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تازة: 
مقتل مهاجر مغربي بفرنسا 

بالطريق السيار
أقدم شخص عند املقطع الطرقي الرابط بني تازة ووادي أمليل على الطريق 
بباب  الكيلومترية  النقطة  عند  وبالضبط  ووجدة  تازة  بني  الرابط  السيار 
15 كلم غرب مدينة تازة ( على وضع حد حلياة مهاجر مغربي  مرزوقة ) 

ينحدر من مدينة بركان  بواسطة أداة فالحية ) مدرة(. 
و ذكرت مصادر أمنية  أن تفاصيل الواقعة تعود إلى  صبيحة يوم األحد 4 
غشت اجلاري حوالي الساعة الثامنة صباحا  عندما  أقدم  شخص  يعاني 
وألقى   ، ميينا  السيار  الطريق  حاجز  خلف  يقف  نفسية  اضطرابات  من 
بوابل من األحجار على السيارات املارة وقتئذ ، فتوقف سائق سيارة مرقمة 
باخلارج وهو  مهاجر مغربي بفرنسا  بعد تكسير زجاج سيارته األمامية 
تاركا عائلته بداخلها   ليترجل ، ويدخل في عراك مع  املعتدي إذ انتهى 
املشهد بطعنة بألة فالحية ) مدرة(،على مستوى البطن والصدر لقي املهاجر 

على إثرها مصرعه في احلني 
  أمام أنظار زوجته وأبناءه.

وجتدر اإلشارة إلى أن الضحية   كان  وقت احلادث عائدا إلى مقر إقامته 
بفرنسا بعد قضاء عطلته السنوية رفقة أفراد عائلته ببركان

 10 يتعدى  ال  ال��ذي  وابنه  )وشقيقه  ومرافقيه  املتهم  اعتقال  مت  قد  و  هذا 
سنوات ( كما  فتح رجال الدرك امللكي  حتقيقا في املوضوع ملعرفة أسباب و 
مالبسات احلادث، فيما نقل الضحية إلى مستودع األموات في انتظار نقله 

إلى مسقط رأسه مبدينة بركان.

ظ���ه���رت ب��ب��ع��ض م��ق��اط��ع ال��ط��ري��ق 
ال��س��ي��ارة ال��راب��ط ب��ني ف��اس وت��ازة  
عيوب كثيرة  تعيد طرح مشكل عدم 
السيارة،  الطرق  بناء  في  اجل��ودة 
شركة  مسؤوليَتها  تتحمل  وال��ت��ي 
حتت  توجد  التي  السيارة،  الطرق 
وصاية وزارة التجهيز والنقل. وقد 
للحسابات  األعلى  للمجلس  سبق 
السنوي مؤخرا   تقريره  في  ه  نَبّ أن 
السيارة  للطرق  الوطنية  الشركة 
إل�����ى م���ج���م���وع���ة م����ن االخ����ت����الالت 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ال��ة ال��ط��رق 
فأول  تسييرها.  وطريقة  السيارة 
بالطريق  تسجيلها  ميكن  مالحظة 
إال  متر  لم  التي  ت��ازة  فاس  السيار 
تدشينها  على  وجيزة   زمنية  فترة 
هي   السابق   النقل  وزير  من طرف 
حل��ال��ة ال���ردم  ، ال��ت��ي فيها ان��زالق 
سميكة  طبقة  وجود  نتيجة  خطير، 
يتَمّ  لم  والتي  املتحرك،  الطمي  من 
االستطالعات  خ��الل  عنها  الكشف 

الدراسات  مرحلة  في  تقنية  اجليو 
بني  الرابط  باملقطع  الشأن  هو  كما 

تاهلة وبئر طمطم وذلك ألن .
ببناء  ل��الن��زالق،  ال��ش��رك��ة  م��ع��اجل��ة 
ل��ل��ص��د، غ��ي��َر ن���اج���ح، و لم  ج����دار 

عمليات  توالت  حيث  طويال،  يعمر 
اخل���س���ف ب���درج���ة ف���اق���ت ت��وق��ع��ات 
ذلك  بعد  الشركة  لتواصل  اخلبراء، 
والتي  ج��دوى،  دون  امل��لء،  عمليات 
كلفت امل��الي��ني م��ن ال��دراه��م    كما 

على  للسالمة  ب��ني  ت��ده��ور  ل��وح��ظ  
تسجيل  مت  حيث  السيار،  الطريق 
بحياة  أودت  احل�����وادث  م��ن  ع���دد 
العديد من األفراد وخلفت إصابات 
بسبب عدم نهاية األشغال بالطريق 
الكرافيط  كانتشار  املذكور  السيار 
وال����ك����الب ال�������دواب وال��ش��اح��ن��ات 
العاملة  للمقاوالت  التابعة  الكبيرة 
. ورغم ذلك، لم تضع    ... بالطريق 
الشركة خطة عمل من أجل حتسني 
الشركة  أن  كما  ال��س��الم��ة،  معايير 
واستهتارا  س��اف��را  خ��رق��ا  ارت��ك��ب��ت 
ب��ح��ي��اة امل��واط��ن��ني، ب��ال��ش��روع في 
ش��روط  إمت���ام  قبل  األداء  حتصيل 
ال����س����الم����ة، وخ����اص����ة ال���واق���ي���ات 
اجل��ان��ب��ي��ة واجل������دران ن��اه��ي��ك عن 
ان����ع����دام امل����ي����اه ب��ب��ع��ض ب���اح���ات 
كما  السيار  بالطريق  االس��ت��راح��ة 
بالطريق  امسون  بباحة  الشأن  هو 
السيار في مقطعه الرابط بني تازة 

وجرسيف....   

عيوب في الطريق السيار تازة فاس يطرح من جديد 
مشكل الثغرات في بناء الطرق

أزمة النظافة داخل إدارات تازة
تعيش مجموعة من اإلدارات العمومية مبدينة تازة أزمة 
خاصة  ميزانية  توفر  لعدم  نظرا  النظافة  في  حقيقية 

باقتناء الوسائل واألدوات املتعلقة بالتنظيف.
على  تتوفر  ال  املدينة  في  للدولة  تابعة  إدارات  وهناك 
 ( وامل��ن��ش��اف  املكنسة   : مثل  التنظيف  أدوات  أب��س��ط 
فضاءات  إلى  يحولها  التنظيف مما  وسائل   ) اجلفاف 

جالبة لألوساخ.
ببعض  املوظفون  يلجأ   ، اخلصاص  هذا  على  للتغلب 
اإلدارات في املدينة إلى عملية االكتتاب من أجل جمع قدر 

من املال القتناء بعض الوسائل الضرورية للمظافة..؟
سعيد رحو

لطفي عمر مندوبا جديدا   
لوزارة الصحة بتازة

أقدمت وزارة الصحة  يوم اخلميس فاحت غشت اجلاري 
على تعيني الدكتور لطفي عمر مندوبا لها بإقليم تازة    
خلفا للمندوب السابق يونس كرم  الذي عني منذ حوالي 
خمسة أشهر مندوبا لوزارة الصحة مبدينة سيدي بنور  

.
وجاء تثبيت لطفي عمر الذي ينحدر من منطقة هرممو 
املجاورة على راس مندوبية الصحة بتازة تعيش على 
الولوج  ش��روط  ابسط  وغياب  امل��ردودي��ة  تراجع  ايقاع 
الى مرافقه املهترئة و اطره املشكوك في نزاهتها،للقطع 
مع ممارسات اساءت الى املؤسسة و جعلت منها قبلة 
لالحتجاج اليومي و التذمر  على إثر النتائج النهائية 
املسؤولية  مناصب  بعض  لشغل  االنتقائية  للمقابالت 
م��دراء  مناصب  و  ال��المم��رك��زة  و  امل��رك��زي��ة  باملصالح 
املستشفيات التابعة لوزارة الصحة و التي مت التباري 

بشأنها ما بني 22 و 26 يوليوز 2013.
 هذا وقد عمل املندوب اجلديد لتازة كمدير املستشفى 
اإلقليمي مبدينة اخلميسات ثم بعدها  عني على رأس 
إدارة مستشفى احمللي   ألحد املراكز الصحة بنواحي 

اخلميسات  .

فضيحة من العيار الثقيل .. 
تالعب في توزيع بقع أرضية بالحي 

الصناعي لمدينة تازة
 

من  املستفيدين  تهم  ل��وائ��ح  على   " "اجل��ري��دة  حصلت 
مخصصة  كانت  التي  األرض��ي��ة   البقع   م��ن  مجموعة 
للمدينة،  الصناعي  تنظيمهم في احلي  للحرفيني قصد 
والذي انشأت  سنة 1998 بهدف تنظيم احلرفيني الذين 
تعج بهم مدينة تازة، وكذا التخفيف من معاناة الساكنة 

مع بعض احلرف املزعجة.
وأظهرت اللوائح املسربة أن عملية االستفادة من البقع 
والقرابة  السياسية  ال���والءات  فيها  حتكمت  األرض��ي��ة، 
املستفيدين  بني  من  أن  اللوائح  كشفت  حيث  العائلية، 
تازة  في  معروفني  وفالحني،  وموظفني  مقاولني وجتار 
التوزيع،  عن  املسؤولة  اجلهة  من  قربهم  أو  بوالئهم 

وتراوحت ما بني 100 إلى 120  متر مربع.
ومن بني األسماء األبرز التي تضمنتها اللوائح وجود 
آن��ذاك  بل  البلدية  لرئيس  النخاع  أسماء موالية حتى 
مت إسناد بقعة أرضية ملوظف وافته املنية في السنني 
األخيرة والزالت عائلته تستفيذ من ريع ذلك احملل  علما 
أنها تقطن خارج املدينة، باإلضافة إلى استفادة أخوين 
اللوائح  ه��ذه  ح��ني خلت  ف��ي   ، أرضيتني   قطعتني  م��ن 
من أسماء حرفيني حقيقيني كانوا هم أول من يحق له 

اإلستفادة من هذه البقع.
البقع األرضية لم تسو  واملثير في األمر أن أغلب هذه 
البناء  رخ��ص  على  أغلبهم  حصل  حيث   ، وضعيتها  
وأدوا 10 إلى 25 في املائة من الثمن اإلجمالي للقطع 

األرضية...؟؟؟؟

ممرات للراجلني ترسم اليوم و تختفي في أقل من أسبوع بتازة
  

غياب  من  املواطنني  إنتقادات  تتزايد  التنفيذ  حيز  اجلديدة  السير  مدونة  دخ��ول  مع 
أرضية مواتية لتطبيق كل مضامني هذه املدونة و يترجمونها في غياب وسائل تعتبر 
بسيطة لدى العموم ، و مبدينة تازة  يعتبر غياب ممرات املرور أهم مطالب الراجلني و 
السائقني معا ، حيث شوهد خالل األيام القليلة املاضية  قيام بعض العمال التابعني 
إلحدى الشركات املختصة في التبليط   برسم ممرات للراجلني عند ملتقيات الشوارع  
وببعض النقط مبختلف أنحاء املدينة ودون التقيد بتوصيات  واستشارات جلنة السير 
، إال أنه يؤكد عدد كبير من املواطنني أن هذه املمرات سرعان ما تزول و متحى  بفعل 
أنه خالل السنة اجلارية   للممرات حيث  إستعمال صباغات عادية و ليست خصيصة 

متت  صباغة أكثر من ممر للراجلني ملرتني متتاليتني
و املسؤولني احملليني مطالبني بإيجاد حلول نهائية  لهذه املمرات مثلما يقع في   املدن 
املغربية األخرى بخلق املمرات الرئيسية و الدائمة مبواد خاصة أو تزفيتها بشكل عال 
نسبيا عن باقي الطريق بدل تبذير أموال في صباغات ال تدوم إال مؤقتا و لتغيب كذلك 

أي حجج للراجلني و السائقني معا لعدم إحترام صالحيات بعضهم البعض.
 سعيدة البقالي  

التحقيق في األراضي التي مت تفويتها من طرف إدارة األمالك املخزنية  
ملجموعة من املنعشني العقاريني واملستثمرين

 
   علم أن جلنة تفتيش مركزية شرعت، في بداية األسبوع اجلاري، في التحقيق في األراضي التي مت تفويتها من طرف 

إدارة األمالك املخزنية بكل من تازة وجرسيف  ملجموعة من املنعشني العقاريني  واخلواص واملستثمرين    .
وذكرت مصادر  بهذا الشأن هي وجود   اختالالت همت عملية تفويت عقارات الدولة بأثمنة منخفظة ولم حتترم  املساطر 
واألهداف  املتوخاة من االستفاذة من تلك العقارات   .. كما أّن عددا من هؤالء املستفيدين ال عالقة لهم  مبجال االستثمار 

و العقار
في املقابل، مت وضع دفاتر حتّمالت مضبوطة بالّزمان في إطار هذا البرنامج، إال أن املستفيدين احملظوظني  لم تفوا  

مبقتضيات هذه الدفاتر  .

تازة العليا
حوالي 850 أسرة باألحياء العتيقة 

تقيم بأزيد من 300 منزل يقاوم التآكل 
والسقوط

تازة   العتيقة ملدينة  باألحياء  القدمية  الدور  العديد من  السنني أضحت  مع تعاقب 
تشكل عبئا حقيقيا على النسيج احلضري للمدينة ،وخطرا يالزم ساكنيها والبنايات 
باملنطقة  التي سجلت  األمطار  تداعيات كميات  بها، وازدادت خطورتها مع  احمليطة 
في السنتني  األخيرتني على بعضها الذي تآكل وسقط فيما بات البعض اآلخر آيال 

للسقوط في أي حلظة.
ويرى عدد من املتدخلني في قطاع السكن باملدينة أن حل مشكل هذه البيوت التي مت 
إحصاء أزيد من 300 منها، من اإلشكاليات املعقدة على اإلطالق ، خاصة وأنها مرتبطة 
بالوضع االجتماعي واالقتصادي لغالبية األسر التي تسكنها من جهة، وباإلكراهات 

التي يواجهها قطاع العقار على العموم من جهة ثانية.
ومن حني آلخر تقوم جلنة متخصصة مبعاينة هذه البيوت العتيقة ،إذا تأتى لها ذلك، 
ما تقتضيه حاجياتها ومحاولة  التي حلقتها والوقوف على  لتحديد حجم األضرار 

معاجلة وضعها لتأهيلها وتفادي تسجيل احلوادث
عليه  ما يصطلح  إلى  العليا  تازة  في  القدمية  الكبيرة  البيوت  بعض  وقد حتولت   .
أزيد من  15 أسرة وكل أسرة قد تضم  أو  أزيد من عشر  بال"فندق" تسكنه  بالعامية 
خمسة أو ستة أفراد يقيمون في غرفة واحدة ويعيشون حالة "التناوب على النوم" 

بني فترات الليل والنهار
ليلى الزيدي
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للشرطة  األول�����ى  ال��ف��رق��ة  أح���ال���ت  
ال���ق���ض���ائ���ي���ة ب����ت����ازة ، ش����اب����ا ف��ي 
أنظار  على  ع��م��ره  م��ن  الثالثينيات 
الوكيل العام بإستئنافية تازة صباح  
يوم  اجلمعة 26 يوليوز األخير  من 
أجل جناية الإلختطاف و اإلحتجاز 

و اإلغتصاب بحالة العود .

