الدوار  ابناء 
السلطات  انتظار تدخل  ، في  اخلوالليني 
وتفرشتها  ال��ط��ري��ق  الص���الح  املختصة 
ب��ال��زف��ت  وف���ك ال��ع��زل��ة ع��ن س��اك��ن��ة ه��ذه 

املنطقة.
وجتدر اإلشارة أن مناطق كثيرة بإقليم 
ت��ازة  شهدت عمليات وم��ب��ادرات مماثلة 
يلجأ من خاللها السكان إلى شق الطرق 
إعتمادا  وأس���وار  وقناطر  جسور  وبناء 

على وسائل وإمكانيات مادية ذاتية.

حالة مزرية تعيشها قرية 
«مالل» َّـ اكزناية الجنوبية 

على مستوى البنية 
التحتية

اجلماعة  ف��ي  امل��ت��واج��دة  »م���الل«  منطقة  تعيش 
من  حالة  أكنول  نواحي  اجلنوبية  اكزناية  الترابية 
التهميش والعزلة على جميع املستويات واألصعدة.

ح��ي��ث تفتقر ه���ذه ال��ب��ل��دة إل���ى أب��س��ط ش��روط 
العيش الكرمي وظلت طيلة عقود تتعرض للتهميش 
التحتية  بنياتها  تPكل  أن  كما  والعزلة  واإلقصاء 
أث��رت  الرئيسية  الطريق  وتعبيد  إص���الح  وع���دم 

بشكل سلبي على اقتصاد ومدخول الساكنة.
اإلقصاء  املنطقة   هذه  يعاني سكان  إذن  هكذا 
التحتية  البنية  وان���ع���دام  وال��ع��زل��ة  والتهميش 
بالعديد  حذا  ما  الضرورية،  االجتماعية  واملرافق 
منهم إل��ى ت��رك ه��ذه القرية وال��ن��زوح ص��وب املدن 

بحثا عن سبل عيش أفضل.
> جنيم السبع
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فوىض قطاع سيارات 
األجرة الصغرية بتازة

   òملن هب ودب جعل قطاع النقل يتحول 
إلى كارŁة حقيقية منح رخصة الثقة 

األجرة  سيارات  سائقي  من  عريضة  ف¾ة 
الصغيرة ال يحترمون قانون السير، يتصرفون 
يشاƒون  ما  أين  يقفون  القانون  فو‚  وكأنهم 
وبدون استعمال اإلشارة، يتجاوزون في أي 
والسيما  الزبائن  اليحترمون  يريدون،  مكان 
يحتج  من  كل  مع  بخبث  يتصرفون  النساء. 
داخل  التدخني  لعدم  التنبيه  حالة  في  عليهم 
السيارة، زد على هذا هناك البعi منهم من 
يجلس صديقته أمامه طول النهار مما يصعب 
إيجاد  أشخاص  ŁالŁة  من  مكونة  عائلة  على 

طاكسي ينقلهم إلى اجلهة املطلوبة.
س��Rال  اط��رح  املشاكل جعلتني  ه��ذه  ك��ل 
عن  القطاع  ه��ذا  في  املختصة  اجلهات  على 
الثقة  نيل شهادة  امتحان  عن  تخليهم  سبب 
أمام  مثولهم  بعد  للسائقني  كانت متنح  التي 
جلنة مكونة من ممثلي وزارة النقل والتجهيز 
في  تبث  التي  األم��ن  ورج��ال  اإلقليم  وعمالة 
الثقة  لهذه  مRهلني  ه��ل  وتتمحنهم  طلباتهم 

أم ال.
س���Rال Ł��ان��ي ه��ل رج���ال األم���ن أصبحوا 
من  املتهورة  الف¾ة  ه��ذه  إرغ��ام  على  عاجزين 

øتطبيق القانون أم هناك أشياء أخرى
> محمد بلشقر

تــــوصــــلــــت اجلـــــــريـــــــدة  بــــرســــالــــة مــــوقــــعــــة مـــــن طــــرف 
«إبراهيم لبزيزي» يطالب فيها وزير الداخلية تفريغ 
ما  يف  الغربية  غياثة  قــيــادة  لقائد  اهلاتفية  املكاملات 
غياثة  جلماعة  األخــرية  اجلزئية  اإلنتخابات  خيص 
الــغــربــيــة بــتــاريــخ 23 فــربايــر 2017 والـــيت عــرفــت فــوز 
حــــزب اإلحتـــــاد اإلشـــتـــراكـــي خبــمــســة وعـــشـــرون مــقــعــدا 
وحــــصــــول حـــــزب جــبــهــة الــــقــــوى الـــدميـــقـــراطـــيـــة عــلــى 
مقعدين فقط بالرغم من تربعه على عرش اجلماعة 
واملوجهة  الرسالة  نص  يلي  وفيما  الزمن:  من  لعقدين 

للنشر:
«انتقام قائد قيادة غياثة

 الغربية يسقط جبهة القوى 
الديمقراطية بغياثة الغربية

أفرزت  والتي   2015 شتنبر  من  الرابع  انتخابات  .فمند 
لغياثة  اجلماعي  للمجلس  رئيسا  البزيزي  امحمد  السيد 
التوالي بعد طرح مجموعة  للوالية اخلامسة على  الغربية 
من التساؤالت عن مدى طبيعة عالقة هذا الرئيس بساكنة 
اجلماعة التي أكدت على ثقتها من خالل صناديق االقتراع 
رغما على أنف السيد القائد الذي يعرفه القاصي والداني 

بعدائه لرئيس هذه اجلماعة إال أن التطورات التي عرفتها 
هذه االخيرة من احتجاجات مفبركة ومسيسة تداخلت فيها 

رجال  وبعض  والسياسية  النقابية  االط��راف  من  مجموعة 
السلطة على املستوى احمللي لدائرة وادي امليل لكون هذا 
باملنطقة  الفاسدين  كل  في حلق  يشكل شوكة  كان  الرئيس 
حزب  ألع��ض��اء  اجلماعية  االستقالة  ه��و  القاطع  وال��دل��ي��ل 
االحتاد االشتراكي بتوجيه من القائد في إشارة استباقية 
لدعمهم في االنتخابات اجلزئية ويذكر أن هذا القائد الذي 
عرف لذى اجلميع من خالل تورطه في مجموعة من امللفات 
الفاسدة كملف البناء العشوائي وكذا إهامه ألصحاب املقالع 
على  لثورتهم  عليهم  بالضغط  يقوم  ك��ان  بعدما  بدعمهم 
بعدما صخر  ذلك  له  ليتأتى  الترابية  اجلماعة  هذه  رئيس 
اللوائح  في  املتعمدة  التشطيبات  من  بداية  الوسائل  كل 
االنتخابية ملجموعة من الناخبني الذي ال ينتفى في حقهم 
امحمد  البزيزي  للسيد  مبساندتهم  واملعروفني  التشطيب 
وكذا تسجيل غرباء عن اجلماعة ال عالقة لهم بترابها كما 
أنه لم يكتفي بهذا وعمد الى التالعب بإشعارات الناخبني 
التي  الغربية  أن جماعة غياثة  بالتصويت ويذكر  اخلاصة 
تعتبر منودجا بإقليم تازة من خالل الربط بالكهرباء الذي 
هم كل دواوير اجلماعة بنسبة مئة في املئة وكذا الربط باملاء 
الصالح للشرب الذي غطى أكثر من نصف سكان اجلماعة 
بنسبة سبعني في املئة إال أن هذا كله لم يشفع له كون أن 

السيد القائد كان همه الوحيد في مصلحته الشخصية.«
> إبراهيم لبزيزي

ابراهيr البزيزي يDالب وزير الداšلية بفتح حتقيق مع قائد žياŁة الGربية لتدšله في االنت�ابات

متى سيتم اإلستجابة لعرائض وشكايات الساكنة  لتغيري مكان المطرح البلدي بمدخل مدينة تازة؟
    طالبت ساكنة أحياء امللحة- الشلوحة- 
دوار اجلديد- أصدور..غير ما مرة من خالل 
عرائض وشكايات للجهات املسؤولة بتغيير 
مكان املطرح البلدي بالشمال الغربي  ملدينة 
التي يخلفها على  ل��ألض��رار  ن��ظ��را   ت���ازة  
البيئة عامة وعلى الغطاء النباتي والفرشة 
املطرح  يكون  ما  غالبا  اذ  باملنطقة  املائية 
س��ب��ب��ا ف���ي ان�����دالع احل���رائ���ق خ���الل فصل 
على  صحية  أض���رارا  يسبب  مم��ا  الصيف 
اجلهاز التنفسي للساكنة املجاورة ، وعلى 

الفرشة املائية  لوادي األربعاء .
هذا وجتدر اإلشارة  ان املجلس البلدي 
بتازة سبق له في خالل عدة دورات ان اتخذ 
قرارا باالجماع على حتويل مطرح النفايات 
من مكانه احلالي على بعد أمتار من الطريق 
الى مكان اخر،  رق��م6    الوطنية  الرئيسية 
نظرا ملوقعه غير الالئق بتواجده في املدخل 
الشمالي الغربي للمدينة؛ ومبحاداة الطريق 
والدارالبيضاء  وج��دة  بني  الرابط  السيار 

عبر تازة   

 كما ان اضرار هذا ااملطرح على البيئة 
الفالحية  االراض����ي  لتشمل  متتد  عموما 

واالشجار املجاورة بكل انواعها .  
من  ت���اون���ات مستثنى  اق��ل��ي��م  ه��ل  ت���رى 

توصيات كوب 22 
وحضره  امللك  جاللة  عليه  اش��رف  التي 
رؤساء وجمعيات املجتمع املدني من سائر 
البيئة  على  احلفاظ  ان شعار  ام  ؟  االقطار 
وقت  نستعمله  فقط  لالستهالك  اال  هو  ما 

احلاجة.

مغراوة
يوميات من العامل املنيس

 pاريع امل�صصة لفAأين تذهب أموال امل
øالعزلة عن ساكنة القرى بتازة

مواقع  على  تداوله  مت  فيديو  يظهر 
في  قروية  طريقا  االجتماعي  التواصل 
اجتاه منطقة »الواد البارد« حيث تربط 
ب��ني ال��ط��ري��ق اجل��ه��وي��ة رق��م 507 عند 
النقطة الكيلومترية 71 ودوار اخليربات، 
مت فتح أزيد من 7 كلمترات وتفريشها 

فنة  لتو با
م��ن طرف 
ة  ر ا د إ
امل��������ي��������اه 
وال��غ��اب��ات 
وم���ح���ارب���ة 
ال���ت���ص���ح���ر، 
مكتملة  غير 
وأص����اب����ه����ا 

االتالف .
وب���ح���س���ب 
م����ت����ت����ب����ع����ني 
فإن  للموضوع 

تكمل  لم  بالصفقة  ف��ازت  التي  الشركة 
وهو  إفالسها،  ع��ن  وأعلنت  امل��ش��روع، 
للمنطقة  إف��الس  الساكنة  اعتبرته  م��ا 
كبير  دور  الطريق من  لهاته  ملا  برمتها 
ف��ي ف��ك ال��ع��زل��ة ع��ن ال��س��اك��ن��ة وتنمية 
هاته  وأن  خ��اص��ة  س��ي��اح��ي��ا،  امل��ن��ط��ق��ة 
تصل  أن  امل��ف��روض  م��ن  كانت  الطريق 
إل��ى مغارة ال��واد ال��ب��ارد م��رورا ب��دوار 

اخليربات.
رح���ل���ت ال���ش���رك���ة امل��ك��ل��ف��ة ب���إجن���از 
املشروع تاركة ورائها أنابيب إسمنتية 
جرفتها  ط��ري��ق  وش��ب��ه  ال��س��ي��ر،  تعرقل 
تساقط  في  تسببت  التي  األمطار  مياه 
امل���رور  ع��رق��ل��ة  ف��ي  متسببة  األش���ج���ار 