قد متكنت  األول��ى  الفرقة  كانت  وقد 
من إلقاء القبض عن * ح- عبد الغني 
* بعد تنقلها إلى أحد دواوير هوارة 
اوالد رحو بإقليم جرسيف و إقتحام 
أن  قبل  ال��ف��رار  ، حيث ح��اول  منزله 
حتكم عليه أفراد الفرقة القبض . و 
إثر شكاية تقدمت  جاء توقيفه على 
بها فتاة تبلغ من العمر 18 سنة يوم 
أنها  فيها  تفيد  يوليوز   22 اإلثنني 
اإلختطاف  و  لإلغتصاب  تعرضت 
حدود  في  مجهول  شخص  قبل  من 
النصف  ع��ش��ر و  ال��س��اع��ة احل��ادي��ة 
يوافق  ال���ذي  ال��ي��وم  لنفس  صباحا 
بصدد  كانت  عندما  رمضان  من   13
بحث عن وسيلة نقل تقلها إلى بيت 
بعدما  الغار  كهف  بجماعة  عائلتها 
حلت على إختها ضيفة بدوار امللحة 
 * ال��غ��ن��ي  ع��ب��د   * ليلمحها   ، ب��ت��ازة 

، و   240 صاحب سيارة مرسيديس 
يعرض عليها أن يوصلها إلى جماعة 
املذكورة ، ليقوم بإخبارها أنه الزال 
آخرين  مسافرين  عن  البحث  بصدد 
لنفس الوجهة ، فصدقته ضانة منها 
أنها مع سائق سيارة أجرة من النوع 
الكبير ، حيث ركبت معه ، و بعدما 
يقصدها  التي  الوجهة  كون  تفطنت 
بعيدة عن إجتاهها بادرته بالسؤال 
، وهو ما جعله يقوم بتكبيلها ، حيث 
وحيدا  يقطنه  منزل  إلى  بنقلها  قام 

ب�����دوار أوالد رح��و  م���ن ح���ني آلخ���ر 
، و مارس عليها اجلنس  بجرسيف 
بواضحة النهار و ناس صيام ، مع 
أحدثت  منه حيث  التخلص  محاولة 
ال��ص��در و  ل��ه على مستوى  ج��روح��ا 
العنق . و عندما داهمه النوم ، قامت 
، و إتسقلت  باإلنسالل إلى اخل��ارج 
ناقلة إلى مدينة تازة عائدة إلى منزل 
أختها حيث قامت بإخبارها لعملية 
التبليغ  ، و  اإلختطاف و اإلغتصاب 
يومه  فطور  آذان  بعد  العملية  ع��ن 

اإلثنني ، عند الفرقة األولى للشرطة 
بعرضها  ق��ام��ت  حيث   ، القضائية 
باملستشفى  الرئيسي  الطبيب  على 
اإلقليمي إبن باجة ، الذي اكد عملية 
اإلغتصاب من الدبر و من األمام دون 
حدوث اإلفتضاض . ثم قامت بعدها 
احل��ادث  م��ك��ان  إل��ى  الضحية  بنقل 
بعد  و   . بذهنها  راس��خ��ا  ظ��ل  ال���ذي 
متكنت  ساعة   48 يتجاوز  لم  بحث 
 ، املتهم  إعتقال  م��ن  الثالثة  الفرقة 
ال����ذي ت��ع��رف��ت ع��ل��ي��ه ال��ض��ح��ي��ة منذ 
ام��ام محاصرته  و   ، األول��ى  النظرة 
أن  و  خصوصا  احملقيقني  باسئلة 
جميع العالمات التي قدمتها فاطمة 
الزالت بادية عليه ، إعترف باملنسوب 
إليه مؤكدا على أنه إستعداد إلصالح 
التي  فاطمة  ترفضه  ما  وه��و  خطأه 
. خصوصا  منه  اإلق��ت��ص��اص  ت��ري��د 
أن قضى عقوبة  ل��ه  ق��د سبق  أن��ه  و 
أجل  م��ن  ن��اف��ذت��ني  لسنتني  حبسية 
نفس التهمة أي اإلغتصاب ، ليتقرر 
متابعته بتهم اإلختطاف و اإلحتجاز 
و اإلغتصاب ، مع إحالته على أنظار 

الوكيل العام بإستئنافية تازة .

محمد حارص

اعتقال مبحوث عنه مبوجب عشر جرمية إغتصاب فتاة في نهار يوم رمضان تهز الرأي العام التازي
مساطر وطنية و بحوزته 2 كيلو من 

احلشيش بتازة
محمد حارص

رئيس  بقيادة  اجلرمية  أن��واع  كل  حملاربة  سعيها  إط��ار  في 
األربعة  الفرق  تكتلت   ، القضائية  للشرطة  املصلحة اجلهوية 
أحد  اعتقال  اجل  من   ، واحد  بفرق  بتازة  القضائية  للشرطة 
إذ   ، سغروشني"   " املدعو  و  بتازة  احلشيش  مروجي  أكبر 
قامت الشرطة القضائية من اقتحام منزل املروج و املبحوث 
للحراسة  نظرا  ذل��ك  و   ، وطنية  مساطر  عشر  مبوجب  عنه 
كذا  للتوزيع و  يعده  الذي  التي يضربها على منزله  املشددة 
البيع بالتقسيط عن طريق شباك صغير . و قد قامت الشرطة 
القضائية بإعداد اخلطة الالزمة لذلك مع توفير التجهيزات من 
سالليم و معاويل في حالة هجوم عائلته و معاونيه ، لتقوم 
باقتحام املنزل و اعتقاله متلبسا بإعداد كمية مت حجزها و 
قدرت بحوالي 2 كيلو غرام من احلشيش املعدة للبيع و بعض 
الوسائل يستعملها لذلك . و من املنتظر أن يتم عرضه على 

أنظار وكيل امللك بتازة خالل 48 ساعة القادمة .

اعتقاالت تطال طالبني ينحدران من 
تاهلة وأهرمومو في ظرف أسبوعني

ذكرت مصادر طالبية من فاس أن مصالح األمن أوقفت، يوم 
واملعروف  غلوط  محمد  الطالب   ،2013 يوليوز   26 اجلمعة 
ب�”هرممو” في األوساط اجلامعية بظهر املهراز، وهو املنتمي 

لالحتاد الوطني لطلبة املغرب والنهج الدميقراطي القاعدي.
بلدة  م��ن  املنحدر  غلوط  محمد  الطالب  أن  امل��ص��ادر  وذك���رت 
أه��رم��وم��و ك���ان ق��د اع��ت��ق��ل وق��ض��ى 11 ش��ه��ر ره���ن االع��ت��ق��ال 
االحتياطي بسجن عني قادوس بفاس وحكم ب 3 أشهر سجنا 
نافذة، وسبق أن خاض إضرابا عن الطعام رفقة عدد من الطلبة 

القاعديني، ليتم إطالق سراحهم يوم 18 أبريل 2012.
وأضافت املصادر، كون توقيف الطالب غلوط، جاء بناء على 
مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، على خلفية األحداث التي 
املوسم  في  االمتحانات  مقاطعة  ق��رار  بعد  اجلامعة  عرفتها 
املهراز  ظهر  طلبة  بني  مواجهات  من  ذلك  تال  وما  املُنصرم، 

وقوات األمن.
وكانت أيضًا الطالب محمد بوجناح املنحدر من تاهلة قد مت 
2013 مبدينة صفرو، وهو  يوليوز   17 األربعاء  اعتقاله يوم 
الوطني  االحت��اد  مناضلي  وأح��د  املهراز  ظهر  بجامعة  طالب 
لطلبة املغرب فصيل النهج الدميقراطي القاعدي، ومت إيداعه 
بالسجن احمللي عني قادوس بفاس، وقد أدانت فرع اجلمعية 
املغربية حلقوق اإلنسان بتاهلة يوم السبت 20 يوليوز 2013 
في وقفة احتجاجية االعتقال وعبرت عن دعمها وتضامنها مع 

الطالب محمد بوجناح.
يوسف خلضر-

جرسيف:  حجز 5 كلغ 
من مخدر الشيرا 

عناصر  متكنت  جرسيف  مبدينة  شويبير"   " الشعبي  باحلي 
من حجز  بجرسيف  القضائية  الشرطة  ملصلحة  تابعة  أمنية 
الشيرا  محملة على  كيلوغرامات من مخدر  أكثر من خمسة 
مثن دراجة نارية ثالثية العجالت ، كما أسفرت احلملة أيضا 
عن اعتقال املدعو " أ-ف" 23 سنة يقطن بدوار سيدي بن جعفر 
جرسيف   ملدينة  احمل��ادي��ة  رح��و  أوالد  ه��وارة  جلماعة  التابع 

بتهمة االجتار في املخدرات  
    عبدالعالي الشايب

كوكبة الدراجني للدرك امللكي 
بتازة حتجز حوالي 8 أطنان من 

البنزين املهرب
  

*محمد حارص 
حجزت كوكبة الدراجني التابعة لعناصر الدرك اجلهوي بتازة 
حددته  اجلزائري  القطر  من  املهرب  البنزين  من  مهمة  كمية 
مصادرنا في حوالي 8 أطنان ، و ذلك على مثن ست سيارات 

حتمل أرقاما مزورة ) ترقيم أجنبي و ترقيم مغربي ( 
ال��درك  بها  يقوم  التي  املجهودات  إط��ار  في  العملية  تأتي  و 
امللكي بتازة ، بغية محاربة ظاهرة التهريب ، خصوصا و أن 
اخلط الرابط بني وجدة و فاس مرورا بتازة ، يعرف نشاطا 
للمهربني ، و يتم إتخاذ الطريق السيار كمكان آمن من عيون 
امللكي  للدرك  القيادة اجلهوية  له  تفطنت  ما  و هو   ، املراقبة 
الطريق  مداخل  عند  روتينية  مراقبة  بعمليات  لتقوم   ، بتازة 

السيار بتازة .
و قد مت إحالة املوقوفني على أنظار وكيل امللك بابتدائية تازة 

، الذي قرر متابعتهما طبقا للقانون .

 

  محمد حارص

للشرطة  األح���داث  مراقبة  فرقة  أح��ال��ت 
الشرطة  م��ع  بتنسيق  ب��ت��ازة  القضائية 
بالتغرير  م��ت��ه��م  ع��س��ك��ري��ا  ال��ع��س��ك��ري��ة، 
بالرباط  العسكرية  على احملكمة  بقاصر 

.
اإلثنني  إل��ى  القضية  تفاصيل  ت��ع��ود  و 
حينما   ،  2013 ي��ول��ي��وز   15 امل���اض���ي 
تقدمت أسرة فتاة قاصر "ر-م"  15 سنة  
جندي  فيها  تتهم  ب��ت��ازة  ال��ش��رط��ة  إل��ى 
برفقتها  انه  و  بإبنتها  بالتغرير  "ط-ي" 
 ، بنعطية  زيري  بشاريع  الشقق  بإحدى 
50 سنة  و ذلك بحضور خطيبها "م-ح" 
املكان  إلى عني  الشرطة  لتنتقل بعدها   ،
حيث قامت مبداهمة املنزل لتجد الفتاة 
و اجل��ن��دي ف��ي ح��ال��ة ع��ادي��ة ، و تقوم 
عرص  و  محصر  مع حترير  بإعتقالهما 
بإبتدائية  امللك  وكيل  أنظار  على  الفتاة 
تازة ، الذي قرر متابعتها في حالة سراح 
مع إيداعها لدى أفراد عائلتها ، و تقدمي 

اجلندي "ط-ي" احملكمة العسكرية .
و تفيد وقايع النازلة ان الفتاة القاصر قد 
قبول خطبتها  بعد  بيت أسرتها  غادرت 
للمدعو " م-ح" ذي اخلمسني ربيعا ، وهو 

ما ترفضه الفتاة نظرا لفارق السن بينها 
و بني اخلاطب و كذا أنها الزالت صغيرة 
، لتتعرف على "ط-ي" بصفوف اجلندية 
أن  قبل   ، اإلث��ن��ني  ع��الق��ة  ت��وط��دت  حيث 

يقتفي  أصبح  ال��ذي  اخلاطب  يلمحهما 
الشقة  أن وجلا  إلى  " ر-م"  أثر خطيبته 
بشارع  ال��ك��ائ��ن  ب��امل��ن��زل  ال��ذك��ر  السالفة 
زيري بنعطية ، حيث قام بإخبار والدتها 
التي قامت بدورها بإخطار الشرطة التي 
باشرت عملية إلقاء القبض على الظنني 
و توجيه تهمة التغرير بقاصر للجندي . 
و في محاضر الشرطة إستنكرت الفتاة 
عملية خطبتها لرجل يكبرها سنا ، ، و 
هذه  تأتي  و   . به  اإلق��ت��ران  ترفض  انها 
من  امل��غ��رب  يعرفه  م��ا  ظ��ل  ف��ي  القضية 
حراك إجتماعي مينع تزويج القاصرات 
و كذا الظروف التي يجبرن فيها بالزواج 
من رجال يكبرهن سنا ؟ ليتم تسجيل اول 
حالة مبدينة تازة في شأن قضية تزويج 
امل��ج��ال  ماسيفتح  ه��و  و   ، ال��ق��اص��رات 
امام هيئات و جمعيات حقوقية لتدقس 
ناقوس اخلطر ، و تدعو من خالله األباء 
للتخلي عن هذه الفكرة التي قد تادي إلى 

أشياء ال حتمد عقباها

القبض بتازة على جندي بتهمة التغرير بقاصرة
 و األخيرة تستنكر محاولة تزويجها من خمسيني

غرق طفل في وادي مللو بجرسيف
 لقي طفل صغير يبلغ من العمر ثالث سنوات مصرعه  غرقا بوادي مللو  

وذلك يوم السبت 28 يوليوز األخير في املقطع املجاور لدوار حمو.
بإقليم  رحو  ألوالد  القروية  باجلماعة  حمو  دوار  من  مصادر  وحسب    
جرسيف، فإن احلادثة وقعت عندما كانت أم الطفل الضحية منهمكة  في 
عملية التصبني  بوادي مللو املجاور ملقر السكنى بالدوار السالف الذكر 
والطفل يلعب مبحاداته ليختفي فجأة ، فسارعت لطلب النجدة من شباب 

الدوار الذين انتشلوا الطفل من وسط الوادي جثة هامدة  .
هذا وفور علمها باحلادث  انتقل  رجال الوقاية املدنية إلى عني املكان 
اإلقليمي  باملستشفى  األم��وات  مستودع  إلى  الطفل   جثة  نقل  مت  حيث 

مبدينة   جرسيف.
 عبدالعالي الشايب

ضبط شخص وبحوزته
 ورقة نقدية مزورة

متلبسا  * ع-ق*  إعتقال  بتازة من  لألمن اجلهوي  القضائية  الشرطة  متكنت 
بترويج عملة وطنية مزيفة من فئة 200 درهم ، و ذلك على إثر إخبارية من أحد 
األسواق التجارية املمتازة بتازة ، تفيد أن أحد األشخاص تقدم إلى صندوق 
األداءات ألداء ما قام بشرائه من مواد من داخل املتجر ، ليشك مراقب الصندوق 
في أمر ورقة نقدية من فئة 200 درهم ، ليقوم بإخطار األمن اخلاص باملتجر ، 
حيث قام بالتحفظ على املعني باألمر و اإلتصال بالشرطة التي حضرت إلى عني 
املكان حيث إعتقلت اجلاني و حتفظت على الورقة املالية ، التي أكد أنه ال يعلم 
بكونها مزورة و انه حتصل عليها من خالل عملية جتارية قام بها بالسوق 
األسبوعي مبدينة تازة ، . لتقوم بتحرير محضر في احلادث في إنتظار عرضه 

على أنظار وكيل امللك بإبتدائية تازة من أجل ترويج عملة وطنية مزيفة
محمد حارص
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تعيش مؤسسة البريد مبدينة تازة ) املكتب 
املركزي (وضعا استثنائيا ، يجعلها تبدو خارج 
إطار الزمان و الواقع املنشود لإلدارة املغربية 

احلديثة . 
التي  احليوية  املؤسسة  لهاته  فالقاصد 
 ، النواحي  يرتادها غالب املواطنني بتازة  و 
املقدمة  اخلدمات  رداءة  مدى  كثب  عن  يلمس 
من طرف املؤسسة ، اضافة إلى البطء الشديد 
في املعامالت و غياب اجل��ودة ، ه��ذا ان كان 
اهتمامات  ضمن  وي��دخ��ل  اجل����ودة  مصطلح 

القائمني عليها . 
ك��ان اجلميع   ، املاضي  االسبوع  ففي بحر 
امام  املكدسني  املواطنني  شاهدا على جحافل 
باب الوكالة الرئيسية  وداخلها ، و ألكثر من 
ث��الث اي��ام  من بينهم من ظل ينتظر املناداة 
على رقمه حتت اشعة الشمس احلارقة خارج 
الوكالة  ، في جو تسوده الفوضى و انعدام 
املسئولية و املواطنة ، غياب التنظيم و انعدام 
، ناهيك عن استحالة الولوج  الكرامة  شروط 
إلى املؤسسة املذكورة طيلة ثالثة أيام متتالية 
. و هو ما يعيق مصالح املواطنني ، املستعجلة 

منها على وجه اخلصوص . 
أما حال وكالة شارع بئر إنزران  ، فهو اكثر 
وال��الم��ب��الة هما  التسيير  ، فسوء  س��وداوي��ة 
التجهيز  ان  فرغم  بها،  الطاغيتان  الصفتان 
يدل على وج��ود اكثر من من خمسة مكاتب ، 
من املفروض ان ميألها املوظفون ، إال ان الزائر 
لهاته الوكالة ، يفاجأ بوجود موظفني وحيدين 
، إضافة الى حارس امن يقوم ببعض االعمال 
االدارية ، و التي ال تدخل ضمن إختصاصات 

حراس االمن بالتاكيد . 
للمواطنني  تكدسا  تعرف  الوكالة  ان  كما 
ما  غالبا  التي  و   ، مآربهم  قضاء  املنتظرين 
ليصل   ، اليوم  نصف  من  اكثر  منهم  تتطلب 
االك��ت��ظ��اظ ال��ى خ���ارج ال��وك��ال��ة ، بعد امتالء 
 ، آخ��ره��ا  ع��ن  لالنتظار  ال��ك��راس��ي املخصصة 
االدراج  استعمال  الى  البسيط  املواطن  يلجأ 

اخلارجية للوكالة كمكان لالنتظار .
كله هذا في انتظار رحمة املوظفني الوحيدين 
املوجود ين في ) خدمة ( املواطنني القاصدين 
لهاته املؤسسة ، و الذي بدورهما  يبدو عليهما  
الضجر و الغضب ، فال يجدان  سوى الفظاظة 
� مكرهني او طبعا ؟ ال ندري � للتعامل مع زبناء 

يجدون  ال  الذين   ، الناس  بسطاء  من  الوكالة 
الصبر  م��ن  لديهم  بقي  م��ا  اس��ت��ن��زاف  س���وى 
بعد ان تستنزف منهم آخر ذرة من الكرامة و 

املواطنة .
جتدر االشارة إلى ان عمل الوكالتني ال يعد 
استثناء ا ، بل هو مثال بسيط لالستهتار و 
مبصالح  االدارات  مبخلتف  املوظفني  تالعب 
املواطنني على صعيد املدينة ككل ، و هو ما 
يتطلب من اجلميع ، مجتمع مدني و فعاليات 
حقوقية ، وقفة حازمة للتصدي لهاته االوضاع 
عن  املسئولني  انتباه  للفت  و   . الالمقبولة 

االوضاع الى خطورتها ...