بالنسبة للراجلني فمابالك بالسيارات.
التسيب  ل��ه��ذا  ي��وض��ع ح��د  مل����اذا ال 
هي  التي  املشاريع  ب��أم��وال  والتالعب 

مخصصة لفك العزلة ومساعدة الساكنة 
على حياة كرمية ؟ كيف يعقل أن نسبة 
تكتمل  ال  باملنطقة  املشاريع  من  كبيرة 
بعد نهب ميزانياتها من طرف لوبيات 
وعدم  إجنازها  في  الغش  أو  الشركات 
ف��ي دفتر  اإلل��ت��زام مب��ا ه��و متفق عليه 
التحمالت ؟ 
يعقل  كيف 
جن����د  أن 
طرق قروية 
م��غ��ش��وش��ة 
س���واق���ي   ،
م�����������ي�����������اه 
ف�����الح�����ي�����ة 
غير مكتملة 
ل��م  آب������ار   ،
ي��ح��ت��رم��وا 
فيها العمق 
امل���ط���ل���وب، 

م����ش����ق����وق����ة ع������ي������ون 
إع��ادة إصالحها فتم التالعب في  متت 

كمية اإلسمنت؟ 
أش��خ��اص ي��ع��ت��ب��رون ال��ص��ف��ق��ات في 
مثل هاته املناطق املعزولة »ضربة حظ« 
ويغشون  فيختلسون   ، لهم  بالنسبة 
وذاك  هذا  مع  وبتواطئ  ملتوية  بطرق 
املغلوب  العادي  املواطن  فيها  ليصبح 
على أمره هو الضحية ، ولتبقى املنطقة 
بدون تنمية تعيش الفقر والعوز والعزلة 
في   ، Îوشتاء صيفا  واملعاناة  والتخلف 
املقابل أشخاص اغتنوا من املال العام 
، ال يعلمون أن هناك يوم سيسألون عما 
فعلوا بتلك األموال ... في تلك اللحظة 
لن تنفعهم تلك األموال وسيجازون على 

أفعالهم هاته...
> محمد العنصار    

امل��������ي��������اه 
وال��غ��اب��ات 
وم���ح���ارب���ة 
ال���ت���ص���ح���ر، 
مكتملة  غير 
وأص����اب����ه����ا 

وب���ح���س���ب 
م����ت����ت����ب����ع����ني 
فإن  للموضوع 

  بناية سو‚ مرجان بتازة بدون التراšيh القانونية
ما رأي عامل اإلقليم  في سكوت وتستر قسم التعمير ببلدية تازة

وما رأي مدير الوكالة الحضرية  في هذا الخرق 
الواضح واستمرار سكوت مصالح العمالة

االص�����الح�����ات  أن  ي�����ب�����دو 
ال����دس����ت����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة 
تأتي  ل��ن  امل��غ��رب  ف��ي  املنتظرة 
بجديد، مادام أن جيوب الفساد 
لم يتم القضاء عليها بعد. بناية 
سوق مرجان )العظيم( ، والتي 
منذ  البناء  أشغال  بها  انتهت 
سنني ، تدل بالفعل وبالواضح 
ب��ع��ض  ع���ق���ل���ي���ات  أن  ع����ل����ى 
ل��م تتغير،  امل��س��ؤول��ني الزال���ت 
بل وأنها ال تريد التغيير الذي 
أن  بدليل  اجلميع،  ب��ه  يطالب 
 ،Îمستمرا الزال  القوانني  خرق 
ضاربني بذلك عرض احلائط كل 
القوانني املعمول بها في املغرب، 
التعمير.  مدونة  مقدمتها  وفي 
احلضرية  ال��وك��االت  ف��إح��داث 
الذي  للتسيب  حد  لوضع  جاء 
ي��ع��رف��ه ق��ط��اع ال��ت��ع��م��ي��ر ع��ام��ة 
وق��ط��اع ال��س��ك��ن ب��اخل��ص��وص، 
غير أن املديرين الذين تعاقبوا 
بتازة    احلضرية  الوكالة  على 
حسب  القانون  يطبقون  كانوا 

الشخص وحسب مزاجهم.
 ن���ع���ود م�����رة أخ������رى ل��ه��ذا 
امل����وض����وع امل��ت��ع��ل��ق ب��ب��ن��اي��ة 
م���رج���ان ) ال��ع��ظ��ي��م(  واح����دة 
م��ن ب��ني ال��ب��ن��ي��ات ال��ت��ي بنيت  
ت��ن��ف��ي��ذ  واح��ت��رام  ب����دون   Îأوال
املسجلة  قانونية  امل��الح��ظ��ات 
من طرف اللجنة التقنية املكلفة 
املجتمعة  ال��ت��راخ��ي��ص  مب��ن��ح 
آن������ذاك ب���ال���وك���ال���ة احل��ض��ري��ة 
 Îلتازة ) الوقاية املدنية( وثانيا
م��دون��ة  مقتضيات  حت��ت��رم  ل��م 
الذي  املكان  ان   Îعلما التعمير، 
توجد فيها البناية » العجيبة« 
امل��دي��ري  التصميم  حسب  ه��و 

من  لصنف  مخصص  للمدينة 
الكبرى  املتاجر  غير  البنايات 
م��ا  امل���س���ت���ودع���ات  وه�����و  أو 
 « ه��ذه  ثالثا  ال��ق��ان��ون  يخالف 

ال��ت��ج��اري��ة كما  امل��ع��ل��م��ة« 
إقليم  عامل  سماها 

مبناسبة  ت���ازة 
ال  افتتاحها 

على  تتوفر 
ش������ه������ادة 

املطابقة؟؟؟  
ف������خ������رق   .

بهذه  ال��ق��وان��ني 
أن  ال ميكن  الطريقة 

قوي  مسؤول  عن  إال  يصدر 
نعرف  ألننا  القانون،  يطاله  ال 
ب��ن��اء أو إص��الح  أن أي   Îج��ي��دا
ك��ي��ف��م��ا ك�����ان ن���وع���ه ي��خ��ض��ع 
ومالحظات  رأي  اح��ت��رام  إل��ى 
تراخيص  املكلفة مبنح  اللجنة 
مدير  أن  علمنا  وق���د  ال��ب��ن��اء. 
نبه  السابق  احلضرية  الوكالة 

السلطات اإلقليمية عبر مراسلة 
إلى  إدارية في املوضوع يدعو 
للتراخيص  ال��ب��ن��اي��ة  إخ��ض��اع 
القانونية، لكن دار لقمان بقيت 
يتحرك  فهل  حالها.  على 
امل������دي������ر اجل����دي����د 
للوكالة  القدمي  
احل����ض����ري����ة 
إلص���الح ما 
أف����س����ده ) 
أص���ح���اب 
ال����ب����ي����رو 
كما   )10
سيمونهم 
أه����ل ت���ازة 
موظفوا  أي 
التعمير  قسم 
ب���ب���ل���دي���ة ت�����ازة  
التعمير  م��ج��ال  ف��ي 
ش��رط��ة  دور   وت���ف���ع���ي���ل   ،
أن  الوكالة  على  ال��ذي  التعمير 
تلعبه، وذلك دفاعاÎ على مدونة 
الوكالة  سمعة  وعلى  التعمير، 

احلضرية.
لكن األغرب في هذه البناية، 
هو السكوت والصمت الغريبني 
السلطات  التزمتهما  ال��ل��ذي��ن 

ورئيس وأعضاء املجلس البلدي 
لتازة والوكالة احلضرية لتازة 
البناية  منذ سنني  اجتاه هذه 
من  ت��داول��ه��ا  م��ن  بالرغم  خلت 
طرف وسائل االعالم،) األحداث 
املغربية واحلدث التازي (. فما 
رأي مفتي عمالة تازة ، ومدير 
طبعا  ومعه  احلضرية  الوكالة 
املسؤول عن منح رخصة البناء 
رئ���ي���س اجل���م���اع���ة احل��ض��ري��ة 
لتازة في هذا اخلرق املفضوح، 
ه���ذه  ف����ي  امل���س���ؤول���ني  أن  أم 
للقوانني  يخضعون  ال  املدينة 
..؟  ببالدنا  العمل  بها  اجل��اري 
البناية  إخ��ض��اع  فقط  ن��ري��د  ال 
نعرف  الضرورية  للتراخيص 
سيما  ال  م��س��ت��ح��ي��ال  ذل����ك  أن 
واألخ��ب��ار امل��ت��داول��ة ب��أن سوق 
ممتلكات  ضمن  يدخل  مرجان 
ه���ذه  أن  م����ع  امل���ل���ك  ش����رك����ات 
نريد  بل  خاطئة؟؟؟،  املعلومات 
ل��ردع  إج����راءات فعلية زج��ري��ة 
امل��وض��وع،  ه��ذا  ف��ي  املتورطني 
القوانني  وذلك من أجل حماية 
وحت��ص��ي��ن��ه��ا ض���د امل��خ��ال��ف��ني، 
خ���ص���وص���اÎ ف����ي ه�����ذا ال���وق���ت 
بالذات الذي يعرف فيها املغرب 
مسبوق،  غير   Îسياسيا  Îحراكا
اإلدارة  تخليق  م��ط��ال��ب��ه  أول 
العمومية، وحتقيق السواسية 
أمام القانون لكل املغاربة. فهل 
تلقي  امل���س���ؤول���ون  ي��س��ت��ط��ي��ع 
املطلوب  بالشكل  الرسائل  هذه 
القانون  عن  أي خروج  لتفادي 

في املستقبل ..؟
هؤالء  شباك  في  اآلن  الكرة 
ينتظرون  والسكان  املسؤولني، 

حتركاتهم الفورية.
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سكان دوار الشلوحة  

مغاربة من 
الدرجة الصفر

مغاربة من 
الدرجة الصفر

بني تصدره للوقفات االحتجاجية تارة، واجللوس على طاولة احلوار مع تلقي الوعود املطمئنة تارة أخرى، ميضي امللف املطليب 
لساكنة دوار «الشلوحة »  حمطة القطار مبدينة تازة  رحلته حنو حتقيق ما سطر به من أهداف، وعلى الرغم من أن الشيء من هذه 

األخرية ترجم حلد اآلن فوق أرض الواقع، إال أن هناك تفاؤال يسكن املعنيني باألمر جراء جمموعة من االعتبارات واخللفيات، 
اعتربت لدى متبنيها مقدمة مشجعة لقيادة مركب الناجني بثبات إىل بر األمان. 

وقفات  عدة  األج��واء نظمت  وفي خضم هذه 
اح��ت��ج��اج��ي��ة  ت��رج��م��ت إل���ى م��س��ي��رات ص��وب 
عمالة ت��ازة ضمت أزي��د من 200م��ش��ارك، نادوا 
وبصوت واحد بالرغبة امللحة في تسريع وتيرة 
عملية الترحيل إلى جانب ضمان باقي املطالب 
بجدية  علمهم  ظ��ل  ف��ي  خ��اص��ة  ب��ه��ا،  املتصلة 
وحماسة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس 
ما  وفق  اإليجابي،  النحو  على  امللف  هذا  لطي 

قاله سكان  .
 روائح كريهة، مستنقعات من املياه العادمة، 
أكوام األزبال والقاذورات متراكمة وسط األزقة 
ومحفرة،  ضيقة  جد  أزق��ة  ذات  أحياء  املتربة.. 
سحابات من الغبار تتناثر هنا وهناك،   . فبهذه 
أزقة ضيقة مغبرة صيفا  الفضاءات، تستوقفك 
عبورها  امل��رء  يستطيع  بالكاد  شتاء.   وموحلة 
  ، ب��أك��واخ    أبنية قصديرية هي أشبه  راج��ال. 
قامة ساكنيها.. جدرانها من  أقصر من  بنايات 
الطوب وسقوفها من األخشاب وصفائح الزنك. 
ت��ت��ح��ول ه���ذه األك����واخ ف��ي ف��ص��ل ال��ش��ت��اء إل��ى 
ثالجات كبيرة، وتصبح شديدة احلر في فصل 
القصدير  صفائح  امتصاص  بسبب  الصيف 
الضرورية  التهوية  وافتقادها  الشمس  ألشعة 
وما ينتج عن ذلك من الرطوبة الشديدة، محولة 

إياها إلى مقابر جماعية حتوي جثثا متحركة، 
كما عبر عن ذلك أحد قاطني هذه الدور بقوله: 
أك��واخ  ف��ي  هنا  عايشني  راح��ن��ا  كتشوف  »ك��م��ا 
م��ن اإلس��م��ن��ت، والدن���ا دمي��ا ش��اده��م   ال���رواح 

الذي  للحرج  املفرطة«. وجتنبا  الرطوبة  بسبب 
إلى  الفضاءات  ه��ذه  مثل  سكان  خ��روج  يسببه 
اخل���الء م��ن أج��ل ق��ض��اء احل��اج��ة، يلجأ سكان 
عشوائية  م��ج��ار  حفر  إل��ى  الهامشية  األح��ي��اء 

لتجمع املياه العادمة عند عتبات األكواخ، وذلك 
الصحي  للصرف  النظامية  الشبكات  الن��ع��دام 
البيئة  إلى تلوث  بهذه األحياء. لكن ذلك يؤدي 
وانتشار الروائح النثنة، ما يشكل مجاال خصبا 
لنمو احل��ش��رات ال��ض��ارة وال��ق��وارض وازدي���اد 

اإلصابة مبرض الليشمانيا. 
عيون النساء اللواتي تسترق النظر من نوافذ 
وأبواب من ثياب  تترصد بفضول كل من ميرون 
يشكلون  أطفال  الغرباء.   خاصة   ، الزقاق  من 
ج��م��اع��ات وي��ل��ع��ب��ون ب��ك��ل م��ا ج���ادت ب��ه م��زاب��ل 
هامش  في  البرق  بسرعة  منت  التي  أحيائهم 
املدينة ، حيث تغيب كل مظاهر احلياة الكرمية.. 
أكوام من  جتمعات سكنية عشوائية عبارة عن 
مساحات  بدون  واخلشب..،  والزنك  البالستيك 
خ��ض��راء أو ف��ض��اءات للعب األط��ف��ال.. ان��ع��دام   
الشبابية  الفضاءات  أو  العمومية  للمرافق  تام 
وحتى  ألبنائها  متنفسا  تكون  أن  ميكنها  التي 
امللعب الرياضي الذي أحدثه شباب الدوار حازه 
إلى  وحولوه  بتازة  امللكي  باجليش  املسؤولني 
العشوائية  العسكرية  والتداريب  للرماية  حلبة 
مما خلف جوا من الرعب لدى الساكنة باإلضافة 
أم��راض في اجلهاز  إلى ما يترتب عن ذلك من 
 .. والرصاص  البارود  روائ��ح  نتيجة  التنفسي 
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13بانوراماتاريخزوووومملفمحليةحوادثالثانية ملف العدد 
هذه املشاهد كلها عبارة عن قاسم مشترك بني 
» األحداث  التي قامت  الشلوحة     سكان دوار 

املغربية « بزيارتها قصد إجناز هذا امللف. 
مساكن  يقطنون  ال��ذي��ن  امل��غ��ارب��ة  ع��دد  يصل 
ش��ي��دت ف��ي إط���ار ال��س��ك��ن »ال��ع��ش��وائ��ي« ب���دوار 
،   متتد على  أس��رة   189 م��ن  أزي��د  الشلوحة  
مدينة  جتني  وال    . هكتارين   حوالي  مساحة 
تازة  من وراء دوار الشلوحة التي يلتصق بها 
مثل  الشمالية سوى ظواهر سلبية،  من اجلهة 
مظاهر  ومختلف  امل��خ��درات  وتفشي  اإلج����رام 
إلى  إل��ى درج��ة ص��ار معه االنتماء  االن��ح��راف، 
ال���دوار  م��رادف��ا للفساد واالن��ح��راف واإلج���رام  
... ل��ك��ن، ف���ي امل��ق��اب��ل، ي��ع��ي��ش س��ك��ان ال����دوار  
حياة  بدائية، حيث يحرمون من املاء الشروب 
والكهرباء و من االستفادة من أبسط املتطلبات 
الضرورية للحياة، كالتطبيب والتعليم واألمن، 
وباإلضافة إلى ذلك فإنهم يكونون ضحايا لكل 
األخطار احملدقة بهم من فيضانات  واد األربعاء 
مدار  على  وحرائق  ال��دوار  ال��ذي مير مبحاداة 
مير  الشتاء  موسم  كان  ف��إذا  األربعة.  الفصول 
من  لهم  يحمله  مب��ا  ثقيل  ضيف  ك��أن��ه  عليهم 
شقاء وبرد األمطار التي تكبدهم خسائر فادحة، 
مقلق  انتظار  ف��ي  يجعلهم  الصيف  فصل  ف��إن 
حلريق سيندلع بسرعة الريح، ويلتهم ما تبقى 
اليوم  قضاء  على  ويجبرهم  الشتاء  رحلة  من 
دوار  سكان  حياة  تتهدد  وال  مساكنهم.  خ��ارج 
الشلوح  املشاكل الصحية والكوارث الطبيعية 
ف��ق��ط، وإمن���ا ي��واج��ه��ون ع��دة أخ��ط��ار م��ن قبيل 
احل��ش��رات السامة واألف��اع��ي وال��ع��ق��ارب، حيث 
جتد في مثل هذه الفضاءات مرتعا خصبا للنمو 
الشلوح  دوار  ف��إن  ه��ذا  كل  وم��ع  لكن  والتكاثر. 

برميل  مبثابة  الكثيرون  يعتبره  الذي   ،
خزانا  يعتبر   ، باملدينة   يحيط  ب��ارود 
طبيعيا لألصوات االنتخابية، ويصبح 
االقتراع،  موعد  اقتراب  مع  قاطنوها، 
املرشحني.  قبل  من  فائقة  عناية  محط 
إلى   » الشلوحة  »دوار  يتحول  وهكذا 
قبلة ألشخاص غرباء عنها، يباشرون 
ع��ون أنهم  Òاالت��ص��ال ب��ال��س��ك��ان، وي��د
توزيع  أف��ق  ف��ي  إحصائهم  ب��ص��دد 
حصل  كما  عليهم،  جديدة  مساكن 
املندوبية  أقدمت  2009 حيث  سنة 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��إلس��ك��ان ب���ت���ازة على 
القاطنني  على  استمارات  توزيع 
بدوار الشلوح  بهدف إحصائهم 
وذلك في إطار إعادة أسكانهم و 
الوعود  من  الكثير  لهم  مقدمني 
م��ا تتالشى بعد  ال��ت��ي س��رع��ان 
عالم  ال��دوار  االنتخابات.  مرور 
الفقر  ح���زام  عبر  ميتد  واس���ع 
فخالل      .. باملدينة  احمل��ي��ط 
زي���ارات���ن���ا امل��ي��دان��ي��ة ل����دوار 
ال��ش��ل��وح��ة  الح��ظ��ن��ا وج���ود 
ع�����دة ت���ن���اق���ض���ات ت��ع��ي��ش��ه��ا 
ساكنة هذا الدوار الهامشي، 
كثيرة  ع��ائ��الت  أن  أب��رزه��ا 
وم��ا  وأم  أب  م���ن  ت��ت��ك��ون 
بني 4 إلى 8 أبناء تتقاسم 
مساحتها  ت��زي��د  ال  ب��راك��ة 
ف��ي أح��س��ن األح����وال عن 
16 مترا مربعا!    تقول 
ت��ك��ف  ال���ت���ي ال  جن������اة، 
ع��ن ال��ت��أف��ف وال��ت��ذم��ر، 
يعانيه  م��ا  أن  ش��ارح��ة 
ال��ش��ل��وح  دوار  س��ك��ان 
ي��وص��ف  أن  مي��ك��ن  ال 
ف����ي ال���ع���ه���د اجل���دي���د 

،ولم  اإلنسان   وعهد حقوق 
ينكر عدد من األوالد الذين يعيشون مع آبائهم 
األح��داث  ل���«  في تصريحات  واح���دة،  براكة  في 
ج��راء  واحل���رج  بالضيق  شعورهم   ،» املغربية 
اض��ط��راره��م إل���ى م��ش��ارك��ة آب��ائ��ه��م وأخ��وات��ه��م 
بعضهم  وق��ال  الضيق،  الفضاء  لنفس  اإلن���اث 
إلى املبيت في اخلارج  إن هذا الوضع يدفعهم 
آباءهم  ويجنبوا  احلرج  أنفسهم  يجنبوا  حتى 
بأن  تام  بالرغم من كونهم على وعي  اإلح��راج، 
هذه اخلطوة قد تعرضهم لالنحراف واالنغماس 
في عالم جلسات اخلمر الليلية، لكنهم يفعلون 
القاسية  عيشهم  ظ��روف  م���رارة  م��ن  هربا  ذل��ك 

السجون  ال��دوار وجل��وا  أغلب شباب  أن  حتى 
اضطراريا؟؟؟؟؟؟.

 هل تدري ماذا يعني أن تكون »ولد دوار الشلوح 
الهوية،  مجهول  م��واط��ن  أن��ك  ببساطة  إن��ه  «؟ 
الوثائق  على  في احلصول  لك  ال حق  ألنه  ذلك 
لكون  ه��وي��ت��ك،  تثبت  ال��ت��ي 

غالبا  احمل��ل��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
لقاطني دوار  »السكنى«  ما ترفض منح شهادة 
الشلوح الصفيحي  بدعوى أنها غير مهيكلة... 
وطنية  تعريف  بطاقة  على  حصلت  إذا  وحتى 
ذلك  ف��إن   ، ال���دوار  إل��ى  يشير  عنوانا  تتضمن 
سيتسبب –ال محالة- في حرمانك من الوظيفة 
مهما كانت كفاءتك، ذلك أن هذا الدوار  أصبح 
املشغلني-  بعض  نظر  –ف��ي  مشبوها  عنوانا 
واملنحدرون منه كلهم مجرمون ، ولن تنقصهم 
األدلة واألمثلة املقنعة، بل املفحمة. هذا منوذج 