مؤسسة البريد بتازة..... خارج الزمن
أن  امل��وض��وع.  ه��ذا  نكتب  ماجعلنا 
ق��ط��اع النقل ب��س��ي��ارات األج���رة داخ��ل 
من  كبير  ع���دد  إقتحمه  ت����ازة   م��دي��ن��ة 
من  لديهم  مبا  الالمبالني  و  املراهقني 
ح��ق��وق و م��ا عليهم إجت���اه ال��زب��ائ��ن ، 
مستعملي  م��ن  كبير  ع��دد  يؤكد  حيث 
كيفية  عن  الصغيرة  األج��رة  س��ي��ارات 
حصول بعض السائقني على " رخصة 

الثقة* "
التي  ال��ع��دي��دة  للمشاكل  ع����ودة  و 
ا  ب��دء  السائقني  بعض  فيها  يتسبب 
لشروط  منهم  البعض  إح��ت��رام  ب��ع��دم 
أغ��ل��ب  ح���ال���ة  أن  خ���اص���ة  و  ال���س���ي���ر 
الطاكسيات مهترئة و متسخة و ال يتم 
إصالح ما بها من أعطاب مثل األضواء 
إستعمالها  ع���دم  و   � ال��س��ي��ن��ي��االت  و� 
املتكررة  توقفاتهم  عند  األخيرة  لهذه 
مما يؤدي في العديد من احلاالت إلى 
تصادمات طفيفة مع السيارات األخرى 

املتكررة.  السير  ح��وادث  ذلك  على  ،زد 
املواطنني من  آخ��ر من  ع��دد  و يشتكي 
الثمن العشوائي و املبالغ فيه من طرف 
10- دراهم-رغم كون  بعض السائقني 
الثمن محدد في 7- دراهم-خاصة عند 
إنتقالهم من و إلى األحياء املجاورة هذا 
ما يجعل ضرورة تثبيت العدادات أمر 
، و يضيف  الوقت احلالي  في  واج��ب 
ال  سائقني  هناك  أن  املواطنني  بعض  
يحترمون مهنتهم و أخالقياتها حيث 
أكثر  إيصال  إل��ى  منهم  البعض  يعمد 
من شخصني لوجهات مختلفة لغرض 
الزبون  إذن  أخ��ذ  دون  السريع  الربح 
لسيارة  إم��ت��ط��اءك  عند  فمثال   ، األول 
أجرة صغيرة ميكن للسائق في طريقه 
ي��رك��ب معك ع��اه��رات أو  إلي��ص��ال��ك أن 

حمقى أو أشخاص مشبوهني ..

محمد التوزاني

فوضى وتسيب

 حذرت مصادرمهنية من األضرار الصحية 
حلوم  م��ن  كبيرة  كميات  تسببها  ق��د  ال��ت��ي 
ماقيات  بها  ت��غ��رق  ال��ت��ي  ال��س��ري��ة  الذبيحة 

اللحوم الغير املراقبة أسواق مدينة تازة.
وق���ال���ت امل���ص���ادر إن ل��وب��ي��ات ال��ذب��ي��ح��ة 
احمللي   السوق  بإغراق  يوميا  تقوم  السرية 
مليئة مبجموعة  بيطريا  مراقبة  غير  بلحوم 
أم��راض  في  تتسبب  قد  التي  األم���راض،  من 
السلطات  تساهل  أن  معتبرة  للمستهلكني، 
يساهم  السرية،  الذبيحة  جت��ار  مع  احمللية 
في تشجيعهم على التمادي في نشاطهم غير 
القانوني، كما أوضحت أن هؤالء اللوبيات ال 
يؤدون أي رسوم أو ضرائب، عكس املهنيني 

العاملني في إطار قانوني 
وأثارت نفس املصادر إشكالية نقل اللحوم 
داخل املدار احلضري، التي أكدت أنها تعرف 
بالشاحنة  املرتبطة  امل��ش��اك��ل  م��ن  مجموعة 
لتزايد  ال تستجيب  والتي  املتوفرة  الوحيدة 
الكميات املستهلكة في املدينة، قائلة" إن هناك 
لالستثمار  املستعدين  املهنيني  من  مجموعة 
سوى  ينتظرون  وال  اللحوم،  نقل  قطاع  في 
تأشيرة السلطات احمللية على الطلبات التي 

وضعوها لدى اجلهات املختصة"
إلى   ، مرتبط  موضوع  املصادرفي  ودع��ت 
السلطات احمللية على تشديد  إقدام  ضرورة 

الرقابة على مراكز الذبيحة السرية في تازة 
في   امل��ج��اورة  خاصة  القروية  واجل��م��اع��ات 
وأح��د  الغربية  ومكناسة  الشرقية  مكناسة 
والعديد  زباير  وأوالد  أمليل  ووادي  امسيلة 

من النقاط األخرى.
وحسب مصادر مهنية فإنه رغم املجهودات 
الكبيرة التي تقوم بها مصلحة البيئة التابعة 

للدرك امللكي بتازة فإن شبكة تسويق حلوم 
زالت  ما  السرية،  الذبيحة  األس��واق وحل��وم 
تشتغل ومتارس نشاطها الغير قانوني، في 
التي  األض���رار  أن  ،معتبرة  النهار  واض��ح��ة 
تلحق باملهنيني وصحة ساكنة  تازة ال تعد 

وال حتصى.
 

لوبيات تغرق مدينة تازة  بالذبيحة السرية
 وتروج لها في ظروف خطيرة

تازة...
أعوان السلطة يطالبون بتحديد املهام

ط�������ال�������ب ع����������دد م���ن 
امل���ق���دم���ني، ال���ش���ي���وخ و 
بإقليم  ال��س��ل��ط��ة  أع����وان 
استجابة  يضرورة  ت��ازة 
املسؤوليني  ان��خ��راط  و 
تغيير  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ف��ي 
وض��ع��ي��ت��ه��م اإلداري��������ة، 
عملهم،  ظروف  وحتسني 
وال���زي���ادة ف��ي أج��وره��م، 
وس����ن ق���ان���ون أس��اس��ي 
ي��ن��ظ��م م��ه��ن��ت��ه��م، ورف���ع 

'احل����ك����رة و ال������ذل' ع��ن��ه��م، 
25 نونبر  وكذلك بتحديد مهامهم قبل احملطة االنتخابية املنتظرة إجراؤها في 
املقبل، خاصة أن اجليل اجلديد من أعوان السلطة متثله فئة عريضة من الشباب، 

وأغلبهم من حاملي الشهادات.
الداخلية  وزي��ر  الشرقاوي،  الطيب  م��والي  املطالب في قت وعد  تأتي هذه  و   
 600 بزيادة  توصلهم  عدم  من  اشتكوا  الذين  السلطة  أع��وان  جميع  و  املقدمني 
درهم )على مستوى وطني( بأن وضعيتهم في طريقها إلى احلل، حيث كشف هذا 
األخير في مجلس النواب هذا األسبوع أن وزارته ستسوي املشكل الذي تضرر 
منه العديد من املقدمني خالل أجرة نهاية هذا الشهر التي ساكون مرفوقة بالزيادة 

التي نص عليها املرسوم اجلديد.

أصحاب املقشدات ينتهكون حرية التجول 
بامللك العام بتازة و السلطة الزالت في صراع 

مع الباعة املتجولني
املقشدات واملقاهي  أبطاله أصحاب  التجول بشارع موالي يوسف  انتهاك خطير حلقوق 
بالشارع، الذين سيطروا على اجلزء األكبر من امللك العام بالشارع و حرموا الساكنة من حرية 
التنزه و املرور، بوضعهم لكراسي و موائد في املمرات املخصصة للتنزه، و زيادة علي ذلك 
فإن أرباب هذه املقشدات واملقاهي يتصارعون و يتضاربون فيما بينهم كل يوم حلجز أكبر 
مساحة ممكنة بهذا الشارع، و يعتبر هذا احتالل للملك العام و انتهاك صريح حلرية استغالل 
املواطن التازي حلقه في املرور ال سيما النساء منهم الذين اصبحوا ميرون وسط الطريق 

اسوة بالسيارات ، و هذا ما عبر عنه العديد من املواطنني  
أما فيما يخص املسؤولني على تنظيم املدينة، فتجري معارك يومية بينهم و بني الباعة 

املتجولون الذين يحتلون أجزاء كبيرة في مختلف شوارع و ساحات املدينة.
و قد انتقلت  اجلريدة  إلى عني املكان، بعد أن توصلت  بأكثر من15 رسالة يطالب فيها 
لهذه  ملا  ذل��ك  على  إليقافهم  التدخل  ت��ازة   قصد  اقليم    عامل  إل��ى  اخلبر  بنقل  املواطنون 
التصرفات من سلبيات على جمالية املدينة و هدوئها املعتاد وتفاديا حلوادث السير التي قد 

تنجم بني حلظة واخرى.
محمد زملاط

انتبهوا أيها املثقفون  

الحديث لساكنة تازة املدينة إال عن 
األخطاء اإلمالئية  لإلدارات العمومية 
وشبه العمومية وللمجالس املنتخبة  
، سواء تلك الواضحة على الالفتات 
تلك  أو  واألزق���ة    بالشوارع  املعلقة 
املعروضة داخل قاعات االجتماعات، 
 ، واالستغراب  الدهشة  تثير  والتي 
املكون  البشري  العنصر  أن  خاصة 
تضم  للمجالس  امل��س��ي��رة  للمكاتب 
ع��ن��اص��ر ل��ه��ا م���ن ال��ل��غ��ة وال��ف��ه��م  ) 
معلمني( ما يجعلها في غنى عن كل 

مالحظة. إال أنه لم تسجل أية مبادرة 
احلقل  على  الغيورين  متناول  في  وليس  مناسبا  كان  وقت  في  األخطاء  تصحيح  أجل  من 
اللغوي باإلقليم ، وإذا كانت هناك أخطاء على مستوى اللغة، فهذا يعني أن مجالسنا املنتخبة  

غيرمؤهلة لتسيير شؤون اإلقليم بالشكل املطلوب.
 االخطاء اإلمالئية في الالفتات أمر وارد، فكثيرا ما نصادف الفتات بها أخطاء إمالئية 

ونحوية وتعبيرية أيضا، 
الالفتات عمرها قصير في " التعالق " الطامة الكبرى في األخطاء االمالئية ورداءة اخلط 
التي تفنن خطاطون أتى بهم املجلس املنتخب   من مدن خارج تازة لكي يعيدوا كتابة أسماء 
املؤسسات  باملدينة بالبند العريض  اقل ما يقال عن اخلط الذي كتبوا به انها كتابات لتالميذ 

باالبتدائي دون ان تتدخل املجالس املنتخبة ومعها اإلدارات  لتصحيح االخطاء.
 حليمة فنيش 

 

طرق رئيسية بتازة  بدون ممرات لعبور الراجلني
 

م��ن��ذ أزي����د م��ن س��ن��ت��ني  م��رت 
على توسيع و إحداث شارع بئر 
إنزران  و شارع محمد السادس 
يفصالن  الشارعان  ه��اذان  حيث 
بني وسط املدينة و أحياء كبيرة 
م��ن ح��ي��ث ال��ك��ث��اف��ة ال��س��ك��ان��ي��ة � 
طريق الوحدة � حي امللحة  � دوار 
الطرقية ومحطة  � احملطة  عياد  

القطار... ... 
حيث هناك رواج كبير جدا في 
السير من و إلى هذه املناطق من 
طرف املواطنني مبا فيهم التالميذ 

، إال أنه ال يوجد عبر هذه النقط ممرات للراجلني ميكنها أن تسمح لهم باملرور هذا ما يعني 
في قانون السير أنه إذا ما قدر الله وقعت حادثة سير فيبقى الراجل هو املخطأ لعدم مروره 

مبمر الراجلني و الذي في أصله منعدم...
فمن هنا نؤكد على ضرورة تخصيص ممرات للراجلني ميكنها أن تعطي حق أسبقية املرور 

لهم و تقلص من إحتمال وقوع حوادث السير

احياء مدينة تازة تسبح في ظالم 
دامس: هل تخلى املجاس البلدي 

عن كل مسؤولياتهه جتاه املواطبني  
ظالم  ف��ي  تعيش  ت���ازة  مدينة  اح��ي��اء  بعض  ص���ارت 
في  الكهربائية  املصابيح  وتعطل  احتراق  جراء  دامس 
االزقة والشوارع واالحياء ...وصار االهتمام فقط بانارة 
الشارع الرئيسي باملدينة وكأن مدينة تازة هي فقط شارع 
االحياء  ان بعض  االمر  ...والغريب في  محمد اخلامس 
جلأت الى انتخاب وداديات وصارت تلك الوداديات تقوم 
بجمع االموال او ما يسمى باالنخراطات او الواجبات 
على السكان من اجل شراء املصابيح الكهربائية لالنارة 

العمومية ... 



من 05 غشت  إلى 20  منه 2013إخبارية وطنية تصدر من تازة

مبدينة  األح��ي��اء  م��ن  مجموعة  تعيش   
تازة  عذابا   بسبب وجود محالت إلصالح 
السيارات ) امليكانيك (  وماشابهما، حيث 
الوضع  من  األحياء  بهذه  السكان  يشتكي 
امل��ت��ف��اق��م ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي ان��ت��ش��رت 
وج��ود  ع��دم  م��ع  خصوصا  م��ؤخ��را،  بكثرة 

رادع قانوني .
 ظ���اه���رة م���ح���الت إص�����الح ال���س���ي���ارات  
امل��ي��ك��ان��ي��ك  ال��ت��ي ت��ت��واج��د داخ���ل األح��ي��اء 
فمن  ك��ب��ي��ر،  ص��ح��ي  ض���رر  ذات  ال��س��ك��ن��ي��ة 
ال��ت��ل��وث ال��س��م��ع��ي امل���ره���ق، إل���ى ال��ت��ل��وث 
الصلب عن طريق الغازات السامة املنبعثة 
إلى   ، والشاحنات..   السيارات  عوادم  من 
وجود  بسبب  حت��دث  أض��رار  من  ذل��ك  غير 

هذه احملالت  في مكانها غير الصحيح.
انتشرت  احمل��الت  ه��ذه   أن  هي  املشكلة 
األحياء  من  مجموعة  في  حدة  أكثر  بشكل 
السادس  محمد  كشارع  واحلديثة  الهادئة 

إنزران خصوصا. وبئر 
»لقد  ع��ام��ا:   35 )ص.م(،  امل��واط��ن  يقول 
ال��س��ادس    ب��ش��ارع محمد  م��ؤخ��را  اك��ت��ري��ت 
إلصالح  محلني  وج��ود  إل��ى  أنتبه  أن  دون 
ال���س���ي���ارات  أس��ف��ل وق��ب��ال��ة امل���ن���زل ال���ذي 
الكبير  بالضجيج  بعد هذا  اكتريته. ألفاجأ 
السيارات   محركات  حتدثه  ال��ذي  وامل��ف��زع 
بشكل يومي، إضافة إلى الغازات الصادرة 
منزلي،  يدخل  الذي  السيارات   عوادم  من 
وإال  نادرا  إال  النوافذ  أفتح  ال  أنني  علما، 
بشكل  أس��رت��ي  وأع��ص��اب  أعصابي  دم��رت 
ك��ل��ي ب��س��ب��ب ال��ص��خ��ب ال����ذي ال ي��ن��ت��ه��ي. 
متحمسني   احملالت   أن صاحبي  واملصيبة 
ال��س��ل��ط��ة  ج����دا، ألن زب��ن��ائ��ه��م م���ن رج����ال 

؟؟؟؟   واملنتخبون 
أيضا  أن��ا   « ع��ام��ا:   33 )س.ب(،  وي��ق��ول 
 ، اال��س��ادس  محمد  بحي  م��ؤخ��را  اك��ت��ري��ت 
وطبعا صاحب احملل  يتعامل وكأنه ال أحد 
يوجد باحلي ألنه – حسب زعمه – يتواجد 

ق��ب��ل اجل��م��ي��ع ب��ذل��ك امل��ك��ان. ل��ك��ن ال��س��ؤال 
ليس هو من أتى قبل اآلخر. السؤال الذي 
هل  اجليران:  من  مجموعة  ومعي  أطرحه، 
من حقه أن يفتح محال للميكانيك  في حي 
معمول  أن��ه  أي  سكني،  ح��ي  أن��ه  يفترض 
أقطن  كنت  لو  آخ��ر.  ش��يء  أي  قبل  للسكن 
وأصمت  لساني  فسأبتلع  صناعية  مبنطقة 
لكنني  م��ع��ي..  ي��ك��ون  ل��ن  عندها  احل��ق  ألن 

أكرر- أسكن في جتزئة سكنية«  –
قد   " املغربية  األح��داث   " جريدة  وكانت 
نشرت مؤخرا خبرا مفاده أن الكاتب العام 
لعمالة تازة جنيب منير  قد أشرف بنفسه 
السيارات  لغسل  ك��راج  إغ��الق  عملية  على 
اشتكى  أن  بعد  السيارات   إلصالح  وآخر 
الكبيرين  وال��ض��رر  اإلزع����اج  م��ن  ال��س��ك��ان 

يسببهما. اللذين 
التازيني   م��ن  الكثير  جعل  احل��دث  ه��ذا 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ت��أث��ي��ر ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
وعلى  وأعصابهم  صحتهم  على  املباشرة 

مراقبة  تتم  أن  في  خيرا  يأملون  أطفالهم، 
هذه احملالت  وإغالق التي ال تنطبق عليها 

والقانونية. الصحية  الشروط 
»ع���ل���ى األق������ل، ي��ن��ب��غ��ي ف����رض س��اع��ات 
أن  احملل   لصاحب  يجوز  ال  للعمل  محددة 
فيها  وي��راع��ى  لها،  ينضبط  وأن  يتعداها 
ص��ح��ة وس���الم���ة ال��س��ك��ان، وذل����ك أض��ع��ف 

اإلميان« يضيف )ص.م(.
األوراش  ه��ذه  تواجد  هو  حقا  الغريب 
في  امل��ث��ل  ب��ه��ا  ي��ض��رب  أح��ي��اء سكنية  ف��ي 
إال  أب��ى  البعض  وك��أن  وال��ه��دوء،  السكينة 
هذه  سكان  على  السكينة  تلك  ينغص  أن 

األحياء.
لهذه  وف��ع��ال  معقول  ح��ل  ان��ت��ظ��ار  وف��ي 
ال��ظ��اه��رة م��ن ط���رف اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة، 
السكان  طرف  من  املوجهة  الرسالة  تبقى 
ل��م تستح،  »إذا   : ه��ي  ألص��ح��اب احمل���الت  

ماشئت«. فاصنع 
  نعمان

محالت " امليكانيك "  بقلب األحياء السكنية...

العليا  ب��ت��ازة  ك��ن��اوة  درب  س��ك��ان  ع��ب��ر 
من  الشديد  استيائهم  و  استنكارهم  ع��ن 
الضجيج الصاخب الذي يسببه املتسكعون 
و   ، العدلية   السوابق  ذوي  املجرمون  و 
كناوة   درب  ف��ي  يتجمهرون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن 
في منتصفات الليالي مرفوقني بكل أنواع 

املمنوعات من قرقوبي و حشيش...
و عبر كذلك سكان هذا احلي عن تخوفهم 
ال��وض��ع األم��ن��ي بحيهم م��ؤك��دي��ن بأن  م��ن 
على  يوميا  تتكرر  االع��ت��داءات  من  سلسلة 
سكان احلي مما يتسبب في فوضى عارمة 
م��ا س��ي��ؤدي ف��ي ح��ال��ة اس��ت��م��رار ال��وض��ع 
على ما هو عليه إلى انتشار اجلرائم بكل 

أنواعها.
ك��م��ا أب���دى ع���دد م��ن س��اك��ن��ة ه���ذا احل��ي 
ت��خ��وف��ه��م م��ن اخل��ط��ر ال����ذي ب���ات يتحدق 
بأبنائهم و عائالتهم مع تصاعد وتيرة هذه 
الليالي  أنصاف  في  الضجيج  و  الفوضى 
الشيء الذي يؤثر على استقرار ساكنة هذا 

احلي في منازلهم.
طالب سكان  فقد  باملوضوع،  ارتباطا  و 
بشؤون  تعنى  ال��ت��ي  اجل��ه��ة   ك��ن��اوة  درب 
مناشدتهم  و  امل��س��ؤول��ني  مبراسلة  احل��ي 
إليجاد حل لهذه املعضلة و احلد من هذه 
الظاهرة التي باتت تهدد سالمة السكان و 

أمان احلي.

ضجيج املتسكعني يثير استياء سكان درب 
كناوة بتازة العليا

بالرغم من أهميتها في تنظيم حركة السير 
مبدينة تازة التي تعرف تدفقا ملختلف وسائل 
النقل على مدار السنة ال تزال غالبية األضواء 
على  خاصة  معطلة  للسير  املنظمة  الثالثية 
اكتظاظا  ت��ع��رف  أساسية  ش���وارع  مستوى 
يتطلب في غالب األحيان تدخل رجال األمن 
م��ن أج��ل تنظيم امل���رور وال��ق��ي��ام ب���دور تلك 
سنوات  منذ  بعضها  تعطل  التي  األض���واء 
ولكن حلداآلن لم يتم إصالحها . ومن بينها 
تلك املوجودة مبفترق الطريق بشارعي عالل 
الفاسي وموالي يوسف   وملتقى شارع بئر 

انزران قرب املديرية االقليمية للتجهيز ..
ورجال  السائقني  محنة  من  تزيد  أعطاب 
على طاولة  وت��ط��رح  س���واء  ح��د  على  األم���ن 
السير  حركة  بتعطيل  تنتهي  فوضى  امل��رور 
أو املشاداة من أجل األسبقية أو اإلصطدام . 
وضعية كارثية تعيش على إيقاعها األضواء 
الثالثية املنظمة للسير بتازة والتفاتة غائبة 
من أجل إصالحها من طرف اجلهات املعنية 
بعض  أه��م��ي��ة  رغ���م  ب��ال��ت��ف��رج  تكتفي  ال��ت��ي 
املسؤولني  ك��ب��ار  منها  مي��ر  ال��ت��ي  ال��ش��وارع 
إقليميا كل يوم وال سيما بشارع بئر إنزران. 
وإذا كانت أعطاب األضواء الثالثية قد خلفت 
فإن  والراجلني  السائقني  نفوس  في  استياء 
حقها  أخ��ذت  املعاكس  اإلجت��اه  منع  عالمات 
من  بالعديد  بعثرت  حيث  الفوضى  تلك  من 
حقيقية  مشاكل  وخلقت  وال��ش��وارع  األزق���ة 
حتى للعارفني بطرقات املدينة الذين يجدون 
يضطرون  أو  ممنوعة  ب��اجت��اه��ات  أنفسهم 
أجل  من  بسياراتهم  كبيرة  ب���دورات  للقيام 

ال���وص���ول مل��ك��ان ق��ري��ب وه���ذا راج���ع حسب 
من  دراس���ة  غياب  إل��ى  السائقني  م��ن  مصدر 
أج��ل ت��وزي��ع ع��الم��ات منع اإلجت���اه املعاكس 

باألماكن املناسبة .
هذا وذكر نفس املصدر بأن بعض الطرقات 
يدفعون  الذين  للسائقني  أفخاخا  أصبحت 
..." هاد الشي ما شي معقول   . ثمنها غاليا 
حتى ولد تازة ما يقدرش يفلت من علالمات 
منع اإلجتاه املعاكس . دروها في كل مكان . 
خصك حتضي راسك خاصة بغياب عالمات 
إخبارية حتدد ذلك املنع . هاد الشي فوضى 
السائقني  أح��د  ق��ال   " النظر  إع��ادة  وخاصو 

ال���ذي بقي ح��ائ��را م��ا ب��ني أع��ط��اب األض���واء 
ال��ث��الث��ي��ة وخل��ب��ط��ة ع��الم��ات م��ن��ع اإلجت����اه . 
طرقات وشوارع أصبحت تعيش على إيقاع 
دراس���ة تسمح  بغياب  وال��الم��ب��االة  اإله��م��ال 
بتنظيم حقيقي حلركة السير وأخرى رابطة 
أرواح��ا  وم��دن مجاورة حصدت  ت��ازة  مدينة 
عالمات  غياب  أو  قدمها  أو  لتآكلها  عديدة 
تنظيم املرور أو عدم رؤيتها بتواجد األعشاب 
أو األشجار وهذا ما يتسبب في حوادث سير 

يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء
 مصطفى القدري

أعطاب وعالمات مبعثرة تزيد من عشوائية تنظيم املرور  بتازة

على الوزارة أن تخجل من نفسها بسبب 
"طريق املوت" الرابط بني تازة وجرسيف

 

على املسؤولني بوزارة النقل والتجهيز أن يخجلوا من أنفسهم وهم ميرون عبر سياراتهم 
اجلديدة لو من باب الصدفة من الطريق الرابطة بني مدينة جرسف ومدينة تازة  وبالضبط 
على بعد 17 كلم شرق مدينة تازة ليكتشفوا أن الطريق التي يسرون فوقها هي مبعنى العبارة 
وصريحها "طريق للموت" بكل ما حتمله الكلمة من معنى وذلك بسبب احلفر الكبيرة املتناثرة 

التي عرت عنها األمطار األخيرة.
إن الذين يستعلمون هذه الطريق   والتي تعرف حركة دؤوبة يعانون األمرين بسبب تلك 
احلفر القاتلة والتي تشكل خطورة كبيرة على السائقني وبخاصة بني قنطرة بوجلراف و عني 
البحيرة إلى حدود)قصبة امسون (، حيث أن السائقني يعمدون إلى تفادي تلك احلفر مما 
قد يؤدي ال قدر الله إلى حوادث مميتة، فضال عن مساهمة تلك احلفر في اصابة السيارات 
والفرامل وما  العجالت  ميكانيكية وال سيما على مستوى  باعطاب  والشاحنات  واحلافالت 

إلى ذلك.
له  من  وكل  املعنية  ب��ال��وزارة  املسؤولني  يناشدون  الطريق  هذه  يستعملون  ممن  العديد 
عالقة باملوضوع بالتدخل من اجل إصالح هذه الطريق املتشققة واحملفرة والتي تشكل جسرا 
13 عمالة وإقليم باجلهة الشرقية بالعاصمة  حقيقيا بني شرق املغرب وغربه  والتي تربط 
اإلدارية الربط  وخاصة أنها لم تعد تصلح بتاتا لالستعمال بسبب انهيارها وكثرة حفرها 

وجريان املاء في بعض أجزائها.
يحصل هذا في الوقت الذي تنشغل فيه الوزارة املعنية بإحداث كاميرات متخصصة ملراقبة 
السرعة وفي زمن التشدق بتعزيز البنى التحتية وفك العزلة عن العالم القروي واملساهمة 
في مناء قطاع النقل واملواصالت واملجال االجتماعي، ومن ثمة عليها التدخل ألجل حل هذه 

املعضلة التي تؤرق بال السائقني وتزداد خطورة
املراسل

ظاهرة ركن السيارة على الرصيف تزداد بتازة...
ت��خ��ت��ل��ف ط��ري��ق��ة رك��ن 
الرصيف  ع��ل��ى  ال��س��ي��ارة 
م���ن س��ائ��ق آلخ���ر ب��ت��ازة، 
ركنها  يفضل  م��ن  ثمة  إذ 
ب��ش��ك��ل ن���ص���ف���ي، ب��ح��ي��ث 
ي���ض���ع ن���ص���ف ال���س���ي���ارة 
اليميني أو اليساري على 
اآلخر  والنصف  الرصيف 

على الشارع!...
وه������ن������اك م������ن ي���رك���ن 
اجل�����ان�����ب األم�����ام�����ي أو 
و  الرصيف  على  اخللفي 
على  اآلخ��ر  اجلانب  يترك 

الشارع! وهناك من يركن السيارة بأكملها على الرصيف.
ميكن مالحظة اختالف طريقة الركن على نفس الرصيف من سيارة ألخرى، مما يصعب 
العبور على الراجلني، مما يضطرهم الستخدام الشارع ثم العودة إلى الرصيف، وقد يتكرر 

نزولهم إلى الشارع ثم عودتهم إلى الرصيف مرات عديدة، بحسب عدد السيارات املركونة.
هل احلل مبنع ركن السيارات على الرصيف أم مبنع الراجلني من استخدام الرصيف؟ كال 
األمرين ليس حاًل، ألن الرصيف مصمم باألساس للراجلني، كما أن ضيق الشوارع والذي هو 
سمة أساسية لطرقاتنا احمللية يجبر السائقني على ركن السيارات على الرصيف، بداًل من ركن 
السيارة في قارعة الطرق وتضييق الشارع الضيق أصاًل، وتعريض سياراتهم خلطر الصدم 

من السيارات العابرة...
عدسة اجلريدة  نزلت للشارع التازي لتنقل لكم الصور التالية، لعلها تصل إلى املسئولني 

ويتدخلوا في أسرع وقت.
خديجة الدويب

الناموس يهاجم ساكنة بعض االحياء
في سابقة هي االولى من نوعها، هاجمت اسرابا من الناموس 
االبيض العديد من احياء وشوارع مدينة تازة، ويشتكي العديد 
احلشرات  هذه  لسعات  ج��راء  لقيتهم  التي  املعاناة  السكان  من 

الضارة.
وحسب افادات بعض املواطنني الذين عاشوا املاساة،فان هذا 
سجل  وشراسته،كما  حجمه  بصغر  يتميز  الناموس،  من  النوع 
العشوائية  بها االسواق  تتمركز  التي  االحياء  تكاثره في بعض 
لبيع اخلضر وما تخلفه من مخلفات اكواما اكواما، كحي الكعدة، 
فاس  وش��ارع  العليا،  بتازة  الزيتونة  باب  وحي  السعادة،  وحي 
احد اهم شوارع مدينة تازة،كما عانت من هذه الظاهرة االحياء 
امللحة  وح��ي  عياد  ودوار  الربايز  كحي  احل��ار"  "للواد  احملادية 

والبحرة...
املتضررين جراء هجوم  السكان  ارجع بعض  ثانية،  من جهة 
الناموس الى اختفاء عملية الرش باملبيدات التي كانت بني الفينة 

واالخرى تقوم بها املصالح الطبية التابعة لبلدية مدينة تازة.
كنزة الرفيعي



من 05 غشت  إلى 20  منه 2013إخبارية وطنية تصدر من تازة

اجلمعية  مب��ق��ر  م���ؤخ���را  ان��ع��ق��د 
بتاهلة  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  املغربية 
ج��م��ع��ا ع�����ام ان���ت���خ���اب���ي ل��ت��ج��دي��د 
تالوة  وبعد  ف��رع اجلمعية    مكتب 
طرف  من  واملالي  األدبي  التقريرين 
املكتب ومناقشتهما من طرف اجلمع 
باإلجماع  عليهما  واملصادقة  العام 
للجمعية  جديد  مكتب  انتخاب  ثم 

على الشكل التالي:
محمد  الرئيس،  خطار:  مصطفى 
أم����ني ب����وي����زرو: ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س، 
العامة،  الكاتبة  ال��ل��وي��زي:  مليكة 
م��ح��م��د م���ع���روف: ن��ائ��ب ال��ك��ات��ب��ة، 
ال��ع��ي��اش��ي ت���اك���رك���را: أم����ني امل����ال، 
األم��ني،  نائية  اخل��اط��وري:  سكينة 
فرحي،  الصمد  عبد  املستشارون: 

لطيفة املقري وحميد البوزياني.