ملا تعانيه ساكنة دوار الشلوحة  الصفيحي من 
»والله  اإلداري����ة:  الوثائق  على  احل��ص��ول  أج��ل 
سيدي  كونتي  ما  أو  السكنى  شهادة  ت��دي  ما 
وموالي«، إنها عبارات حتولت إلى الزمة تتكرر 
على لسان جل قاطني دوار  الشلوحة  مبدينة 
السلطة  رج��ال  تعنت  عن  منهم  كتعبير   ، ت��ازة 
الوثيقة  تسليمهم  املستمر  ورفضهم  وأعوانهم 
السكنى«،  »شهادة  الشهيرة:  اإلداري��ة 
خ����ص����وص����ا ب���امل���ق���اط���ع���ات 
احل��ض��ري��ة ال��ت��ي ت��ق��ع حتت 
بالرغم  ال���دوار،  ذل��ك  نفوذها 
من ضرورة توفر هذه الوثيقة 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ك��ل ال��وث��ائ��ق 
تعريف  بطاقة  من  الشخصية 
وحسب  س��ف��ر.  وج���واز  وطنية 
 « استقتها  متطابقة  إف�����ادات 
األح�����داث امل��غ��رب��ي��ة « م���ن ع��دد 
على  احلصول  في  الراغبني  من 
الوثيقة اإلدارية ل)شهادة اإلقامة 
استيائهم  ع��ن  الكثيرون  عبر   ،)
األم��ر  وثائقهم،  م��ن  حرمانهم  م��ن 
»مواطن«  خانة  في  يضعهم  ال��ذي 
من »درج��ة ثانية« أو »درج��ة دنيا«، 
وصلوا  سريون  مهاجرون  وكأنهم 
ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة إل���ى أرض 
ليست أرضهم، ويخفضون أجنحتهم 
على  احل��ص��ول  أج��ل  م��ن  ويتوسلون 
اإلق��ام��ة  ق��د متنحهم ش��رع��ي��ة  وث��ائ��ق 
استحقاقات  كل  عند  فيما  القانونية، 
انتخابية، يتم منحهم بطاقة »الناخب« 
الستغاللهم ككتلة انتخابية. واستغرب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��ض��رري��ن ت��ع��ام��ل رج��ال 
»شهادة  طلبات  م��ع  بانتقائية  السلطة 
اإلق��ام��ة . اإلن��س��ان واحل��ي��وان والصرف 
فضاء  جنب  إلى  جنبا  يعيشون  الصحي 
والكالب  والبهائم  األط��ف��ال  فيه  يتعايش 
ال���ض���ال���ة وم����ج����اري ال����ص����رف ال��ص��ح��ي 

املكشوفة
ال���ت���ي ال ميكن  امل���الح���ظ���ات  ب���ني   وم����ن 
جتاهلها أن بعض سكان دوار الشلوحة  ال 
يولون اهتماما للنظافة، سواء نظافة اجلسد 
محمد  ويعزو  فيه.  يعيشون  الذي  احمليط  أو 
جتاه  النظافة  بقيم  الفئة  هذه  اكتراث  عدم   ،
تأثرهم  إلى  البيئي والسكني،  الذات واحمليط 
لدوار  واملجالية  السكنية  الطبيعة  بخصائص 
الشلوحة  الصفيحي. ويوضح محمد  أن هذه 
الدوار  ال يتوفر على قنوات صرف املياه العادمة، 
ب��األزب��ال  تعنى  ب��ل��دي��ة  خ��دم��ات  فيها  وت��ن��ع��دم 
صحية  خ��دم��ات  ب��ه��ا  ت��وج��د  وال   ، والتنظيف 
ومجالهم،  الصفيح  دور  سكان  بصحة  تعنى 
داخل  الصحية  الشروط  انعدام  إلى  باإلضافة 
السكن الصفيحي نفسه.. »كل هذا يجعل الوعي 
بنظافة وجمالية احمليط السكني مسألة مغيبة 

ألنهم  واهتماماتهم،  بأولوياتهم  حتظى  وال 
ينشؤون في محيط سكني وخارجي غير نظيف 

وغير صحي أصال«.    
كانت الساعة تشير إلى الثالثة زواال   .. عدد 
من األطفال يخترقون مزبلة على مشارف احلي 
خالل عودتهم إلى منازلهم ب�الدوار . أكوام من 
النفايات الصلبة لم تصل إليها شاحنات شركة 
إلى  حولوها  األط��ف��ال  لكن   ، جلمعها   النظافة 
ملعب لكرة القدم، فأول ما يصادفهم بعد مغادرة 
حجرات الدراسة مبؤسسة تعليمية بعيدة جدا    
مزابل هنا وه��ن��اك   يرتفع كل ي��وم علو أك��وام 
النفايات بها. وغير بعيد عن هذه املزابل، ومن 
حفرة الدوار، الذي تنتشر فيه أعداد كبيرة من 
الصحي   الصرف  مياه  روائ��ح  تنبعث  املساكن، 
،   األمر الذي يحول الدوار  إلى وديان من مياه 
بيئية وصحية  تنبئ مبشاكل  الصحي  الصرف 
خطيرة، خاصة مع حلول فصل الصيف. أما في 
فصل الشتاء ومع التساقطات املطرية الغزيرة، 
الشلوحة  دوار  ح��ف��رة  س��ك��ان  ح��ي��اة  فتتحول 
الفيضانات  مياه  تغمر  إذ  حقيقي،  جحيم  إلى 
املختلطة مبياه الصرف الصحي املنازل األمامية 
وحتول جلها إلى مطمورات من املياه العادمة، 
إذ ذكر عدد من سكان احلي أن هذا املزيج الفريد 
من املياه والقاذورات يدمر ممتلكاتهم البسيطة 

من أفرشة وجتهيزات منزلية .
 يعاني سكان دوار الشلوح ،   من عدة مشاكل 
للشرب،  صاحلة  مياه  غياب  رأسها  على  يأتي 
بحيث    يتوفرالدوار على  سقاية وحيدة  للماء 
التي تتكدس حولها النساء واألطفال مللء املياه 
ملسافات  وحملها  البالستيكية  ال��ع��ب��وات  ف��ي 
طويلة ، قالت إحدى قاطنات الدوار الصفيحي، 
منزلها(،   ( عشتها  ب��اب  أم��ام  تقف  كانت  التي 
فصل  ففي  بنا،  عالم  لي  »الله  قائلة:  تابعت  ثم 
الواحدة  الساعة  حتى  املنزل  ندخل  ال  الصيف 
بسبب  امل��ن��زل  ح���رارة  يصعب حتمل  ألن��ه  ليال 

احلرارة ..  ..«.
 

 دعتنا إلى الدخول إلى «المنزل» 
والوقوف على طبيعة العيش 

التي تتمكن من توفيرها لعائلتها   
أكثر ما يؤرق ساكنة دوار الشلوح هو قلة 
األمن وانعدامه  ، خاصة وأن هذه الفضاءات، 
ال��ت��ي أض��ح��ت ت��س��م��ى ب����»أح���زم���ة ال��ط��وق« 
اجلرمية،    لتنامي  مرتعا  تعد  الصفيحية، 
على اخلصوص، أنه يحظر عليهم التجوال 
السادسة من كل مساء، مشيرين  ابتداء من 
ال���ذي يستيقظ  ال��ت��وق��ي��ت  إل���ى أن ه���ذا ه��و 
بالليل  ينشطون  الذين  ال��ط��رق«  »قطاع  فيه 
إلى  والتسلل  وال��ن��ش��ل  امل��خ��درات  لتعاطي 
األكواخ، بينما يختفون في النهار. وبسبب 
الشلوح   دوار  سكان  يضطر  الظاهرة،  ه��ذه 

إلى عدم ترك أكواخهم حلظة واحدة.  

برميل  مبثابة  الكثيرون  يعتبره  الذي   ،
خزانا  يعتبر   ، باملدينة   يحيط  ب��ارود 
طبيعيا لألصوات االنتخابية، ويصبح 
االقتراع،  موعد  اقتراب  مع  قاطنوها، 
املرشحني.  قبل  من  فائقة  عناية  محط 
إلى   » الشلوحة  »دوار  يتحول  وهكذا 
قبلة ألشخاص غرباء عنها، يباشرون 
ع��ون أنهم  Òاالت��ص��ال ب��ال��س��ك��ان، وي��د
توزيع  أف��ق  ف��ي  إحصائهم  ب��ص��دد 
حصل  كما  عليهم،  جديدة  مساكن 
املندوبية  أقدمت   حيث 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��إلس��ك��ان ب���ت���ازة على 
القاطنني  على  استمارات  توزيع 
بدوار الشلوح  بهدف إحصائهم 
وذلك في إطار إعادة أسكانهم و 
الوعود  من  الكثير  لهم  مقدمني 
م��ا تتالشى بعد  ال��ت��ي س��رع��ان 

الوثائق  على  في احلصول  لك  ال حق  ألنه  ذلك 
لكون  ه��وي��ت��ك،  تثبت  ال��ت��ي 

على لسان جل قاطني دوار  الشلوحة  مبدينة 
السلطة  رج��ال  تعنت  عن  منهم  كتعبير   ، ت��ازة 
الوثيقة  تسليمهم  املستمر  ورفضهم  وأعوانهم 
السكنى«،  »شهادة  الشهيرة:  اإلداري��ة 

ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ك��ل ال��وث��ائ��ق 
تعريف  بطاقة  من  الشخصية 
وحسب  س��ف��ر.  وج���واز  وطنية 
 « استقتها  متطابقة  إف�����ادات 
األح�����داث امل��غ��رب��ي��ة « م���ن ع��دد 
على  احلصول  في  الراغبني  من 
الوثيقة اإلدارية ل)شهادة اإلقامة 
استيائهم  ع��ن  الكثيرون  عبر   ،)
األم��ر  وثائقهم،  م��ن  حرمانهم  م��ن 
»مواطن«  خانة  في  يضعهم  ال��ذي 
من »درج��ة ثانية« أو »درج��ة دنيا«، 
وصلوا  سريون  مهاجرون  وكأنهم 
ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة إل���ى أرض 
ليست أرضهم، ويخفضون أجنحتهم 

عالم  ال��دوار  االنتخابات.  مرور 
الفقر  ح���زام  عبر  ميتد  واس���ع 
فخالل      .. باملدينة  احمل��ي��ط 
زي���ارات���ن���ا امل��ي��دان��ي��ة ل����دوار 
ال��ش��ل��وح��ة  الح��ظ��ن��ا وج���ود 
ع�����دة ت���ن���اق���ض���ات ت��ع��ي��ش��ه��ا 
ساكنة هذا الدوار الهامشي، 
كثيرة  ع��ائ��الت  أن  أب��رزه��ا 
وم��ا  وأم  أب  م���ن  ت��ت��ك��ون 
 أبناء تتقاسم 
مساحتها  ت��زي��د  ال  ب��راك��ة 
ف��ي أح��س��ن األح����وال عن 
 مترا مربعا!    تقول 
ت��ك��ف  ال���ت���ي ال  جن������اة، 
ع��ن ال��ت��أف��ف وال��ت��ذم��ر، 
يعانيه  م��ا  أن  ش��ارح��ة 
ال��ش��ل��وح  دوار  س��ك��ان 

،ولم  اإلنسان   وعهد حقوق 
ينكر عدد من األوالد الذين يعيشون مع آبائهم 
األح��داث  ل���«  في تصريحات  واح���دة،  براكة  غالبا في  احمل��ل��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 

الستغاللهم ككتلة انتخابية. واستغرب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��ض��رري��ن ت��ع��ام��ل رج��ال 
»شهادة  طلبات  م��ع  بانتقائية  السلطة 
اإلق��ام��ة . اإلن��س��ان واحل��ي��وان والصرف 
فضاء  جنب  إلى  جنبا  يعيشون  الصحي 
والكالب  والبهائم  األط��ف��ال  فيه  يتعايش 
ال���ض���ال���ة وم����ج����اري ال����ص����رف ال��ص��ح��ي 

املكشوفة
ال���ت���ي ال ميكن  امل���الح���ظ���ات  ب���ني   وم����ن 
جتاهلها أن بعض سكان دوار الشلوحة  ال 
يولون اهتماما للنظافة، سواء نظافة اجلسد 
محمد  ويعزو  فيه.  يعيشون  الذي  احمليط  أو 
جتاه  النظافة  بقيم  الفئة  هذه  اكتراث  عدم   ،
تأثرهم  إلى  البيئي والسكني،  الذات واحمليط 
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مجالس