اجلديد،  للمكتب  بيان  أول  وف��ي 

دعا األخير إلى املشاركة املكثفة في 
 20 السبت  ي��وم  احتجاجية  وقفة 
يوليوز االخير على الساعة العاشرة 
وهي  امل��س��ع��ودي،  مقهى  أم��ام  لياًل 
الوقفة التي صادفت اليوم النضالي 

ال��وط��ن��ي ال��ت��اس��ع وال��ع��ش��ري��ن )20 
يوليوز 2013( الذي قررته حركة 20 

فبراير، حسب بيان املكتب احمللي.
وأضاف البيان أن الوقفة تندرج 
في إطار مواصلة النضال احتجاجا 

للساكنة  املعيشية  األوض���اع  على 
املنطقة،  تعيشه  ال��ذي  والتهميش 
وض��ج االس��ت��ب��داد وال��ق��ه��ر والظلم 
الكرامة  مغرب  أج��ل  وم��ن  والفساد 
واحل����ري����ة وامل�����س�����اواة وال���ع���دال���ة 
وحقوق  والدميقراطية  االجتماعية 

اإلنسان للجميع.
وي��ع��ود احل���راك ال��ف��ب��راي��ري إلى 
أن  بعد  اجلديد  املكتب  مع  الظهور 
قلت احتجاجات العشرين من فبراير 
بتاهلة، كما في كل مناطق املغرب، 
سياق  في  تأتي  التي  الدعوة  وهي 
الرباط  لتنسيقيات  أخ��رى  دع��وات 
على  لالحتجاج  البيضاء  وال����دار 
واالجتماعية  االقتصادية  األوض��اع 

والسياسية باملغرب.

يوسف خلضر – تاهلة

اجلمع العام التأسيسي للشبيبة جتديد مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بتاهلة
االستقاللية والكشاف املغربي مبطماطة

يوم  مخدرات«نظم  ب��دون  مطماطة  »شباب  شعار  حتت 
اجلمعة 26 يوليوز األخير باجلماعة القروية ملطماطة بدائرة 
االستقاللية  الشبيبة  لفرع  التأسيسي  العام  اجلمع  تاهلة 
الوكيلي املفتش اإلقليمي حلزب االستقالل  ترأسه  سعيد 

بتازة ة املنسق اإلقليمي للمنظمة يوسف العزوزي 
املنظمة  والقوانني  أدبيات  همت  معمقة  مناقشة  وبعد 
املكتبني  تشكيل  مت  االس��ت��ق��الل  حل��زب  الشبيبي  ل��إلط��ار 
املسيرين لكل من مطماطة وتاهلة جاءا على الشكل التالي:

مكتب فرع الشبيبة االستقاللية بجماعة مطماطة :
كاتب الفرع : التهامي كاوكاو - النائب األول: مصطفى 

مازيغ
النائب الثاني: وليد مغفور

سعيد  األول:  النائب   - مبروكي  احلق  عبد  امل��ال:  أمني 
املدكوري

النائب الثاني : خالدقرواني
املقرر: ياسني بوفرو - النائب األول أحمد بنقرعاش

النائب الثاني: جواد أزير
املستشارون: زهير الكاس و حسن طويطة

مكتب فرع منظمة الكشاف المغربي 
بجماعة مطماطة: 

املندوب: براهيم عزاوي - نائبه : محمد إيدير
أمني املال: ياسني مبروكي - نائبه:  عبد الفتاح ليطان

املقرر: محمد كعبوش - نائبه :حمودة قرواش
ياسني  مبروكي،  احل��ق  عبد  ك��اوك��او،  تهامي  امل��س��ت��ش��ارون:  

بوفرو

انتحار أم ألربعة أطفال بجرسيف
أقدمت امرأة من مدينة جرسيف  في 32 سنة من عمرها على 

وضع حدا حلياتها بواسطة مبيد احلشرات ) دوا الفصة(
خمسة  يتجاوز  ال  أصغرهم  أطفال  ألربعة  أم  وه��ي  الضحية 
معرفة  دون  كيميائية  م��ادة  بتناول  االنتحار  على  أقدمت  أشهر 
االقليمي  املستشفى  إلى  السرعة  وجه  على  نقلت  وقد  األسباب 
مبدينة جرسيف حيث خضعت بواسطة طاقم طبي لعملية غسيل 

األمعاء غير أنها لفظت أنفاسها داخل غرفة اإلنعاش.
حسن بالكاضي 

جمعية احلي الصناعي العصري 
الشطر الثاني  حتتفل بعيد العرش

 

الشطر   « العصري  الصناعي  احل��ي  جمعية  نظمت    
الثاني« مبدينة تازة سهرة فنية موسيقية ليلة يوم األربعاء 

31 يوليوز األخير بحديقة البلدية ) ساحة 20 غشت(.
املدنية  الشخصيات  وبعض  الضيوف  استقبال  فبعد 
الشيخ  بن  فريدة  ألقت  احلفل،  حضرت  التي  والعسكرية 
في  احل��دث  مكانة  مبرزة  باملناسبة  كلمة  اجلمعية  رئيسة 

نفوس املغاربة.
فقرات   اجلمعية  طرف  من  املنظمة  السهرة  تخللت  وقد 
املسرحي  وتنشيطها  تقدميها  على  أش��رف  التي  متنوعة 
فنية  ولوحات  موسيقية  معزوفات  شملت   ، الفايز  حسن 
الثراث احمللي  لقيت جتاوبا جماهيريا كبيرا وفقرات من 

لتازة 
شواهد  ب��ت��وزي��ع  البهيج  احل��ف��ل  ه��ذا  واختتمت  ه��ذا   

تقديرية   نعيمة املشرفي 

عمال الطريق السيار بتازة 
املوقوفني يحتجون

 

بعد  حةالي شهر من االعتصام مبركز فاس  والذي افضى إلى عودة عمال 
شركة الصيانة بالطرق  السيارة مركز فاس و استثناء العمال التابعني ملركز 
تازة بتدخل سافر من طرف رئيس مركز فاس- تازة بالشركة الوطنية للطرق 
ألسيارة  .حسب تصريحات العمال و املسؤولني النقابيني باالحتاد املغربي 

للشغل النقابة التي تؤطر و تدافع عن حقوق هذه الفئة
و  احتجاجاتهم  العمل  عن  من شهر  اكثر  منذ  املوقوفني  العمال  يواصل 
وقفة احتجاجية  نظمت يوم السبت 20يوليوز االخير مبركز االستخالص 
بتازة ووقفة مماثلة  ليلة األحد 21يوليوز االخير  أمام مقر االحتاد املغربي 
تنفبذا  عملهم  إلى  فورا  بارجاعهم  املناولة  شركة  مطالبني  بتازة    للشغل 
شؤون  في  التدخل  عن  ف��اس  مركز  رئيس  اسبعاد  و  معها  املبرم  لاللتزام 
.اإلقليم  لعامل  احتجاجهم  موجهني  و  بهم  له  عالقة  ال  و  للشركة  التابعني 
القانون   بتطبيق  والزامها  املعنية  لدى اجلهات  الفوري  بالتدخل  مطالبينه 

معلنني في الوقت نفسه استعدادهم للدخول في أشكال نضأية
مطلب  حتى حتقيق  ت��ازة  لنقابات  احمللي  االحت��اد  من  مدعومة  متنوعة 
العودة الفورية الستئناف العمل و الكف عن مضايقة النقابيني و التضييق 

عن العمل النقابي.
  املراسل

 

جمعية لطيفة للتربية والثقافة 
والتنمية االجتماعية في فيلمها 

القصير " ما بعد موت أمي"

أنهت جمعية لطيفة للتربية والثقافة والتنمية االجتماعية مبدينة تازة 
من عملية تصوير فيلم تربوي بعنوان " ما بعد موت أمي "  

ما بعد موت أمي فيلم قصير  يحكي  عن  الطفلة سلوى ما بعد موت 
أمها  ستبقى ضحية والدها املنحرف الذي يجبرها على مغادرة  املدرسة 

و امتهان  التسول في غياب أي رادع أو وازع أخالقي.
: حفصة  الطفلة  ، ومتثيل  زروق��ي  : عزيز  الفنان  إخ��راج  الفيلم من  و 
   -- البقراوي  -خالد   - بوسعيدي  شهرزاد   -  - الفايز  حسن   - بوسلة  

يوسف جنمي-  عزالدين رمضان - إلى عزيز سري . 
    مدير التصوير : منير بل األخضر  ، اآلليات و اإلنارة : عادل مكحول  ، 
الصوت : يوسف البورقادي ، املكياج : حسناء شويرف ، الكالكيت : وديع، 
السكربيت : كرمية الكوالي ، املالبس : حميد بوسلة ، تصوير البالطو : 
عثمان بوسلة ، معدات : محمد صرطيط ، اإلدارة الفنية و املالية : غزالن 

اخللوي.
حميد الشايب

مدن عشوائية تنبت بضواحي تازة : من يوقف هذا العبث ؟
تصاعدت مؤخرا  بشكل جنوني في سباق محموم مع 
املجهول، ظاهرة البناء العشوائي  بضواحي مدينة تازة، 
هذه اآلفة التي زحفت كالسرطان، تناسلت بشكل مهول في 
االشهراالخيرة سيما عقب إحداث دوارسهب الهواري رقم 
2 الشهير ، يقع هذا على مرأى و مسمع السلطات في ظل 
صمت غريب للمسؤولني واملنتخبني مما قد ينذر بشرعنة 

غير مسبوقة للفوضى و خرق القانون.
وفي اول سابقة من نوعها في تاريخ اقليم تازة بدأنا 
نرى خريطة جديدة تتشكل مبدينة تازة  و ضواحيها، مع 
بداية ظهور و بروز عدة دواوير و قرى عشوائية تشهد 
خصوصا  االقليم،  خريطة  مستوى  على  مرة  الول  النور 
باملناطف التابعة ترابيا جلماعة  باب مرزوقة قرب جبل 
ميمونة واجلماعة القروية لكلدمان  ، حيث مئات املنازل 
و الدور العشوائية مت تشييدها  في ساعات محدودة في 
غياب شبه تام الي تدخل من طرف السلطة احمللية ) انظر 
الى الصور(، ظاهرة  قد تزيد املشهد العمراني مزيدا من 
البشاعة و الفوضى و العشوائية، فاليد العاملة في االيام 
البناء تضاعف  م��واد  و  ن��ادرة  االخ��ي��رة  أصبحت عملة 
يعلمه  ينذر مبستقبل مجهول ال  م��رات، مما  لعدة  ثمنها 
الى الله. ففي الوقت الدى ينتظر اجلميع محاربة الظاهرة 
بالوسائل الالزمة بطريفة عقالنية كاحداث مدينة جديدة 
م��دارات حضرية جديدة  تهيئة  اع��ادة  او  ت��ازة،  بنواحي 

الى  العقار  لوبيات  محاربة  و 
رهيبا  صمتا  ..جن���د  ذل��ك  غير 
للسلطات  مبرر  غير  ح��ي��ادا  و 
من  ال��ت��ي  املنتخبة  و  احمللية 
اآلف��ة،  لهذه  التصدي  واجبها 
عالمة  م��ن  اكثر  يطرح  صمت  

استفهام ؟
و  ال�����ن�����اس  ي���ق���ل���ق  م�����ا  إن 
خصوصا سكان املنطقة بسبب 
هذه الظاهرة، التي ال تتماشى 
اجل��دي��دة،  التعمير  م��دون��ة  م��ع 
هو ما سيترتب عنه الحقا، في 
التأخر  او  عليها  اإلبقاء  حالة 
ب��روز  م��ن  إع���ادة هيكلتها،  ف��ي 
و ظهور مدن عشوائية جديدة 
الى  ت��ؤدي   على اخلريطة  قد 
مزيد من انعدام األمن وانتشار 

اجلرمية والهشاشة.
انه ملن الغريب بل من املستغرب أن تسمح أي دولة وأي 
نظام بهذه الفوضى العارمة في مجال التعمير وهي تعلم 
األلغام التي سوف تخلفها مستقبال سواء على املستوى 
انعكاسات  م��ن  اوالسياسي  اواالق��ت��ص��ادي  االجتماعي 

فاجتماعيا    ، املجتمع   على  بشكل سلبي  حتما ستعود 
الكل يدرك بان هذه العشوائيات سوف تظل بدون مرافق 
وال بنية حتتية لعدة عقود قد تفرز عدة ماسي اجتماعية 
من هدر مدرسي وبطالة وأمية وإجرام ومخدرات ودعارة 
وغيرها ، اما اقتصاديا فان عملية إعادة هيكلة هذه البؤر 

العشوائية ال شك أن كلفتها ستكون جد باهظة الثمن ولن 
مشاريع ضخمة  انشاء  على  غيرها  ال  و  الدولة  ال  تقوى 
هذه  تأهيل  إع��ادة  وهي  منها  املنتظرة  الغاية  لن حتقق 
من  عقود  م��رور  بعد  املجتمع  في  إدماجها  بغية  املناطق 
الزمن وقتها ستكون احللول الترقيعية قد أصبحت غير 
ذي جدوى، أما سياسيا فانه لن يقوي أي شخص أو حزب 

على التحكم في مثل هذه العشوائيات.

إن املطلوب اآلن هو تدخل فوري من اجلهات املعنية، 
التي  الظاهرة  ه��ذه  اجت��اه  كبير  ضعف  عن  ابانت  التي 
كان باالمكان محاربتها منذ  ظهور اول بناء، و ذلك بغية 
حتديد املسؤولية في هذه الفوضى العارمة التي جتتاح 
وبالتالي  يتحمل اجلميع مسؤولياته  كي  املنطقة حاليا، 
القضاء نهائيا على هذا العبث  لضمان تطبيق القانون 
الدستور  في  التي جاءت  والقانون  دولة احلق  وتكريس 
ال  االجتماعية  والعدالة  الدميقراطية  بناء  ألن  اجل��دي��د، 
يستقيم مع الفوضى واخلروج عن القانون، فالسكن من 
و  القانون  خ��رق  على حساب  ليس  لكن  مواطن  كل  حق 

احداث الفوضى.
فمن يلبي هذا النداء؟

زكرياء املودن



من 05 غشت  إلى 20  منه 2013إخبارية وطنية تصدر من تازة

من يذكر دار الثقافة التي كانت تابعة 
ملجلس رعاية العمل االجتماعي والثقافي 
العديد  احتضنت  أن  وسبق  تازة  إلقليم 
بل  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  من 
الثاني  النصف  طيلة  أيضا  والسياسية 
من التسعينيات والسنوات األولى لأللفية 
احلالية؟، وأينه ياترى هذا املجلس نفسه 
والذي كان مدعما أساسيا للفعل الثقافي 
رغم  اإلق��ل��ي��م  صعيد  على  واالج��ت��م��اع��ي 
فقد  ؟،وللعلم  والسلبيات  املؤاخذات  كل 
ظلت دار الثقافة ولسنني عديدة  محجا  
مكانا  وال��ت��الم��ي��ذ....  والباحثني  للطلبة 
واجناز  اآلراء  وتبادل  للمطالعة  مفضال 
على  عالوة  املختلفة  واألشغال  البحوث 
الندوات واحملاضرات واللقاءات الثقافية 
جميل  فضاء  يتوسطها  ظل  واإلبداعية، 
بداخلها مكتبة في طور  أخضر) وكانت 
مصيرهم  ح��واس��ي��ب  بضعة  ث��م  ال��ن��م��و 
الله وحده و املسؤولون وقتذاك(  يعلمه 
كما شهدت رحابها أي دار الثقافة وفود 
ال��ع��دي��د م��ن األس���م���اء امل��ع��روف��ة وطنيا 
ك��امل��ب��دع��ني امل��س��رح��ي��ني امل��رح��وم محمد 
ال��ك��غ��اط واألس���ت���اذ ع��ب��د ال��ك��رمي برشيد 
واألس����ت����اذ م��ح��م��د ب��وب��ك��ري وال��ب��اح��ث 
امل��س��رح��ي ي��ون��س ال��ول��ي��دي وال��ش��اع��ر 
حسن  جنمي  والشاعر  بوسريف  صالح 

والباحث أحمد شراك وغيرهم إضافة إلى 
املبدعني احملليني – ولهم وزنهم الوطني 
أيضا- والئحتهم تطول... من يبحث عن 
مصير هذين« اإلطارين« أو« املؤسستني« 

ثم  ش��ارع طنجة  إلى  التوجه  إال  ماعليه 
»ب��ني اجل����رادي« مقابل  االن��ع��ط��اف نحو 
ب��ت��ازة اجل��دي��دة فثمة  مقهى »اجل��زي��رة« 
بوابة مهترئة تنغلق على بناية أقرب إلى 

»خربة« منها إلى بناية محترمة وفوقها 
واإله��م��ال  ال��ق��دم  بسبب  متسخة  يافتة 
حتمل صفة البناية ،هذا كل ما تبقى من 
أو  الثقافة  جنته  الذي  ما  الثقافة...  دار 