فبراير2016   16 اجلمعة  ي��وم  صباح  عقد 
املجلس البلدي ملدينة تازة  دورته لشهر فبراير 
بسبب  متتاليتني  م��رت��ني  تأجيلها  مت  بعدما 
مقاطعة املعارضة التي تشكل أغلبية األعضاء، 
و ألن القانون يخول أن تعقد الدورة مبن حضر 
في املرة الثالثة لم يتغيب أعضاء املعارضة كما 
لم تتغيب ساكنة املدينة التي حضرت ملتابعة 
قاعة  بها  كبيرة ضاقت  بأعداد  الدورة  أشغال 
االجتماعات ليمتلىء  و تعلو   االحتجاجات 
موازية لبعض ممثلي ساكنة ميمونة الهامشي  
الكهرباء  م��ن  ب��االس��ت��ف��ادة  ب��إن��ش��اء  للمطالبة 
،ح��ي��ث أن أع��ض��اء امل��ع��ارض��ة اخ���ت���اروا رف��ع 
بينما  الفئة  هاته  مع  النصرتضامنا  شعارات 
امتنع باقي األعضاء في إشارة إلى أن منطق 
التضامن و لو في القضايا الشعبية الصادقة 

يخضع ملنطق املزايدات السياسية الضيقة.
النقط  رف���ض جميع  ال����دورة  ع��رف��ت  ق��د  و 
الشكل  األعمال  وهي على  املدرجة في جدول 

التالي: 
>  تعديل القانون الداخلي ملجلس جماعة 

تازة
>  تشكيل اللجنة الدائمة املكلفة بالشباب 

والشؤون الرياضية      
> امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل امل��ل��ح��ق األول 
الت��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة ب��ني ج��م��اع��ة ت����ازة ووزارة 
التجارة والصناعة واالستثمار الرقمي ووكالة 
مبشتل  املتعلقة  اململكة  شمال  أقاليم  تنمية 
إحداث  وعلى  العليا  بتازة  الشباب  املقاولني 
متعلقة  تازة  جماعة  ملحقة مبيزانية  ميزانية 

مبشتل املقاولني الشباب بتازة العليا    
تنظيمي  ق��رار  على  واملصادقة  الدراسة   <
املخالفات  على  واجل��زاءات  الغرامات  بتحديد 

املرتكبة داخل املدار احلضري ملدينة تازة     
تنظيمي  ق��رار  على  واملصادقة  الدراسة   <
بزي  احمللفني  املراقبني  فرقة  بإحداث  متعلق 
الشرطة  م��ج��ال  ف��ي  مهامهم  رس��م��ي وحت��دي��د 
اإلداري����ة داخ���ل امل���دار احل��ض��ري ملدينة ت��ازة 
بتراب  اإلداري���ة  الشرطة  مجال  لتنظيم  وذل��ك 
جماعة تازة خاصة في مجال الوقاية الصحية 
والنظافة والبيئة ،التعمير  السكينة العمومية 
اجلماعي  امللك  ،استغالل  واجل���والن  ،السير 

والشكايات 
> املصادقة على مشروع قرار جماعي دائم 
متعلق بتنظيم السير واجلوالن بجماعة تازة      
املالية  للسنة  احلقيقي  الفائض  برمجة   
2016 وال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ي��ه وال�����ذي مت��ث��ل في 
6.373.298،41 والذي وزع على مجموعة من 

اجلماعة  حصة  تسديد  بينها  من  احلاجيات 
من قرض التجهيز اجلماعي ،عتاد معلوماتي 
سككية  محطة  اجن��از  في  اجلماعة  ،مساهمة 
التقنية  ال��دراس��ات  اجل��دي��د،اجن��از  اجليل  من 
اخلاصة بالسوق األسبوعي، مساهمة اجلماعة 
منشأة  بناء  اشغال  اجناز  في متويل مشروع 
فنية على واد الدفالي موضوع اتفاقية شراكة 
ت��ازة  ،وج��م��اع��ة  ل��ت��ازة  اإلقليمي  املجلس  ب��ني 
وجماعة كلدمان ،مساهمة اجلماعة في متويل 
الصالح  املاء  لشبكات  الولوج  تعميم  مشروع 
الناقصة  باألحياء  السائل  والتطهير  للشرب 
التجهيز،مساهمة اجلماعة في اتفاقية شراكة 
التجهيز  ناقصة  األح��ي��اء  كهربة  بخصوص 

،اقتناء حاويات جلمع النفايات املنزلية 
> ت��ع��دي��ل ال���ق���رار اجل��ب��ائ��ي احمل����دد ملبلغ 

واملساهمات  واإلت�����اوات  واحل��ق��وق  ال��رس��وم 
املستحقة لفائدة ميزانية جماعة تازة  .

امل��س��اواة  إح���داث هيئة  امل��ص��ادق��ة على   <
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  

> الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية 
ومجالس  لتازة  اإلقليمي  املجلس  بني  شراكة 
واملندوبية  ت��ازة  بإقليم  الترابية  اجلماعات 
اإلقليمية لوزارة الصحة بتازة لسد اخلصاص 

في املمرضني باملراكز الصحية بإقليم تازة  
> الدراسة واملصادقة على مساهمة جماعة 
تازة في رأسمال شركة التنمية احمللية احملدثة 
واملصادقة  لتازة  اإلقليمي  املجلس  ط��رف  من 

على نظامها األساسي  
وه��ن��ا جت����در االش������ارة ال����ى ان االع��ض��اء 
الرافضني للنقط املبرمجة جللسة دورة فبراير  
أنهم  االستقالل  ح��زب  عن  أزرق  مهدي  يقول 
الشهر  في  اجلماعة  رئيس  كاتبوا  وان  سبق 
املاضي مطالبني اياه بإدراج عدد من النقط في 
جدول اعمال جلسة دورة فبراير ولم يستجب 

لهذا الطلب.
ف��ي ح��ني تلى ع��ب��دال��واح��د امل��س��ع��ودي عن 
حزب االصالة واملعاصرة بالغا الجتماع بعض 
قياديي احلزب مع مستشاري بلدية تازة يدعو 

إلى اصطفاف احلزب في املعارضة. 
وه��ن��ا ف���ان امل���واط���ن ب���ت���ازة  ال����ذي يتابع 
باهتمام ما يدور ويجري باجلماعة اليزال لم 
التي  املجموعة   اهداف وغاية  يستوعب بعد 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  م��ع  حت��ال��ف��ا  تشكل  ك��ان��ت 
بشكل  الرئيس  م��ع  خ��الف  ف��ي  دخلت  وال��ت��ي 
فاجأ اجلميع السيما عدد من اتباعه املنتمني 
لها  ينتمي  ال��ت��ي  السياسية  الهيئة  لنفس 
رئيس اجلماعة  وحتالفهم مع اعضاء اخرين 

من هيئات حزبية اخرى تشكل اقلية باملجلس 
اجلماعي لتازة  واصبحت اليوم هذه االخيرة 
تؤسس ملعارضة جديدة داخل مجلس جماعة 
ت���ازة رغ��م أن��ه��ا ع��ب��رت خ��الل ان��ع��ق��اد ال���دورة 
بحجة  املعارضة  في  اصطفافهم  أسباب  عن 
انحراف رئاسة املجلس عن املسار املتفق عليه 
إبان تشكيل االغلبية املسيرة للمجلس البلدي 
ومحاباة أطراف في املعارضة على حد تعبير 
الشعبية  احلركة  حزب  عن  الصديقي  اخلليل 
ونفس التصور اتخذه منير شنتير عن حزب 
التجمع الوطني لألحرار حيث وجه انتقاذات 
الذعة لرئاسة املجلس متهما إياها بالتقصير 

في تدبير شؤون اجلماعة.. .
ال��ذي أصبح  التساؤل  فان  االح��وال  في كل 
يتبادر الى ذهن اجلميع وهو، هل هذه املجموعة 
التي تتبنى اليوم موقف املعارضة قادرة على 
الصمود واالستمرار في معارضتها ملدة والية 
هذا املجلس أم أنها معارضة شبيهة بسحابة 
عابرة ستختفي وتنتهي ويصبح اجلميع يقدم 
أن   مجرد   !! املجلس  لرئيس  والطاعة  ال���والء 
املعارضة  أع��ض��اء  ملطالب  الرئيس  يستجيب 
اجلديدة؟؟؟ وبعد  تسوية جوهر اخلالف القائم 
قد  معني  ت��واف��ق  أو  ال��رئ��ي��س؟؟؟  وب��ني  بينهم 

يجمعهم في كواليس املجلس ؟
سؤال ستجيب عنه األيام القادمة.... وإلى 
حني ذلك فان املجموعة التي تعارض قرارات 
قراراته  تساند  التي  املجموعة  وال  الرئيس 
الميكن في اي حال من االحوال اتهامها انها 
تعرقل مصالح املواطن او تعاكس طموحاتهم 
، بل هو خالف لشأن داخلي مبجلس جماعة 
تازة بامكانه ان يولد نفسا جديدا مليالد مجلس 

جماعي قوي مستقبال به اغلبية ومعارضة.

اتهامات خطرية و رفض لكل نقط دورة فرباير للمجلس البلدي

تقدم أشغال بناء 
المحطة الطرقية بتازة

أكد عضو باملجلس اإلقليمي لتازة أن 
احملطة  بناء  ب��ورش  األشغال  تقدم  نسبة 
الطرقية اجلديدة بتازة ذات الصفقة رقم 
في   70 ح��وال��ي  بلغت  م.أ    2016/01

املائة.
وقال العضو في تصريح للجريدة إن 
اجل��دي��دة  باحملطة  األش��غ��ال  ت��ق��دم  نسبة 
قد   2016 أبريل   26 منذ  انطلقت  التي 
حوالي  إل��ى  وصلت  متقدمة  نسبة  بلغت 
70 ف��ي االم��ائ��ة م��ش��ي��را إل���ى أن إجن��از 
هذه احملطة الطرقية رصد له غالف مالي 
 15  983  233.20 إل��ى  يصل  إجمالي 

درهم.

الوقاية املدنية تستضيف تالميذ مؤسسات التعليمية بتازة
العاملي  باليوم  لالحتفال  مناسبة  مارس  فاحت  شكل 
لرجال  الرئيسية  التكنة  مستوى  على  املدنية  للوقاية 
تدخل  ف��رص��ة الس��ت��ع��راض حصيلة  ب���ت���ازة   امل��ط��اف��ئ 
احلرائق  مخاطر  مواجهة  في  املدنية  الوقاية  مصالح 

والفيضانات   .
في  أبوابها  بتازة  املدنية  الوقاية  مصالح  وفتحت 
التعليمية  املؤسسات  تالميذ  وخصوصا  العموم  وجه 
باملدينة ، وتقدمي مجموعة من الشروحات والصعوبات 
التدخل  عمليات  خ��الل  املطافئ  رج���ال  تعترض  ال��ت��ي 
تشهد  التي  الفيضانات  مواجهة  أو  احل��رائ��ق  إلطفاء 

مناطق بإقليم تازة .

وك��ان��ت تكنة ال��وق��اي��ة امل��دن��ي��ة ش��ه��دت ص��ب��اح ي��وم 
الثالثاء 1 مارس 2017 انطالق احلفل الرسمي لتخليد 
مجموعة  واستعراض  املدنية  للوقاية  العاملي  اليوم 
وتعزيزها  تسلمتها   اللوجستيكية  واملعدات  اآلليات 

بالعنصر البشري.
هذا وقد قام عناصر من الوقاية املدنية باستعراض 
شروحات  لها  قدمت  حيث  التالميذ   استحسان  لقي 
على  مقسمة  تدخل   3331 بلغت  التي  التدخالت  وعدد 
بحوادث  تدخل   559 احل��رائ��ق،  إخماد  هم  تدخل   163
2565 تدخل إلسعاف األشخاص، و44 تخالت  السير، 

أخرى.

املصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة االستثنائية للمجلس االقليمي لتازة
عقد املجلس اإلقليمي لتازة دورة استثنائية وذلك مبقر عمالة 
الساعة  على   2017 م��ارس   02 اخلميس  ي��وم  صبيحة  اإلقليم 
على  املجلس  اشغال  اسفرت  حيث  صباحا  والنصف  التاسعة 
املصادقة بإجماع اعضائه احلاضرين على جميع النقط املدرجة 

بجدول اعماله وهي كالتالي:
1– امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى اق��ت��ن��اء ال��ع��ق��ار امل��ق��ت��رح إلي����واء املنطقة 
نزع  طريق  عن  أمليل  ب��واد  احلجر  ملقالع  املخصصة  الصناعية 

امللكية من أجل املنفعة العامة بدل عن طريق املراضاة؛
-2 املصادقة من حيث املبدأ على اتفاقية شراكة من أجل إحداث 

مالعب القرب باجلماعات الترابية التابعة لإلقليم؛

-3 املصادقة على اتفاقية شراكة لسد اخلصاص في املمرضني 
باملراكز الصحية باإلقليم؛

موظفي  بتكوين  خاصة  ش��راك��ة  اتفاقية  على  امل��ص��ادق��ة   –4
اجلماعات الترابية باإلقليم؛

-5 املصادقة على اقتناء أربع شاحنات صهريجية؛
-6 امل��ص��ادق��ة على اق��ت��ن��اء أرب���ع ش��اح��ن��ات لتمويل اآلل��ي��ات 

بالوقود؛
-7 املصادقة على اقتناء أدوية ضد داء السعر والترياق ضد 
رهن  توضع  اإلقليم  جماعات  لفائدة  والعقارب  األفاعي  سموم 

إشارة املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة؛

الشاحنة  بتفويت  تقضي  شراكة  اتفاقية  على  املصادقة   8-
لفائدة جماعة  اإلقليمية  امليزانية  إطار  في  املقتناة  الصهريجية 

بني افتح؛
-9املصادقة على إعادة برمجة الفائض احلقيقي للسنة املالية 

2016؛
-10 املصادقة على حتويالت في اجلزء األول بامليزانية؛

-11 املصادقة على إعادة تخصيص اعتمادات باجلزء الثاني 
بامليزانية؛

-12املصادقة على برمجة الفائض التوقعي للميزانية اإلقليمية 
برسم سنة 2017.

املعارضة ببلدية تازة  تدعو إلى عقد دورة إستثنائية
ت��وص��ل��ت اجل���ري���دة  بطلب م��وق��ع من 
ت��ازة  بلدية  أع��ض��اء  م��ن  مجموعة  ط��رف 
بلغ عددهم 23 مستشارا يؤكدون فيه أنه 
طبقا للقانون املنظم للجماعات احمللية و 
االخير  فبراير    28 الثالثاء  يوم  بتاريخ 
لتازة   البلدي  املجلس  اعضاء  ثلث  تقدم 
 14 لتدارس  استثنائية  دورة  عقد  بطلب 
الشكل  على  ج���اءت  الطلب  حسب  نقطة 

التالي:
ميزانية  تنفيذ  بيان  ع��رض ح��ول   -  1

سنة 2016
2 - إشكالية الباقي استخالصه

3 - ت���ق���دمي ت��ق��ري��ر ح����ول ال���دع���اوي 
والقضايا املرفوعة ضد اجلماعة

بني  املبرمة  االتفاقية  عقد  تعديل   -  4
اجلماعة واحملامي

املبرمة  العقود  تقرير حول  تقدمي   -  5
املمتلكات  باستغالل  واملتعلقة  الغير  مع 

من خالل  او  الكراء  طريق  عن  اجلماعية 
االتفاقيات مع إمكانية حتيينها.

6 - إقالة أعضاء الهيئة احمللية للتنمية 
البشرية وتعيني أعضاء جدد.

7 - تعديل القانون الداخلي.
8 - تشكيل جلنة الشباب والرياضة.

ال���ش���راك���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  إش���ك���ال���ي���ة   -  9
واالت���ف���اق���ي���ات م���ع م��خ��ت��ل��ف امل��ؤس��س��ات 

العمومية واخلاصة.
معمل  ترحيل  إمكانية  مناقشة   -  10
تعبئة الغاز املتواجد داخل النفوذ الترابي 

للجماعة.
11 - مناقشة إمكانية إعادة تخصيص 
البنايات اخلاصة لشرطة القرب باملدينة.

بالفرق  امل��ن��ح اخل��اص��ة  ت��وزي��ع   - 12
الرياشية.

امل��س��اح��ات  13 - م��ن��اق��ش��ة وض��ع��ي��ة 
اخلضراء.

14 - تقدمي تقرير حول املشاريع اخلاصة 
باملبادرة احمللية للتنمية البشرية.

وت���ظ���م الئ���ح���ة االع�����ض�����اء امل��وق��ع��ني 
ع��ل��ى ال��ط��ل��ب و امل��ن��ت��م��ون ال����ى ح��زب 
التقدم  وح��زب  لالحرار  الوطني  التجمع 
واالش���ت���راك���ي���ة و ح����زب االس���ت���ق���الل و 
االصالة  وح��زب  الشعبية  احل��رك��ة  ح��زب 
وهشام  شنتير  منير  من  كل  واملعاصرة 
ال��س��وي��ط    - محمد  ال��ع��ال��ي��ة و محمد 
محمد   - بنصغير   أح��م��د   - ال��ص��دي��ق��ي 
احللواط  ف��ؤاد   – أزرق  مهدي   – ب��ودس 
أيوب   – ادري��س الوجدي- دياني عهد   –
أبو حفص – مصطفى بودس – نورالدين 
ك���س���ك���وس - خ��ل��ي��ل  ب���ن���ح���دو - ح��م��ي��د 
الصديقي – سعيد دحو – سارة ارشدي- 
خالد الصنهاجي- محمد بورداية- ميلود 
عبدالسالم   – العياشي  رشيد   - حبالل  

حجاج – خالد حجاج  .
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فقرات تكريمية    تتوسط عقد الملتقى األول لتاهلة.
حلظة  الفني  التكرمي  فقرة  شكلت     
لتاهلة   األول  امللتقى  ف��ق��رات  م��ن  ق��وي��ة 
أدرار  جمعية  نظمته  ال��ذي  ت��ازة  بإقليم 
ي��وم   م��ن��ذ   ، بتاهلة  وال��ت��ن��م��ي��ة  للبيئة  
اجلمعة 03 فبراير إل��ى 5 م��ن��ه    حتت 
شعار » من أجل تثمني املوروث الثقافي 

الشعبي«.
أح��رار  لطيفة  املمثلة  التكرمي  وشمل 
الشيخ   والزجال  الشوبي  أحمد  واملمثل 
الركراكي،  فريد  املخرج  وك��ذا  ال���وردي، 
وذلك خالل حفل أقيم عشية يوم السبت 
04 فبراير،  على إيقاع عروض فلكلورية 
من صميم تراث املنطقة وأخرى إفريقية، 

فضال عن  موسيقى عصرية.
املمثلة  ت��ك��رمي  ف��إن  املنظمني،  ووف���ق 
أحرار ليس »اختيارا عبثيا وال مجاملة  
ال��ف��ن��ي��ة وجمعها  ل��ق��ي��م��ت��ه��ا  ب���ل  ف��ن��ي��ة، 
ودفاعها    )...( والتكوين،  املوهبة  ب��ني 
بينما  إنسانية«،  قضايا  عن  املستميت 

بثقافته  »م��ع��روف  ال��ش��وب��ي  الكوميدي 
وجرأته  يغرد خارج سرب املطلبني من 
له ولضميره  يبدو  ما  ، ويقول  الفنانني 

كمتلقي  وكفنان وكمثقف«.
وكان امللتقى قد واصل فقراته ، صباح 
بندوة   ،  2017 ف��ب��راي��ر   4 السبت  ي��وم 
التضامني،  االجتماعي  االقتصاد   حول 
الذي  ال��دور  على  املتدخلون  أكد خاللها 
والتعاونيات  اجلمعيات  ب��ه   تضطلع 
ف��ي ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ن��وع م��ن االق��ت��ص��اد 
ال����ذي ي��رت��ك��ز ع��ل��ى أرب���ع���ة  أس���س ع��دة 
منها محاربة الفقر، واجلهل، والصداقة 

للبيئة.
وأج���م���ع���وا ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال���ت���ي ب��ات 
التضامني   االجتماعي  االقتصاد  يحتلها 
عدة  استراتيجيات  خ��الل  م��ن  ب��امل��غ��رب 
أبرزها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  
وب�����رام�����ج م���ؤس���س���ة م��ح��م��د اخل���ام���س 

للتضامن، و)مخطط املغرب األخضر(.

وع���ق���دت ه���ذه ال���ن���دوة إه�����داء ل���روح 
للبيئة   أدرار  )جمعية  ل��  األول  املؤسس 
والتنمية( محمد فليو الذي غادر إلى دار 
البقاء مؤخرا، حيث أثنت شهادات عدد  

تكوينه  على  مجايليه  من  الباحثني  من 
األكادميي وحسه الوطني.

وال��ف��ق��ي��د فليو ال���ذي ت��وف��ي ع��ن سن 
منطقة  مواليد  م��ن  ع��ام��ا،  ال������57  تناهز 

ت��اه��ل��ة،  وه��و ح��ام��ل ل��دك��ت��وراه ال��دول��ة 
ستراسبورغ،  جامعة  م��ن  الفيزياء  ف��ي 
وعمل أستاذا  بعدد من املدارس العاليا 
باملغرب وأستاذا زائرا ببعض الكليات، 
وص����درت ل��ه ال��ع��دي��د  م��ن ال��ب��ح��وث في 

مجالت دولية.
وشمل اليوم الثاني من ملتقى تاهلة 
فبراير   05 األح���د  ال��ي��وم  يختتم  ال���ذي 
2017، افتتاح اجلامعة  الشتوية لفائدة 
)جمعية  مع  بتنسيق  اجلمعيات  شباب 
تنشط  التي  الشباب(   أجل  من  الشباب 
على  وتشتغل  ال��وط��ن��ي  الصعيد  ع��ل��ى 

قضايا تهم هذه الفئة العمرية.
ك��م��ا زخ���ر ه���ذا ال��ي��وم ب��ع��رض أف��الم 
للمنتوجات  معرض  ومواصلة  قصيرة 
ف��رق  فنية حتييها  وأم��س��ي��ة  احمل��ل��ي��ة،  
من  أخ��رى  ف��ق��رات  م��ع  محلية  فلكلورية 

املوسيقى العصرية.
 > حسن برحو

من تازة إىل مصر

الرايس ابراهيم التازي : رئيس دار صناعة السفن 
باإلسكندرية ) - بعد 770 هجرية (

هذا عَلم تازي من صنف أعالم تازة  الذين تنحدر 
ظهروا  لكنهم  األح���واز  أو  املدينة  من  إم��ا  أصولهم 
واشتهروا أو نبغوا خارجها، هي شخصية عسكرية 
كما يذهب إلى ذلك عبد الهادي التازي –  مغربية – 
لعبت دورا دوليا في تاريخ العصر الوسيط وتبوأت 
باإلسكندرية  احلربية  الصناعة  دار  رئيس  منصب 
على  الكبير  امليناء  ذات  الشهيرة  املصرية  املدينة 

البحر املتوسط .
 – تازة  بالطبع - كحال عدد من أعالم  تغيب عنا 
معلومات أساسية  حول تاريخ ميالد ونشأة إبراهيم 
هذا، فضال عن الظروف التاريخية واألسرية التي أدت 
به إلى الهجرة نحو الديار املصرية، ونحن نعرف أن 
توجه املغاربة نحو الشرق ) إما قصد حج بيت الله 
احلرام أو طلبا للعلم ....( كان أمرا جاريا منذ أقدم 
الديارويزيد  بهذه  اإلسالمي  العربي  التاريخ  فترات 
األمَر تعقيدا والتباسا اشتهار الرايس إبراهيم بكونه 
ال فقط من رواد اجلهاد البحري املغاربة، بل أيضا من 
أبرز األسماء املغربية التي جاهدت بقايا الصليبيني 
في البحراملتوسط  وأمام السواحل املصرية، فمدينة 
ليست    ) أح��وازه��ا  ومعها  معروف )  ه��و  كما  ت��ازة 

الداخلي  البر  في  تقع   ( ساحلية  أو  بحرية  مدينة 
للمغرب بني الريف واألطلس ( ولم ُيعرف عنها شيء 
في هذا املضمار، وإمنا املفترض انطالقا من اإلشارات 
اإلخبارية والتاريخية، أن يكون الرايس إبراهيم قد 
عاش في مدينة مغربية ساحلية أو هاجر مبكرا إلى 
كان   ( اململوكي  اجليش  في  وت��درج  املصرية  الديار 
املماليك البحرية هم الذين يحكمون مصر خالل هذه 
عليه من  ما أصبح  ( حتى أصبح  التاريخية  الفترة 
قيادة اجلهاد البحري ورئاسة دارالصناعة احلربية 

)أو صناعة السفن ( باإلسكندرية .
على أن إسم الرايس إبراهيم التازي ظهرخالل القرن 
البحري  الصراع  الهجري في سياق رواسب  الثامن 
بني الدولة اإلسالمية في مصر املجسدة في املماليك 
وبقايا اإلمارات الصليبية في البحر املتوسط وخاصة 
بالبحر  املصرية  السواحل  وظلت  قبرص،  بجزيرة 
الصليبيني،  هؤالء  هجمات  من  لعدد  هدفا  املتوسط 
هذا وخلص األستاذ املؤرخ عبد الهادي التازي الدور 
الذي قام به إبراهيم التازي كما هو الشأن بالنسبة 
لعدد من القادة املغاربة الذين شاركوا بفعالية سواء 
منذ  الصليبيني  ضد  البحري  أو  البري  اجلهاد  في 

التاريخ   « صاحب  يقول  األيوبي  الدين  صالح  عهد 
الديبلوماسي باملغرب » نقال عن مخطوطة » اإلملام » 
الكتب املصرية  للنويري اإلسكندري  احملفوظة بدار 
شعبان  من  والعشرين  الرابع  اخلميس  يوم  وفي   »:
م(   1368 أبريل   14  ( وسبعمائة  تسع وستني  سنة 
قدم الرايس التازي من جزر اإلف��رجن ) قبرس ( إلى 
لقدومه  النصارى.....فارجتت  بأسارى  اإلسكندرية 
وماجت بأهلها ساعة وروده فخرج أهلها منها إلى 
يضجون  بالساحل  مناراتها...واملسلمون  موضع 
بالتكبير للعلي القديرولم تبق مخدرة إال خرجت من 
ها، وكان وصول  خدرها وال مصونة إال برزت من ُكنِّ
األح��رار  له  فزغزغت  نهار،  ضحى  ملينة  إل��ى  التازي 
ف��رس عربية  ف��دخ��ل اإلس��ك��ن��دري��ة على  واجل�����واري، 
كاسترا   « اإلف��رجن  بلغة  له  يقال  رأس��ه طرطور  على 
عليه  محتزم   ) Veston ( بدنه  وعلى   ) Castora(
بحياصة جلد معلق عليها خنجر مجوهر، وكان من 
 )71(  « اإلف��رجن  أس��ارى  املذكور  الرايس  خلف فرس 
كما جنح الرايس ابراهيم التازي مرة اخرى في صد 
اإلسكندرية  سواحل  على  املسيحية  البحرية  غارات 
أشرف  اململوكي  السلطان  واستقبله  هج   770 سنة 

بفتح  يتعلق  خطير  ش��أن  في  معه  وتباحث  شعبان 
جزيرة صقيلة وضمها إلى بالد اإلسالم وبالطبع غزا 
فانتهبها  فتحها  دون  لكن  إبراهيم اجلزيرة  الرايس 
وهزم عساكرها ثم كر راجعا باألسالب واألسارى في 
املشهد الذي وصفه النويري سابقا ونقله عبد الهادي 
التازي وكل ذلك جاء كرد فعل على مهاجمة سواحل 
سلطان  واستغاثة  املسيحيني  طرف  من  اإلسكندرية 

مصربأبي فارس املريني  .
يذكر املؤرخ املقريزي من جهته أن من تسلم قيادة 
األسطول احلربي في مصر سنة 769 هج 1368 م هو 
الذي أبلى بالء حسنا  التازي املغربي  احلاج محمد 
جماعة  منهم  قتل  حيث  اإلف���رجن،  على  الهجوم  ف��ي 
وأسر باقيهم، وأنه ملا تقدم ومتثل بني يدي احلاكم 
املصري خلع عليه وأنعم عليه بجميع ما أحضره من 

غنائم على حد قوله )72(.
تاريخية في وصف  النويري صفحات  كما ويفرد 
األعمال البطولية التي قام بها قائد األسطول املصري 
ورئيس دار الصناعة  باإلسكندرية الرايس ابراهيم 
ف��ي اجلهاد  ببطولته  ُع���رف  ال���ذي  امل��غ��رب��ي  ال��ت��ازي 
البحر  املنتصبني مبواقع وجزر في  الصليبيني  ضد 
امل��ت��وس��ط، وق���د أرج���ع ال��ن��وي��ري ه���ذه االن��ت��ص��ارات 
العسكرية إلى اختصاصهم ) يعني املغاربة ( في هذا 
املغاربة،  يقهرهم سوى  ال  والفرجن   »: بقوله  امليدان 
وذلك ملخالطتهم لهم بجزيرة األندلس، فيعرفون طرق 

حربهم وطعنهم وضربهم في بر وبحر » .
مختار  أحمد  الباحثان  يؤكد  املنحى  نفس  وف��ي 
الرايس  جناح  بدورهما  سالم  العزيز  وعبد  عبادي 
ابراهيم التازي في غاراته على جزر العدو، وفي صد 
غارات جديدة على مدينة اإلسكندرية سنة 770 هج 

/ 1369 م )73(.
    وهكذا فإن الرايس ابراهيم لم يكن إال مغربيا 
ينتسب إلى املوقع الذي كان يعرف في القدمي باسم 
)الرباط ( والذي لم يكن يعني سوى تازة وليس ما 
يسمى رب��اط لفتح، وك��ان إب��راه��ي��م ه��ذا واح���دا من 
املغاربة الذين خدموا في  سفن مصر والشام وبرز من 
بني قادتهم وشغل منصب دار الصناعة، بل وتطوير 

هذه الصناعة باملعايير املعتمدة في ذلك الزمن .
أعالم  من  للعديد  بالنسبة  الشان  هو  ومثلما       
للرايس  أووف���اة  ت��اري��خ ميالد  ُي��ع��رف  ال  فإنه  ت���ازة، 
ولد  أن��ه  عندنا  ال��راج��ح  ك��ان  وإن  ال��ت��ازي،  إبراهيم 
نهايته،  في  وتوفي  الهجري  الثامن  القرن  بداية  في 

املرينيني   عهد  في  املغاربة  اهتمام  أيضا  واملعروف 
ابي  أسطول  غرق  كارثة  بدليل  البحرية  باألساطيل 
احلسن املريني قبالة سواحل تونس سنة 749 هج .

> عبد اإلله بسكمار 
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جهوية مستقلة 

AL Hadat AtaZi
IÉ«◊G

لقد عرفت تازة ) كسائر املدن واحلواضر املغربية املصنفة كمدن متوسطة ( العديد من التحوالت 
السوسيواقتصادية منذ أواسط ثمانينيات القرن املاضي، وعلى رأس ذلك االنفجار السكاني ) فساكنة 
 )2014 144 ألف نسمة سنة  200 ألف نسمة بعد أن كانت ال تتجاوز  املدينة وحدها تناهز حاليا 
والهجرة القروية املتنامية واملكثفة من البادية إلى املدينة ) أساسا من بادية اإلقليم وقد عرفت بعض 
جماعاته القروية نزيفا  حقيقيا دون أن ننفي مسؤولية الدولة واجلماعات في تفويت فرص  تنمية 
املنطقة وضمان فرص العيش الكرمي لساكنتها ( وفي نفس الوقت عرفت تازة هجرة متصاعدة ملجمل 
للبحث عن سبل عيش أفضل آو بسبب ضغط  أو غرب املغرب، كل ذلك   أبنائها، منها نحو شمال 

ظروف العمل والوظيف والدراسة أو شروط احلياة بشكل عام...
جميع  وفي  ت��ازة  ملدينة  والعشوائي  الرهيب  والعمراني  العقاري  االمتداد  آخ��را  وليس  وأخيرا 
االجتاهات وليس في اجتاهني فحسب كما تفرضه اخلريطة الطبوغرافية والتضاريسية احملصورة 
نوعا ما بل وكما ينص عليه - بلغة املراسيم والقوانني -  كل من التصميم املديري وتصميم التهيئة 
على   « كروكيات   « مجرد  أصبحت  التي  العمرانية  الوثائق  بهذه  العمل  استمرار  افتراض  على   (
الورق وضحك على الذقون مع احترامنا للمؤسسات املعنية كالوكالة احلضرية واملصالح اخلارجية 
واملجالس املنتخبة ( وما تبع ذلك من تداعيات هنا وهناك كاجتياح البناء العشوائي للمجال ومعه 
لك  األسواق واألحياء العشوائية، وتضخم االقتصاد غير املنظم واملوازي ) أبرز مظاهره احتالل امل
يخلو  ال  املشكل  ألن   « اجلميع  ع��وان  يحسن  الله   « املتجولني  والباعة  اشة  الفر[ من طرف  العمومي 
من تعقيد (  على حساب املجال » القانوني » املنظم، حتى أصبح من باب احلمق مقارنة هذا بذاك 
ار التقسيط بتازة  وقياس حجم اخلسارات الرهيبة التي ضربت في الصميم  دافعي الضرائب وجُت[
واإلفالسات املؤسفة التي حلقت هؤالء املواطنني دون أن ينتبه إليهم أحد، لكن ليس هذا بيت القصيد، 
املدينة  مواصفات  حاليا  ت��ازة  هل متتلك   : معا  واإلقليم  للمدينة  كابن  علي[  يلح  بسيط  س��ؤال  فقط 
احلقيقية ؟ ودون أن أحصر السؤال في مسقط رأسي ألن وضعها الراهن  ميكن تعميمه دون أدنى 
شطط على كل املدن املغربية املتوسطة أو الصغيرة، أال نشهد منذ عقود حركة ترييف واسعة لهذه 
املدينة ؟ أال نعاين يوميا حاالت االعتداء البشعة على املرافق واملجاالت العمومية ؟ أال نلحظ انتهاك 

القوانني في أبسط تصرفاتنا اليومية ؟....
حديثي  يشمل  بل  فحسب،  والفوضوي  العشوائي  العمراني  االمتداد  آو  البنايات  هنا  أقصد  ال 
في  الزاوية  حجر  وهي   « املدينية  الثقافة  أو«   « احلضرية  الثقافة  ب«  تسميته  ما ميكن  املتواضع 
مفهوم فضفاض نتغنى به آناء الليل وأطراف النهار دون نتيجة أال وهو مفهوم » املواَطنة » ودون أن 
جُنهد أنفسنا في الكلمات الكبيرة الطنانة واملفاهيم املَُمفَهمة الرنانة، فإن الواقع الذي ال يرتفع يقول 
بأفصح لسان: إن تازة حتولت عموما إلى قرية كبيرة ال مببانيها وزحفها اإلسمنتي فحسب، بل أيضا 
فها كثير من املواطنني كُبرأو صُغر شأنهم ) أÏقصد هنا الفهم العام للثقافة  بطبيعة الثقافة التي ُيَصرِّ