البناية على أصحاب الشأن حتى تعرف 
ه���ذا امل��ص��ي��ر ال��ب��ئ��ي��س امل��ق��رف وق��ري��ب��ا 
ستغدو) إن لم تكن قد غدت فعال( ملجأ 
لألفاعي والعناكب والغرباء واخلراء...أي 
والنشالني  والسكارى  للمنحرفني  موقعا 
الثقافي  للنهوض  رم���زا  ك��ان��ت  أن  بعد 
مب��دي��ن��ة ت���ازة وال����ذي ش��ه��د ب��ه وق��ت��ذاك 
والوطنيني  الفاعلني احملليني  من  الكثير 
، بل وعلى مستوى العالم العربي أيضا 
ال��ع��ام احمللي  ل��ل��رأي  ت���راه يكشف  ، م��ن 
دارالثقافة  إغ���الق  مالبسات  وال��وط��ن��ي 
مبدينة تازة وتوقف نشاط مجلس رعاية 
العمل الثقافي واالجتماعي بإقليم تازة ؟ 
، إنها مسؤولية كل الفاعلني والغيورين 
مديرية  صعيد  على  وخاصة  واملهتمني 
وزارة الثقافة واملجلس اجلماعي  إضافة 
طبعا إلى السلطات اإلقليمية والتي وعد 
الرعاية  مجلس  بإحياء  األول  مسؤولها 
وإن����ا مل��ن��ت��ظ��رون ول��ك��ن االن��ت��ظ��ار ط��ال، 
لذا   سنعود إلى املوضوع أكثر من مرة 
االعتبار  يعاد  حتى  احل��ال  اقتضى  إن 
الذي  واحلضاري  الثقافي  الفضاء  لهذا 
صورة  ويعطي  ت��ازة  مدينة  يشرف  ك��ان 
وفعالياتها  الثقافية  أجوائها  متألقةعن 

احمللية
نبيل العربي

ويستمر إغالق دار الثقافة

تازة:
 تعثر 46 مشروع في 
إطار المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية
 

برامج  تفعيل  أجل  من  للقيادة  اإلقليمية  اللجنة  اجتماع  خلص 
إلى تعثر  بتازة، أمس اخلميس،  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
482 مشروع مت إجن��ازه باإلقليم خ��الل فترة  46 مشروع من أص��ل 
2012-2005، و أرجأت اللجنة التي يرأسها عامل اإلقليم سبب تعثر 
املشاريع املومأ إليها مبا فيها 9 مشاريع مت إجنازها دون تشغيلها 
إل��ى ع��دم ال��وف��اء ب��االل��ت��زام��ات م��ن ط��رف بعض امل��ق��اوالت املفضي 
الوفاء بااللتزامات من طرف بعض الشركاء  لفسخ الصفقة، و عدم 
خصوًصا  التجهيزات،  توفير  أو  الدراسات  إلجناز  بالنسبة  سواء 
و أن جّل املشاريع العالقة مرتبطة أساسا مبشاريع البناء و تهيئة 
املسالك الطرقية و املنشآت الفنية في سياق مّتصل، كشف االجتماع 
البشرية  للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  مشاريع  ووضعية  نوعية  عن 
املنجزة والعالقة بتراب إقليم تازة و كذا عن طرق وأساليب تعامل 
انتقاء  عمليات  مع  وإقليميا  محليا  املسؤولني  لبعض  الالمسؤول 
كما وقف  الواقع،  أرض  على  وتنفيذها  ودراستها  املقدمة  املشاريع 
احلضور على طبيعة املشاريع »العالقة« و »الفاشلة« و التي ال حتمل 
»هوية« لتصنيفها داخل مجاالت وأهداف املبادرة، مع استمرار أهل 
»احلل و العقد« في تكرار نفس األسطوانة و نفس املقاطع بدأ من 
البناء« ثم  »النقد  »حلحلة« إلى »اإلي��الء« استنادا على »املكاشفة« و 
حتديد موعد  12 شتنبر املقبل كموعد للوقوف على نتائج املالحظات 
و التوصيات املنبثقة عن جلنة من بني جلن أخرى أحدثت في عهد 

السيد فتال؟؟؟.
 ف.عادل

رشق السيارات بالحجارة 
في الطريق السيار 

  
ت�������ع�������رض�������ت 
م����ج����م����وع����ة م��ن 
ال��������س��������ي��������ارات 
م��ن��ت��ص��ف ش��ه��ر 
رم��ض��ان اجل��اري 
للرشق باحلجارة 
ب��ق��ن��ط��رة ت��اه��ل��ة 
ع����ل����ى ال���ط���ري���ق 
ال�����س�����ي�����ارت�����ازة  

فاس.
وأك�������د ش��اه��د 
ع����ي����ان م�����ن ع��ني 
اتصال  في  املكان 

فاس في اجتاه  قادمة من  كانت  التي  السيارات  أن  مع اجل��ري��دة   
 ، تاهلة   قنطرة  فوق  األحجار   من  بوابل  للرشق  تعرضت  الرباط 
بأعطاب  أصيبت  الفرنسية  ب��ال��دي��ار  مهاجر  س��ي��ارة  أن    مضيفا 

وخسائر مختلفة ...
وطالب املصدر ذاته بضرورة تكثيف الدوريات األمنية في املقطع 
الطرقي الرابط بني تازة وفاس، وخاصة مبنطقة  تاهلة التي تنشط 

فيها عملية رشق السيارات باحلجارة أثناء الليل.
    حميد محدوت

 سكان حي الحجرة 
بتازة في حاجة إلى 

»رعاية أمنية «
  

أحمد احلبوسي

إل��ى ماخور  ت��ازة  » ، مبدينة  حت��ول حي »احلجرة 
سبيل  باعتراض  ب��دء  شيئ،  كل  فيه  يستباح   ، كبير 
املارة وسلب ممتلكاتهم ،مرورا ببيع املخدرات القوية 
لرجال  كلي  بغياب  وانتهاء  أنواعها،  و  أشكالها  بكل 

األمن..؟؟.
تذمرهم  أب��دو   ، متفرقة  تصريحات  وف��ي  السكان 
واستيائهم ملا آلت إليه أوضاع احلي، ومن  التدهور 
األمني الذي يعيش فيه، ومنهم من قال أن احلي حتول 
حيث  السليسيون«  لتصدير  »معمل  يشبه  م��ا  إل��ى 
أش���اروا بأصابع االت��ه��ام ألح���د   االش��خ��اص وال��ذي 
يتجاوز عمره 60 سنة، ، يعمل على بيع هذه السموم 
املخدرة في واضحة النهار)على عينك آبنعدي( دون أن 
احمللية وحسب  السلطات  مراقبة.  او  متابعة  تطالها 
لكن   ، الساكنة، تسجل حضورها من حني آلخر  قول 
هذا احلضور هدفه ليس استبداد األمن واألم��ان، بل 
مبا ستجود عليها أيادي »أصحاب احلال« من دراهم 

معدودة...؟؟ 
املرة  وه��ذه  جديد  من   ، املخزن  آل��ة  فهل ستتحرك 
بشكل أكثر جدية، وتوقف هذا النزيف، أم أن » أصحاب 

احلال ستعود لهم الكلمة األولى واألخيرة..؟؟

مصرع دركي
 في حادثة سير

 أسفرت حادثة سير وقعت  قبل 20 دقيقة من موعد 
مغرب يوم اخلميس فاحت غشت اجلاري على الطريق 
للصباب  ال��ق��روي��ة  اجل��م��اع��ة  ب��ني  ال��راب��ط��ة  اإلقليمية 
ومدينة جرسيف عند دوار » لكطوطا« عن مصرع دركي 

يعمل مبركز الدرك امللكي ببركني.
وأف��ادت مصادر من عني املكان أن سيارة من نوع 
موظف  رق��ف��ة  الضحية  ال��درك��ي  تقل  ك��ان��ت  جيطا«   «
مدينة  م��ن  عودتهم  عند  لبركني  ال��ق��روي��ة  باجلماعة 
ج��رس��ي��ف ب��ع��د اس��ت��خ��الص ال���روات���ب ال��ش��ه��ري��ة من 
إثر  مسارها  عن  انحرفت  للبنك  األتوماتيكي  الشباك 
انفجار وقع بإحدى العجالت األمامية فارتطت جانبا  
الدركي  إصابة  إل��ى  أدى  مما  عديدة  مل��رات  وانقلبت 
إلى  السرعة  وج��ه  على  نقله  تطلب  خطيرة  ب��ج��روح 
املستشفى العسكري مبدينة مكناس حيث لفظ أنفاسه 
األخيرة هناك في حني مت نقل املوظف سائق السيارة 
إلى املستشفى اإلقليمي ابن باجة مبدينة تازة حيث 

الزال يخضع للعالج. 
 هذا وجتدر اإلشارة إلى أن الدركي الضحية ينحدر 
ك��ان يستعد  إلقامة حفل زواج��ه    من مدينة وج��دة و 

بعد شهر رمضان احلالي

مدينة تازة مدينة بدون
 فضاءات خاصة باألطفال

أربعة سنوات  دام  بعد غياب  تازة  إلى مدينة  العودة  بعد  املختصرة  اإلطاللة  كنت أمتنى في هذه 
إلى حد  بها  مجنون  أنني  اكتشفت  التي  العزيزة  باملدينة  عن شئ جميل صادفته  أكتب  أن  وشهرين 
بنيتها  حتى  أو  السياسية  أو  املدنية  س��واء  مكوناتها  مختلف  بني  دب  ال��ذي  الفوضى  رغم  النخاع، 

التحتية.
الشئ الذي أزعجني وأن أجتول بني زقاق املدينة وأحيائها رفقة صغيرتي التي أبحث لها عن فضاء 
خاص للعب ، وأنا الذي تعودت أن أرى بني كل شارع واخر في شبه اجلزيرة اإليبيرية فضاء خاص 

باللعب للصغار مجهز بتجهيزات بسيطة ال تكلف كثيرا.
 اظطررت أن أتنقل بني ساحة الزرقطوني بوسط املدينة  وشوارع محمد اخلامس واحلسن الثاني 
ومحمد السادس  ... علني أجد فيها فضاء متارس فيه صغيرتي شغبها الطفولي، لكن بني كل جولة 
وجولة أصدم وأكتشف أن املدينة التي أجن بحبها ال متلك ولو فضاء واحد خاص باألطفال، في الوقت 
الذي كنت أمتنى فيه أن تتوفر كل األحياء على فضاء ال تتجاوز مساحته على األقل مائة متر مربع 
مجموعة  حولت  ال��ذي  الوقت  في  أي شئ،  البلدية  ميزانية  تكلف  لن  التي  األلعاب  وبعض  بأرجوحة 
من املساحات اخلضراء والساحات العمومية إلى عقارات وزعت على األهل واألحباب واملقربني ومن 

تبعهم.
غياب فضاءات خاصة باألطفال ال تتحمل فيه املسؤولية فقط البلدية ومكتبها املسير بل يتقاسمها 
معها كل الفاعلني مدنيني كانوا أو سياسيني سواء بتواطئهم أو سكوتهم، اللهم إن هذا منكر ان ال جند 

فضاء يليق بأجيال املستقبل.
أبو جعفر

 

هل يستفيد صندوق المجلس الجماعي 
بتازة  من مداخيل هامة تجنيها بعض 

مواقف   السيارات
 

ي��ك��ت��ن��ف ك��ث��ي��ر م���ن ال���غ���م���وض بعض 
التي  السيارات  محطات وقوف وحراسة  
حيث  عمومية،  أم��اك��ن  ف��ي  كالفطر  تنبث 
في  خيالية،  مداخيل  أصحابها  على  ت��در 
الوقت الذي رمبا ال تستفيد منه صناديق 
ما  فبمجرد  واح���د،  ب��دره��م  ول��و  اجلماعة 
تنتهي األوراش بشارع ما أو حي سكني 
من أحياء مدينة تازة   ، حتى برزت العديد 
، وكذلك  ال��س��ي��ارات  م��ن محطات ح��راس��ة 
مواقفها   ، التي شرعت في استقبال مئات 

من مالكي السيارات القاطنني .،
ن��ف��س األم���ر ي��ت��ك��رر ك��ل ش��ه��ر رم��ض��ان 
من  العديد  باملساجد  املعظم، حيث حتيط 

مواقف والسيارات وينطلق احلراس في جني مداخيل هامة وحتديد التسعيرة التي تروقهم، واألذكى 
املهمة  بهذه  يتكفل  بالقليلة  ليست  أخ��رى  أحايني  وفي  الرسوم  الستخالص  األطفال  تشغيل  ذلك  من 

مشردون وذوو السوابق الذين يبتزون أصحاب السيارات بالقوة.
وقس على ذلك  خالل جميع املناسبات واألعياد الوطنية والدينية، وكذا املعارض التجارية والترفيهية 

، والعروض والندوات
وبالنظر إلى املداخيل الهامة التي يجنيها حراس مواقف السيارات، فقد لوحظ في االونة األخيرة 

بعض متقاعدي اجليش ميتهنون هذه احلرفة بدون أية ضمانات.. 
أداء  دون  هامة  مداخيل  واستخالص  العمومي  امللك  باستغالل  ترخيص  على  ه��ؤالء  يتوفر  فهل 
مستحقات الدولة؟  وهل يخضع  اصحابها لنفس املعايير والشروط التي يتضمنها دفتر التحمالت 

اخلاص مبوقف السيارات ؟ و من هو املستفيد احلقيقي من مداخيلها؟
أسئلة ستظل تراود املواطن التازي  ما دام لم يصل إلى جواب يبذذ مخاوفه ويطمئنه على حسن 

تدبير املرفق العمومي، واحلرص على املال العام
محمد عليلو
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GROUPE SCOLAIRE AL FALAH DE L ENSEIGNEMENT PRIVEE
maternelle – primaire – college – lycee

AL FALAH 3

Pour un maroc moderne ! 
Pour un avenir meilleur ! 

Pour une formatin depointe ! 
Pour la garantie dun enseignement de 

qualite !
Pour une politique resolue des langues : 

Arabe – Francais et Anglais

• la naissance d un grand groupe 
denseignement 

• un tres grand espace convivial et equipe
• un  etablissement engage dans la 

modernite
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يتقدم السيد حميد كسكوس

  رئيس اجلماعة احلضرية  لتازة أصالة 
عن نفسه ونيابة عن أعضاء املجلس وأطر 
وموظفي ومستخدمي اجلماعة  إلى حضرة

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه بأهداب 
العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة جلاللته خدمة 

لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر 
عينه بولي عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 

العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد

يتقدم السيد فؤاد الغريب

 نائب برملاني ورئيس اجلماعة
 القروية ملكناسة الغربية  إلى حضرة

 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس

 أعزه اهلل ونصره 
بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه بأهداب 
العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة جلاللته خدمة 

لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر 
عينه بولي عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 

العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد
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جرسيف:
جماعة مزكيتام أي قانون ينظمها

يوايوز   18 االربعاء  يوم  ينعقد صباح  أن  املقرر  من  كان 
2012 مبقر اجلماعة القروية ملزكيتام بإقليم جرسيف  اجتماع 
ال�����دورة ال��ع��ادي��ة، وذل���ك ب��دع��وة م��ن رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ق��روي 
األعضاء  بعض  اضطر  مما  ال��دورة،  أعمال  بجدول  ومصحوبة 
، علما انه لم  غير املزاولني للمهام احلضور إلى مقر االجتماع 
يتبقى من االعضاء سوى املتملق الثالث، في حني غادرت البقية 
تراب اجلماعة، كما حضر إلى مقر االجتماعات باجلماعة ممثل 
السلطة في شخص   القائد إال انه ب��دوره  تفاجأ بعدم تواجد 
أي مسؤول عن اجلماعة مما يؤكد عدم إخبار  السلطة بتأجيل 
تبني  املصادر.كما  تقول  بعض  غير مسمى  أجل  إلى  االجتماع 
األعمال  تعليق الج��دول  يتم  لم  انه  املكان  وقوفنا بعني  بعد  لنا 
وال تواريخها مبقر اجلماعة مما يعتبر انتهاكا سافرا  للميثاق 
اجلماعي و خاصة املادة 63 منه، ناهيك على ماهو منصوص في 
الباب اخلامس من تسير املجلس اجلماعي كما هو مسطر في 
املواد التي تنظمها، و من بني ما كان مدرجا في جدول االعمال 
و  باجلماعة  للشرب  الصالح  املاء  شبكة  توسيع  التالية:  النقط 
كذا وضع عالمات التشوير بني اجلماعة وجاراتها.وما يبرر عدم 
حضور الرئيس لالجتماع هو تواجد سيادته بالديار الفرنسية، 
باحلرف  تنطبق  امليثاق  من   10 امل��ادة  مضامني  من  يجعل  مما 
الذي  .والسؤال  املسير  املكتب  حل  هو  و  سيادته  على  الواحد 
يطرح نفسه هو من يتحمل مسؤولية ما يقع بهذه اجلماعة و أين 