أي أمناط السلوك وطريقة مت̂ثل وتصريف قيم املواطنة واحلق والقانون في الواقع اليومي (.
عمرانية  ش��روط  أو  ض��واب��ط  دون  املسلح  اإلسمنت  زح��ف  ع��ن  احل��دي��ث  ف��ي  أحبتي  ُأجهدكم   ال 
اندثار احلي  وأب��رز مظاهرها   ( ككل  اإلقليم  اإلنتاجية في  القطاعات  وت��ردي  انهيار  سليمة وال عن 
الصناعي بشطريه والتراجع املخيف للتجارة املنظمة ( مما عمق هذا الترييف والتشويه والنزيف 
قاعة  إلى مجرد  ككل  املدينة  الذي حول  الشيء  اخلدماتي  ثم  الهامشي  االقتصاد  دائ��رة  من  ووسع 
التعليم ومعهم  املوظفني والطلبة والتالميذ ورجال ونساء  نوم جماعية Dortoir  تضم فقط آالف 
اخلدماتيني ثم العاطلني واملعطلني وشريحة التجار الصغار واملتوسطني وفئات من العمالة الرثة أو 
املوسمية أو املياومة وأصحاب » املوقف »واملتقاعدين، ولن أحتدث عن التراجع الرهيب للمساحات 
اخلضراء داخل املجال احلضري وتقلص األراضي الزراعية حول املدينة  وخارجها، والتلوث اخلطير 
لكن  البيئي،  الوعي  وغياب  السكاني  للضغط  تبعا  باخلصوص  وشماال  وغربا  شرقا  ت��ازة  ألودي��ة 
سأحصر حديثي مرة أخرى حول بعض السلوكات التي هي أبعد ما تكون عن قيم املدينة واملواطنة 
 « Úار َي��د[ واحلضارة باألحرى وأبرزها سيادة ما ميكن تسميته بثقافة » قتل الوقت » و« ما كاَينÚ ما 
وطوابير املقاهي ) ال نعمم طبعا فهناك مقاه محترمة وجذابة بتازة ( مما عمق النزعات العدوانية 
أمام الفراغ الفني والثقافي والسياسي وما يشبهه في املجال الرياضي واالجتماعي بالنسبة للشباب 
 Úالعَدس Úتيل Úخاصة ومن ثمة االستسالم شبه التام ملا جتود به السماوات العال وثقافة ما أسميه » ف
أي الكيت » هههههه عبر الشبكة واحملموالت والفضائيات والفيس والتويتروما لف لفها ال أقل وال 
الرابح الوحيد في هذه الصفقة السمجة وفي هذا املد املسخ الكاسح هي شركات  أكثروبديهي ان 
 : باملناسبة  أقول   ( والوطنية  احمللية  وفروعها  اجلنسيات  املتعددة  والشركات  الكبرى  االتصاالت 

.)« Úعلى اخلمير Úطوبى لهم »سعداتهم، الله يعطيهم الصحا والله يزيدهم اخلير
ثقافة الفراغ تؤدي إلى الالمباالة وأحيانا إلى اليأس القاتل أمام واقع تضيق مراكزه وهوامشه 
ق من تبخيس الذات اجلماعية والفردية وانتشاربعض مظاهر التطرف  معا  يوما بعد يوم، مما ُيعمِّ
و النزعات العدوانية واألنانيات ومختلف أشكال االنتهازيات ) اجلميع ضد اجلميع أو الفرد ضد 
اجلماعة أو الفرد ضد آخر وال تثقوا كثيرا- رعاكم الله -  باملظاهر اخلداعة ( هي العدوانية املوازية 
وافتعال  ب��ال��ق��اذورات،  العمومي  الفضاء  تلويث  أقلها  وليس  عنها  حتدثنا  التي  الترييف  لثقافة 
الضوضاء والتحرش بالناس والتهور في السياقة وخرق أضواء املرور وترك الرصيف جانبا واملشي 
وجتاوزالدور  األسباب  ألتفه  والنزاع  الشجار  وافتعال  السيارات،  طريق  قارعة  على  أو  وسط  في 
أوالصف القانوني في اإلدارات واملصالح املعنية دون وجه حق، والكتابة العشوائية على اجلدران 
)كما حصل ويحصل بالنسبة لفضاء باب اجلمعة اجلميل مثال والذي لوثه بعض األنذال الوسخني 
الطريق  اتفق في وسط  البشرية واحليوانية كيفما  النفايات  ( ورمي  العقوبات  املستحقني ألقصى 
العام، ما دام املجال العمومي هو » السور القصير« ال يستطيع أحد أن يحاسب أحدا حول األذى 
الذي يصيب هذا الفضاء  البئيس املسكني بشكل يومي وما دام البشر هنا واآلن ينسى أو يتناسى 
أنه شريك مع اآلخرين في الفضاء العمومي مبجرد خروجه من منزله وبسبب غياب أو تدهور ثقافة 
املجال العمومي واملرفق العمومي و الفضاء العمومي، بل قد يحسب نفسه في كثيرمن األحيان أنه 
د ما شاء الله ألجله وحده، حتى لتخال أن ذلك الفضاء ) باستثناء  وحده في هذا العالم وأن الكون ُوج
نا  َنت مطرحا  أو  حقيقية  مزبلة  أضحى   ) الرئيسية  الشوارع  كبعض  للمدينة  األساسية  الواجهات 
ملختلف القاذروات واملكبوتات البشرية، وال ميكن بأي حال من األحوال أن نلقي اللوم على السلطات 
العمومية وحدها، نعم مسؤولية السلطات محددة ومعروفة وجسيمة لكنها تشمل اجلميع كل من 
موقعه ...اجلميع مسؤول عن تدهوراملدينة، كما إن املجال العمومي املسكني ليس مسؤوال عن بطالة 
أو إحباطات أوُعقد مستعصية أو أمراض نفسية  ألي بشر على وجه الكرة األرضية، إنها العدوانية 
املريضة فحسب ) لله في سبيل الله ( ولألسف الشديد فعدد أطباء النفس مازال محدودا في البلد بل 
ميكن التأكيد أن تازة أصبحت خلوا آو تكاد من هذا النوع التطبيبي احليوي الذي يحتاجه الكثير 

من البشرأو بعضه على األقل حتى ال نطلق تعميما ظاملا .
الترييف ثقافة هجينة ال انتماء لها، أو إن صاحبها إن لم يتشبع بالعدوانية الرهيبة التي ذكرت 
» األعرابية » ليس  للبدونة والثقافة  فهو على األقل ال يفكر إال في مجاله اخلاص التي هو امتداد 
باملفهوم العنصري طبعا وحاشا لله أن أكون عنصريا وأنا ابن هذه األرض وواحد من أيها الناس 
 « هي  وإمنا  ورغم،   ورغم  رغم  والدميقراطية  الوطنية  القوى  هو  باملرموز  ال  بالواضح  ومعسكري 
األعرابية »  بالفهم الثقافي واحلضاري، إذ ميكن احلديث فعال عن بشر متحضرين وآخرين أعراب ) 
ألم يأت القرآن احلكيم على ذكر األعراب وأنهم أشد كقرا ونفاقا ؟؟؟( وأخوكم العبد لله مجرد إنسان 
يأكل الطعام وميشي في األسواق و يحاول أن يكون مواطنا ما أمكنه ذلك وإال فعلينا جميعا أن نقدم 
َبدÚ ( صريحا ومريرا وجماعيا لوطننا العزيز الذي ننكل به كل يوم ولله األمر  Úي واج نقدا ذاتيا ) َمنِّ

من قبل ومن بعد .

الكــــبـــاحي

ø إلى أين ÆÆÆÆÆÆÆÆ ترييف املدينة
عبد اإلله بسكمار

alhadathatazi@gmail.com

ألول مرة مبدينة تازة�� 
عرض مرسحي بدروج باب الجمعة

مساهمة من جمعية ليايل يف تنشيط 
إحياء  يف  و  العمومية  الفضاءات 
م العرض املرسحي  موروث الحلقة، ُقدِّ
لفرقة   » حــاجــة...  يش  و  «الحْلقة 
مدينة  من  للمرسح  الرابع  الجدار 

فاس بفضاء دروج باب الجمعة مساء 
األخري.و عرف  فرباير  السبت 25  يوم 
هذا  أبطال  بني  رائعا  تجاوبا  العرض 
التازي  الجمهور  و  املرسحي  العمل 

الثواق لفنون الشارع.

مرسحية:"جحا يف املحطة"عمل جديد 
لفرقة املرسح البلدي

مسرحية:¢جحا في احملطة¢ عمل جديد لفرقة املسرح 
ت��ازة  جماعة  إن��ت��اج  م��وس��م2017...م��ن  برسم  البلدي 
املندوبية  مع  ..وبتعاون  اإلقليمي  املجلس  من  .وبدعم 
للثقافة  االقلبميه  واملديرية  الوطني  للتعاون  االقلبميه 
ونيابة الشباب والرياضة .. املسرحية موجهة لألطفال 
وال��ش��ب��اب ال��ي��اف��ع س���وف ي��ش��رع ف��ي ع��رض��ه��ا اب��ت��داء 
الشباب  دور  م��س��ارح  مبختلف  امل��ق��ب��ل  االس��ب��وع  م��ن 

ومؤسسات الرعاية االجتماعيه باملدينه واالقليم  (

بحضور رواد الفكر واملرسح املغريب

فرقة مرسح الفوانيس تحتفل 
باليوم العاملي للمرسح يف تازة

بدعم من املديرية 
اجل��ه��وي��ة ل�����وزارة 
الثقافة جلهة فاس 
واملجلس  مكناس 
اإلق��ل��ي��م��ي ل��ت��ازة 
وب�����ت�����ع�����اون م��ع 
غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة 
وال�����ص�����ن�����اع�����ة 
واخل����������دم����������ات 
واملديرية  بتازة 
اإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة 
الثقافة  ل���وزارة 
ومب������ن������اس������ة 
العاملي  ال��ي��وم 
فرقة  للمسرح 
ال���ف���وان���ي���س 
ل����ل����م����س����رح 
ت��ازة  مبدينة 
مفتوح  ل��ق��اء 
الفنانني  مع 
م�������ح�������م�������د 

ونسرين  الشوبي 
مع  ومب����وازاة  خيي  ومحمد  ال��راض��ي 
ذلك تنظم ندوة في موضوع » التحوالت 

ال���س���ي���اس���ي���ة 
وامل��������س��������رح 
ب������امل������غ������رب« 
م�������ن ت���اط���ي���ر 
م���س���ع���ود  د. 
ب�����وح�����س�����ني و 
د.ع������زال������دي������ن 
ب�����ون�����ي�����ت م���ع 
ح����ف����ل ت���وق���ي���ع 
ح����وار   « ك���ت���اب 
املسرح والفلسفة 
وج����دل����ي����ة ال���ف���ن 
لألستاذ  وال��ف��ك��ر« 
قناني،مع  حلسن 
ع�������������رض ك�����ذل�����ك  
مل����س����رح����ي����ة حت��ت 
اخلادمات   « عنوان 
الفوانيس  لفرقة   «
ب���ت���ازة وذل�����ك أي���ام 
 30 -29-28-27و
مارس اجلاري بقاعة 
الندوات واالجتماعات 
التابعة لغرفة التجارة 

والصناعة واخلدمات بتازة  .