هو دور اجلهات  الوصية في ظل هذه االختالالت؟.  
عزيز ايكن

املركز الوطني ملكافحة اجلراد يعالج 
مساحات من األراضي بجماعات صاكة

 و مزكيتام و بركني
مبعاجلة  اجل���راد   ملكافحة  الوطني  املركز  من  فريق  ق��ام 
على  للقضاء  باملبيدات  األراض���ي  م��ن  واس��ع��ة  مساحات 
اجلراد الذي يستوطن مبناطق تهم ثالث جماعات بإقليم 

جرسيف ، و هي :صاكة و مزكيتام و بركني. 
وج��اءت هذه املعاجلة بعد دراس��ة ميدانية و تتبع صارم 
دورة  متر  معلوم  هو  كما  حيث  السنة،  من  فترات  خ��الل 
حياة حشرات اجلراد بثالث مراحل أساسية هي البيضة ، 
احلورية ثم احلشرة الكاملة ،وتختلف الفترة الزمنية لكل 

مرحلة تبعًا للظروف اجلوية السائدة .
في  األرض  حت��ت  حفر  ف��ي  بيضها  اجل���راد  أنثى  وتضع 
اخلريف، وتغطيه بسائل لتحميه من البرد، ليفقس خالل 
شهر فتخرج منه يرقات ،فتنمو اليرقة بالزيادة في الكتلة 
األجنحة  بضهور  بالغ  ال��ى  تدريجيا  تتحول  و  الطول  و 
و الزبنات ،ويختلف طول عمر اجلراد املكتمل النمو ، إذ 

يتراوح ما بني شهرين ونصف إلى خمسة أشهر.
وتكمن خطورة هذا اجلراد بهجومه على الغطاء النباتي 
حيث يستطيع القفز الى حدود 300 متر و يقدر أن يذهب 
تأكل  ح��ني  ف��ي  ال��واح��د،  ال��ي��وم  ف��ي  كيلومتر  مئة  مسافة 

اجلرادة الواحدة في اليوم الواحد ضعف وزنها.
استخدام  على  حاليًا  اجل��راد  مكافحة  تقنيات  تتركز  و 
تقتل  حيث   ، باملالمسة  ال��ق��ات��ل  التأثير  ذات  امل��ب��ي��دات 
احلشرة مبجرد مالمستها لقطرات املبيد بشكل مباشر أو 
عن طريق مالمسة النباتات املرشوشة أو بابتالع أوراقها  

أو على البيض مباشرة.
وجتدر اإلشارة الى أنه  متت هذه العملية بتنسيق تام مع 
السلطات احمللية التي قدمت جميع املساعدات إلجناحها.
ج-س

ال  املتشائمني  اكبر  لعلى    
يظن انه الزال هناك دواوير 
ت��ف��ت��ق��ر ألب���س���ط م��ق��وم��ات 
الواقع  لكن  الكرمي  العيش 
إن���ن���ا في  ص�����ادم و م���ري���ر 
هناك  ل���زال  الثالثة  األلفية 
فيها ظروف  تنعدم  دواوي��ر 
احلديث  و  ال��ك��رمي  العيش 
املرير  واقع  يدور حول  هنا 
دوار  س��ك��ان  يعيشه  ال���ذي 
ت���رن���ي ج���م���اع���ة م��زك��ي��ت��ام 
ال������ذي ي��ق��ط��ن ب����ه ح���وال���ي 
ل��ع��ل��ى  و   ، ن��س��م��ة   2200
يشاهده  ملا  املتفائلني  اكبر 
يظن  املغربية  القنوات  على 
الله  جنة  أصبح  املغرب  أن 
فوق أرضه لكن الواقع شيء 
أخر فأين نحن مما نشاهده 
اخلطابات  من  التلفاز  على 
من  محتواها  م��ن  ال��ف��ارغ��ة 
ال�������وزراء و ال��ب��رمل��ان��ي��ني ،   
في  الساكنة  معاناة  تتجلى 
عدم توفر البنيات التحتية ) 
الطريق ، مستوصف صحي 
، …( كما إن معاناة الساكنة 
ت�������زداد م����ع ب���ع���د ال���س���وق 
كلم   17 بحوالي  األسبوعي 
و تزيد من صعوبته وعورة 

امل��س��ال��ك ال��ط��رق��ي��ة  و بعد 
الصالح  امل���اء  جلب  أم��اك��ن 
ال��دوار بنصف  للشرب  عن 
ساعة مما يجعل أهل الدوار 
ي��ع��ي��ش��ون م��ع��ان��اة ي��وم��ي��ة 
ب��اإلض��اف��ة ان���ع���دام وس���اءل 
.  و  احل��ط��ب ”  ال��ت��دف��ئ��ة ” 
املطرية  تساقطات  قلة  م��ع 
الساكنة  ج��ه��ود  تضاعفت 
من ) جلب امل��اء ، احلطب ، 
املاشية  األع���الف  غ��الء  و   )

يعتمد  الفالح  أصبح  حيث 
الرعي  أكثر من  العلف  على 
الن اجلفاف اكتسح اليابس 

و األخضر .
      دوار ترني يفتقر إلى 
اب���س���ط م���ق���وم���ات ال��ع��ي��ش 
معاناة مستمرة مع لسعات 
العقارب في غياب مصحة أو 
مستوصف صحي الن اقرب 
مركز الذي يتواجد بجماعة 
مزكيتام التي تبعد كما سبق 

الذكر ب 17 كلم عن الدوار. 
ال��دوار  تالميذ  معاناة  أم��ا 
م���ع غ���ي���اب األس���ت���اذ ال���ذي 
هناك  ل��ل��ت��دري��س  تعينه  مت 
كتابة  حلظة  حتى  ف��الزال��ت 
غياب  ف��ي   ، السطور  ه��ات��ه 
نيابة  ط��رف  أي��ة مراقبة من 
التربية  ل����وزارة  اإلقليمية 
حني  في  جرسيف  الوطنية 
يتحدث اجلميع عن مكافحة 
ال��ه��ذر امل��درس��ي ف��ي العالم 

ال����ق����روي  ف���أي���ن ن��ح��ن من 
هذا الكالم ؟ كما أن معاناة 
تتضاعف  ال�����دوار  س��اك��ن��ة 
نظرا  الشتاء  فصل  بحلول 
الطرقية  امل��س��ال��ك  الن��ق��ط��اع 
املؤدية إلى الدوار مما يحتم 
استعمال  ال��س��اك��ن��ة  ع��ل��ى  

الدواب كوسيلة للنقل
املغروسة  الغابوية  الثروة 
ال���ت���ي ل���م ي��ب��ق��ى م��ن��ه��ا إال 
لعملية  لتعرضها   ، القليل 
نهب ممنهجة و منظمة غير 
مشروعة من طرف أصحاب 
ال���ن���ف���وذ مب���ب���ارك���ة ح���راس 
ال���غ���اب���ة م���ا ي���ه���دد امل��ج��ال 
املساحة  و  الغابوي إلتالف 
هي  الجتثاث  تتعرض  التي 
 ، أربيب   ، امزكوط   ” جبال 

العنقرة ، … ” .
م���ن ه����ذا امل��ن��ب��ر ن��دع��و كل 
التحرك  باإلقليم  املسؤولني 
إلن��ق��اذ م��ا مي��ك��ن إن���ق���اذه و 
على  حديد  من  بيد  الضرب 
ل���ه نفسه  ك���ل م���ن س���ول���ت 
ال��ع��ام��ة  مبمتلكات  ال��ع��ب��ث 

خاصة املجال الغابوي .
رشيد كوراس

مزكيتام
دوار ترني : حكاية زمن من اإلقصاء و التهميش

يتقدم األستاذ حميد شيباني
 

 رئيس جمعية دار الفتاة أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء 
املكتب املسير وأطر ومستخدمي دار الفتاة  إلى حضرة  

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، 
مؤكدا تشبثه بأهداب العرش 

العلوي ومباركا اخلطوات 
النيرة جلاللته خدمة 
لشعبه الكرمي ومملكته 
السعيدة، داعيا الله عز 
وجل أن يقر عينه بولي 

عهده األمير موالي احلسن 
وكافة أفراد األسرة العلوية 
الشريفة إنه سميع مجيب 

وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد
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ش��ه��د ف��ض��اء أورت�����و -ج���ن���ان ت��اه��ل��ة ع��رض 
خمسة أفالم ومائدة مستديرة حول« السينما 
أدرار  من طرف جمعية  عالقة؟«  أية  والذاكرة 
الثقافية  أنشطتها  إطار  في  والبيئة  للتنمية 
لشهر رمضان في جزئها األول الذي امتد من 
16 يوليوز 2013 إلى 21 يوليوز 2013 حتت 

شعار: »السينما في خدمة ذاكرة الشعوب«.
فيلم   2013 يوليوز   16 ي��وم  ع��رض  مت  وق��د 
وبطولة  ك��م��ال  ك��م��ال  للمخرج  ن���زار«  »ط��ي��ف 
الفيلم من  ال��ذي  ال��درق��اوي، وهو  الكرمي  عبد 
حيث  املخرج  خاضها  التي  األول��ى  التجارب 
خالل  سينمائي  عمل  أول  ج��ائ��زة  على  ح��از 
الفيلم  يحكي  السينمائي.  خريبكة  مهرجان 
عن املاضي املغربي في جانبه األسود والذي 
س��م��ي ب��س��ن��وات ال���رص���اص، وأي��ض��ا يسلط 
الضوء على جتربة اليسار باملغرب وما حلفها 

من اعتقاالت وانتهاك حلقوق اإلنسان.
فيلم  م��ع  امل��وع��د  ك��ان   2013 يوليوز   17 ي��وم 
ربيعة  »ع��ل��ي  ب��ع��ن��وان  ب���والن  أح��م��د  للمخرج 
ربيعة،  علي  لقصة  تطرق  ال��ذي  واآلخ����رون« 
ع��اش��وه خالل  وم��ا  أص��دق��اء  مجموعة  ومعه 
سنوات السبعينيات، إلى أن تقبض الشرطة 
على واحد منهم بسبب نشاطه السياسي، لكن 
املعتقل يعمل على إيهام الشرطة أن علي ربيعة 

هو املسؤول عن التنظيم كي يبرئ نفسه، ليتم 
 20 ويسجن  ليحاكم  ع��ل��ي.  على  القبض  مت 
لدى  آخر  عالم  أمام  نفسه  ليجد  عامًا، يخرج 
وابنتها  ربيعة  ويقابل  السجن،  من  خروجه 

ويبدأ معهما حياة جديدة.
أورت���و مائدة  ذل��ك شهد فضاء  م��ع  وم����وازاة 
األستاذ  بحضور  يوليوز   18 ي��وم  مستديرة 
القيطوني  اإلدري��س��ي  وع��ل��ي  حجيج  ح��س��ان 
»السينما  موضوع  ح��ول  كانت  التي  ال��ن��دوة 
والذاكرة أية عالقة« قدم خاللها كرونولوجيا 
للذاكرة  تطرقت  التي  السينمائية  لألعمال 
ل��ل��ذاك��رة  إن��ص��اف��ه��ا  وم���دى  السبعينات،  م��ن 

اجلماعية.
واستمر أسبوع السنيما يوم 19 يوليوز 2013 
ملخرجه  احلبس«  بنت  »جوهرة،  فيلم  بعرض 
أهم  من  يعتبر  ال��ذي  الفيلم  الشرايبي،  سعد 
املعتقلني  تطرقت حملنة  التي  املغربية  األفالم 
وسرد  فتو.  منى  دوره��ا  ولعبت  السياسيني 
ال��دار  مبدينة  حدثت  واقعية  قصصا  الفيلم 
االستخبارات  أجهزة  مراقبة  حول  البيضاء 
للطالب  السينمائية  للنوادي  آن��ذاك  املغربية 

واعتقالهم ألدنى األسباب بتهم سياسية.
الشريف«  م���والي  »درب  فيلم  ع��رض  ث��م  كما 
حل��س��ن ب��ن��ج��ل��ون، ي���وم ال��س��ب��ت 20 ي��ول��ي��وز 

الغرفة  ع��ن  ق��ص��ة  يحكي  فيلم  وه���و   ،2013
كما  ال��ش��ري��ف«  م����والي  »درب  أو  ال���س���وداء 
بطولة  وم��ن  بنجلون  حسن  مخرجه  أس��م��اه 
أول  ه��و  اإلب��راه��ي��م��ي.  وح��ن��ان  نظيف  محمد 
حساسة  ج��د  لقضية  ت��ط��رق  سينمائي  عمل 
في تاريخ املغرب بعد االستقالل وهي مشاكل 
القرن املاضي  حقوق اإلنسان في سبعينيات 
»سنوات الرصاص« في املغرب وعن املعتقلني 
من  هو مستوحاة  الفيلم  وقصة  السياسيني. 
رواية من قصة حقيقية جلواد مديدش املعتقل 
السياسي السابق. وصورت مشاهد الفيلم في 
سجن حقيقي مثل فيه مشاهد التعذيب التي 
باملعتقل  السياسيون  السجناء  لها  تعرض 
ال��س��ري ب���درب م���والي ش��ري��ف مبدينة ال��دار 
مصداقية  أك��ث��ر  الفيلم  جعل  مم��ا  البيضاء 
وخول له الفوز بعدة جوائز مبهرجانات داخل 

وخارج املغرب.
فيلم  ع��رض  مت  السينما  ألس��ب��وع  واختتاما 
يوليوز   21 األح���د  ي��وم��ه  ف��رح��ات��ي  للجاللي 
ويحكى  معتقلة«  »ذاك���رة  عنوان  حتت   2013
»املختار  يدعى  سياسي  معتقل  قصة  الفيلم 
ال��ت��ي ج��س��ده��ا امل��م��ث��ل اجلياللي  ال��ع��ل��وان��ي 
للذاكرة  فقدانه  عن  تتحدث  وقصته  فرحاتي، 
يعد  فلم  طويلة،  مل��دة  السجن  دخ��ول��ه  أث��ن��اء 
يذكر تفاصيل حياته األولى خارج السجن إال 
الذاكرة  غياهب  من  الصور  بعض  خ��الل  من 
اعتقاله  حدث  يستعيد  جتعله  التي  املعتقلة 
أث��ن��اء وج����وده ب��امل��درس��ة، ك��م��ا ظ��ل��ت ص��ورة 
وشايته برفاقه تعذبه طيلة الفيلم وتدفعه إلى 

إحاطة ذاته بسياج من الغموض.
شهر  خ��الل  أدرار  جمعية  أنشطة  وتستمر 
 2013 يوليوز   31  –  30  –  29 ي��وم  رمضان 
تأطير  م��ن  األدب��ي��ة  للكتابة  أي���ام   3 بتنظيم 
فرع تازة الحتاد كتاب املغرب بتازة تتخللها 
ق����راءة ف��ي دي����وان ال��ش��اع��رة ص��ب��اح ال��دب��ي: 
سدرة الضوء، ويوم لفن التشكيل والتصوير 
 31 ي��وم  األي���ام  ه��ذه  وتختتم  الفوتوغرافي، 
نصر  الفنان  بحضور  فنية  بأمسية  يوليوز 

ميكري وفنانني محليني.

يوسف خلضر-تاهلة

تاهلة حتتفي بسينما الذاكرة بعرض 5 أفالم 
حول سنوات الرصاص باملغرب

إفراط المقاهي بتاهلة في احتالل 
الملك العام يخدش حرمة المارة

 
تعرف مدينة تاهلة ظاهرة مؤسفة وهي احتالل معظم املقاهي 
معظم  أصحاب  عنها  أب��ان  التي  »العياقة«  العام.هذه  للملك 
تضييقا  تعتبر  اجل���اري،  رمضان  شهر  في  السيما  املقاهي 
واضحا على حرية الراجلني، ومحط أسئلة تطرح نفسها بقوة 
والطاوالت  الكراسي  إلى وضع  ببعضهم  احلد  بعدما وصل 
وسط الشارع ونشر اآلخرين لها في مختلف األرصفة احمليطة 

مبقاهيهم واملقابلة لها وكأن األمر عادي..
ففترة ما بعد صالة التراويح تعرف انخفاضا لدرجة حرارة 
اجلو  وينتج عنه خروج ملحوظ للناس إما للتجول أو التسوق 
أو غير ذلك، لكنهم يصادفون عائقا كبيرا وهو كثرة املقاهي 
املنتشرة في كل مكان، فال يسلم من نظرات اجلالسني فيها ال 
الرجال وال النساء، نظرات متفحصة مستفزة ومتتبعة للطالع 

و«الهابط«، تستحيي النساء على وجه اخلصوص.
هنا  السيارات  واصطفاف  األرصفة  احتالل  عن  وينتج  هذا 
بالسيارات  للمارة  واختالط  الشوارع  وسط  ازدح��ام  وهناك، 

والدراجات في فوضى ال أجد في القاموس ما يصفها.
اجل��ل��وس وسط  املفضلون  ال��واق��ع حتى  ه��ذا  ف��ي  وي��س��اه��م 
مستوى  تقديري،  في  يعكس،  مما  األرصفة  على  أو  الشارع 
جتد  أن  واملؤسف  ه��ؤالء.  ل��دى  والضمير  الوعي  فيه  ينعدم 
من بني هؤالء اجلالسني على األرصفة إداري��ني وأع��وان لدى 

اجلهات املعنية.
أ فال يعتبر احتالل امللك العام خرقا للقانون؟ وأ ليس من حق 

الناس التجول بأريحية؟
 زكرياء حشالف

مغراوة: مجهولون يحفرون بقايا 
مسجد قديم بواد معقل بحثا عن 

“الكنز”
قاموا  مجهولني  أن  مبغراوة  بجماعة  املواطنون  بعض  ذكر 
ليلة الثالثاء املاضي بحفر مسجد قدمي بواد معقل بحثًا عن 
الكنز، وقد عاين عدد من السكان مكان احلفر وتبني فعال أن 
األمر يتعلق بعملية البحث عن الكنز محتمل، حيث عمد هؤالء 
من  أمرهم  ينكشف  ال  حتى  بالليل  املكان  حفر  مباشرة  إل��ى 
طرف الساكنة التي لم تشعر بأي شيء يكشف تلك العصابة، 
باإلضافة إلى وجود ذلك املسجد في مكان بعيد عن الساكنة 

وخالي وسط الغابة على واد معقل.

يذكر أن مثل هذه العمليات التي تقوم بها عصابات متخصصة 
في البحث عن الكنوز ليست األولى حيث أنه قبل أشهر قليلة 

كان مسجد قدمي بتبوهوت عرضة لعملية احلفر والنبش.

تطال  ال��ت��ي  ال��ت��ص��رف��ات  ه��ذه  مثل  الساكنة  استنكرت  وق��د 
املقدسات الدينية، وانتهاك حرمة املساجد واملقابر، معتبرين 

إياها بالشنيعة واملرفوضة متاما في أوساط أبناء املنطقة.

محمد العنصار – مغراوة

عامل إقليم تازة يُعطي االنطالقة لعدة مشاريع 
بتاهلة مبناسبة عيد العرش

أشرف عامل إقليم تازة صباح 
 2013 29 يوليوز  اإلثنني  يوم 
مب��دي��ن��ة ت��اه��ل��ة ع��ل��ى إع��ط��اء 
االن����ط����الق����ة ل����ع����دة م���ش���اري���ع 
تدشني  برنامج  ضمن  تنموية 
عدة برامج في عدد من مناطق 
اإلقليم في إطار االحتفال بعيد 
العرش، حيث حضر رفقته كل 
العسكرية  احل��ام��ي��ة  ق��ائ��د  م��ن 
ووال���ي األم���ن ب��ت��ازة ورؤس���اء 
امل��ص��ال��ح امل��دن��ي��ة وامل��ص��ال��ح 
في  وك��ان  للعمالة،  اخلارجية 
استقباله كل رئيس بلدية تاهلة 
القروية  اجل��م��اع��ات  ورؤس����اء 
والسلطات  ل��ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة 

احمللية.
اإلق���ل���ي���م  ع����ام����ل  زار  ح���ي���ث 
ال��س��وق  تهيئة  أش��غ��ال  ورش 
يقع  ال���ذي  لتاهلة  األس��ب��وع��ي 
للمدينة،  على املدخل الشمالي 
قدره  مالي  بغالف  ال��ذي أجنز 
5 م���الي���ني دره�����م ف���ي ال��ش��ط��ر 

األول املنتهي من األشغال، وهو 
املشروع الذي يعد من أكبر املشاريع التنموية 
األسبوعي  ال��س��وق  يحتوي  حيث  باملنطقة، 
و10 محالت  للجزارة،  محال   30 على  اجلديد 
إل��ى  إض��اف��ة  ل��ل��دواج��ن،  م��ح��الت  و5  للسمك 
واملرافق  والسلع  املنتوجات  عرض  فضاءات 
الصحية. كما سيتضمن السوق األسبوعي في 
طلبات  عن  اإلع��الن  مرحلة  قيد  الثاني  شطره 
ج���زء من  ب��ن��اء  إع����ادة  ال���ع���روض، سيتضمن 

املنتوجات  ع��رض  ف��ض��اءات  وتهيئة  السياج 
وموقف السيارات. وُيتوخى من هذا املشروع 
تقوية البنية التحتية التجارية وحتسني ظروف 

عيش الساكنة وإعطاء جمالية للمدينة.
ك��م��ا أش���رف أي��ض��ا ال��س��ي��د محمد ف��ت��ال على 
إع��ط��اء االن��ط��الق��ة مل��ش��روع ت��أه��ي��ل مؤسسة 
الرعاية االجتماعية دار الطالب التي سيستفيد 
منها ح��وال��ي 80 ط��ال��ب، ب��غ��الف م��ال��ي ق��دره 
جت��ه��ي��زات  ع���دة  ض��م��ت  دره����م   899.412.00
الوطنية  امل��ب��ادرة  م��ن  بتمويل  وإص���الح���ات، 

للتنمية البشرية واملجلس اإلقليمي واجلماعة 
احلضرية لتاهلة.

وف�����ي األخ����ي����ر أع���ط���ى االن���ط���الق���ة ألش���غ���ال 
ت��ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وس���ط امل��دي��ن��ة ب��غ��الف ق���دره 
من  كلم   4.3 تهم  التي  دره��م   7.965.696.00
أشغال  ورش  بزيارة  وقام  والشوارع،  الطرق 
لشبكة  أرض���ي  حت��ت  ومت��ري��ر  وتقوية  تهيئة 

اجلهد املتوسط للمدينة.

يوسف خلضر-تاهلة
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يتقدم السيد
 عبدالعزيز بله

 رئيس املجلس اإلقليمي لتازة  إلى حضرة

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه بأهداب 
العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة جلاللته خدمة 

لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر 
عينه بولي عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 

العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد

يتقدم السيد
 موالي أحمد السنوسي

 نائب برملاني بدائرة جرسيف ورئيس 
اجلماعة القروية لهوارة أوالد رحو  إلى 

حضرة
 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه بأهداب 
العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة جلاللته خدمة 

لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر 
عينه بولي عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 

العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد
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يتقدم السيد إدريس عمومي
 

مالك مؤسسة le voilier  أصالة عن نفسه 
ونيابة عن أطر ومسيري  ومستخدمي 

الفضاء   إلى حضرة

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه بأهداب 
العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة جلاللته خدمة 

لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر 
عينه بولي عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 

العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد

مبناسبة عيد العرش املجيد
يتقدم السيد عبدالسالم بنعمرات 

رئيس اجلماعة القروية لتادرت
 بإقليم جرسيف   إلى حضرة

صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا 
تشبثه بأهداب العرش العلوي ومباركا اخلطوات 
النيرة جلاللته خدمة لشعبه الكرمي ومملكته 

السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر عينه بولي 
عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 
العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة 

جدير .

يتقدم السيد المحجوبي المحجوب

رئيس اجلماعة  القروية ألوالد 
بورمية بإقليم جرسيف   إلى حضرة

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه 
بأهداب العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة 

جلاللته خدمة لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، 
داعيا الله عز وجل أن يقر عينه بولي عهده 

األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة العلوية 
الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .
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يتقدم السيد  الحاج عبدالسالم الهمس
 مستشار برملاني ورئيس اجلمعية اإلقليمية 
ملرضى القصور الكلوي بتازة أصالة عن نفسه 

ونيابة عن أطر ومرضى مركز تصفية الدم 
إلى حضرة 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه بأهداب 
العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة جلاللته خدمة 

لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر 
عينه بولي عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 

العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد

يتقدم لسيد خالد حجاج 
 

رئيس غرفة التجارة والصناعة واخلدمات 
إلقاليم  تازة  تاونات وجرسيف

  إلى حضرة
 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 أعزه اهلل ونصره 

بأسمى عبارات التهاني والتبريك، مؤكدا تشبثه بأهداب 
العرش العلوي ومباركا اخلطوات النيرة جلاللته خدمة 

لشعبه الكرمي ومملكته السعيدة، داعيا الله عز وجل أن يقر 
عينه بولي عهده األمير موالي احلسن وكافة أفراد األسرة 

العلوية الشريفة إنه سميع مجيب وباإلجابة جدير .

مبناسبة عيد العرش املجيد
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Route National ( vers Oujda) a cote de l instiut de Technologie Appliquee
Tél : 05 35 28 14 70  - FAX  : 05 35 28 55 02  -  GSM. 06 61 41 17 88

www.gsalfalah.com  -  gralfalah@hotmail.com 

صورة
مشوار  القدم،  لكرة  ت��ازة  جمعية  فريق  أنهى 
لعصبة  املمتاز  بالقسم  الوطنية  البطولة  
كل  وراء  الثالثة،  الرتبة  في  الشمالي  الوسط 
وج��اره  الفاسي  ال��وف��اء  الصاعد  الفريق  م��ن 
النصر الفاسي، الفريق التازي كانت مسيرته 
النتائج  من  سلسلة  بعد  موفقة  البطولة  في 
اإليجابية داخل وخارج قواعده، وكان ضمن 
كوكبة املطاردة منذ انطالق البطولة واألقرب 
املزرية  املادية  ظروفه  لكن  الصعود  لتحقيق 
مرفوع  البطولة  م��ن  وخ��رج  ذل��ك،  دون  حلت 
الراس وبفريق شاب متكامل سيقول كلمته في 
مسير  مكتب  يقوده  املقبل،  الرياضي  املوسم 
تطوعوا  قدامى،  العبني  من  أعضاءه  يتكون 
لتحمل مسؤولية التسيير بعد استقالة املكتب 
ق��ي��ادة سفينة  ال��س��اب��ق، وت��ه��رب اجلميع م��ن 
بقرة  حاليا  أصبحت  ألنها  التازية،  اجلمعية 
حلوب،  بقرة  زم��ان  أي��ام  كانت  بعدما  عجفاء 
املسير  باملكتب  ال��وج��وه اجل��دب��دة  ب��ني  وم��ن 
يشغل  ال��ذي  حفيص  يوسف  السيد  للفريق 
بالفريق  سابق  الع��ب  وه��و  الرئيس،  منصب 
الوطني  بالقسم  وط��ن��ي��ة  ف���رق  ل��ع��دة  ول��ع��ب 

املهمة  ه��ذه  توليه  عن  تصريحه  وف��ي  األول، 
ان حبه  اك��د   ، األصلي  فريقه  داخ��ل  اجلديدة 
التي  االس��ب��اب  م��ن  ال��ت��ازي��ة  الكبيرللجمعية 
وج��ده  بعدما  الفريق  رئ��اس��ة  يتولى  جعلته 
في بداية البطولة بدون مكتب مسيروكان في 
البطولة،  من  عام  اعتذار  تقدمي  إلى  الطريق 
وتطوع مبعية بعض لالعبني القدامى لتشكيل 
التي واجهته في  املشاكل  مكتب مسير، وعن 
بداية البطولة، قال ان املشكل املادي من بني 
لو  أن  واض��اف  امل��وس��م،  ه��ذا  الفريق  معاناة 
توفرت الظروف املادية حلقق الفريق الصعود 
لقسم الهواة، لكن العني بصيرة واليد قصيرة، 
والرتبة التي احتلها الفريق في نهاية البطولة 
تأكد أن اجلمعية التازية كانت من بني الفرق 
املسؤولة  اجلهات  مطالبا  للصعود،  املرشحة 
املوسم  خ��الل  م��ادي��ا  ال��ف��ري��ق  ل��دع��م  باملدينة 
الرياضي القادم، أما مصطفى البوزهرة الذي 
يشغل مهمة » أمني املال« داخل الفريق صرح 
الهزيلة  واملنحة  مستمرة،  املادية  املعاناة  أن 
لتغطية  تكفي  ال  ال��ن��ادي  بها  يتوصل  ال��ت��ي 
مصاريف مقابالت البطولة، مضيفا أن مشكل 
وكيف   ، التازية  اجلمعية  تأزم  من  زاد  النقل 

يعقل اننا من خالل مشوار البطولة استفدنا 
السبب  أع��رف  ال  مرتني،  املجلس  سيارة  من 
مشرفة  رتبة  وفي  البطولة  إمت��ام  واستطعنا 
عام،  اعتذار  سنقدم  أننا  البعض  ظن  بعدما 
التقني  والطاقم  الالعبني  اشكر  وباملناسبة 
دورة،  اخر  حتى  املتواصلة  تضحيتهم  على 
ومن يريد العمل ومساعدة الفريق فمرحبا، ألن 
األهداف  وعن  التازيينن،  جلميع  ملك  الفريق 
أك��د مصطفى  ال��ق��ادم،  املوسم  املسطرة خ��الل 
ال��ب��وزه��رة أن هناك م��ش��روع عقد ش��راك��ة مع 
امل���رك���ز اجل���ه���وي ل���ت���ازة م���ن اج���ل اس��ت��ف��ادة 
التداريب،  إلج��راء  امللعب  ارضية  من  الفريق 
في  مرة  الول  القدم  لكرة  مدرسة  تاسيس  ثم 
تاريخ الفريق سيسهر عليها العبني قدامى من 
أبناء اجلمعية التازية، كما مت مؤخرا استقدام 
التي كانت معطلة داخل مراب  الفريق  حافلة 
، حتى  اجلماعة احلضرية وسيتم إصالحها 
ت��ك��ون ج��اه��زة ف��ي امل��وس��م اجل��دي��د م��ن أجل 
التخفبف من مشكل النقل كما أن هذا اإلصالح 

يتطلب منا مبلغ 500000 درهم.

عبدالقادر اليدماني

في تصريح صحفي للمكتب املسير للجمعية التازية لكرة القدم
ضعف اإلمكانيات املادية حالت دون صعود الفريق لقسم الهواة

حميد مجعاد مدرب الياسمني التازي 
فتيات : كرة القدم النسوية مازالت 

مهمشة باملنطقة الشرقية
تعززت الساحة الرياضية مبدينة تازة خالل السنوات املاضية بفريق نسوي 
لكرة القدم،  حتت إسم  جمعية الياسمني التازي والذي يزاول نشاطه الكروي 
ببطولة عصبة الوسط الشمالي، ويشرف على تدريبه حاليا املدرب حميد 
مجعاد امللقب بحميد لكحل وهو العب سابق بفريق  اجلمعيةالتازية، كما 
تولى اإلشراف على تدريب بعض الفرق احمللية بالقسم الشرفي والهواة، 
املرة  هي  ليس  التازي،  الياسمني  النسوي جلمعية  بالفريق  وعن جتربته 
التي أشرف عليها عن تدريب فريق لإلناث، فقد سبق لي من قبل  األول��ى 
1989 أن قمت بتدريب فريق اوملبيك تازة وكان فريقا يقال له  خالل سنة 
ويقعد في بطولة العصبة لكن ضعف اإلمكانيات املادية حال دون استمراره، 
اجرته  ح��وار  في  مجعاد  قال حميد  الياسمني  احلالي جمعية  فريقه  وعن 
معه » احلدث التازي«، لقد توليت تدريب الفريق النسوي ملدرسة الياسمني 
منذ ثالث سنوات، حققت من خاللها نتائج جيدة في بطولة عصبة الوسط 
الشمالي، ولم يحالفنا احلظ للصعود إلى القسم الوطني الثاني  في املوسم 
الوفاق  فريق  أمام  الترجيحية  بالضربات  بعد هزميتنا  املاضي  الرياضي 
الفاسي الذي كان الصعود من نصيبه، وخالل املوسم احلالي كانت مسيرة 
الفريق موفقة وأنهينا البطولة باحتالل الرتبة الثانية وراء الفريق الصاعد 
الصعود  لكان  املقابالت  بعض  في  التحكيم  ول��وال حتيز  الفاسي،  ال��وداد 
لفريق الياسمني، وأمتنى حتقيق هذا احللم بحول الله في املوسم املقبل، 
وعن املشاكل األخرى التي يعاني منها الفريق، قال: اطلب مزيدا من الدعم 
السيد  املنشود، وباملناسبة أشكر  النسوية حتى حتقق هدفها  القدم  لكرة 
املجلس  إل��ى  باإلضافة  للفريق،  املتواصل  دعمه  على  الصنهاجي  خالد 
البلدي ملدينة تازة ، وعن الواقع احلقيقي التي تعيشه كرةالقدم النسوية 
باملنطقة الشرقية، أكد لنا أن كرة القدم الزالت مهمشة كثيرا بهذه املنطقة ، 
فالفرق الرياضية تكون منعدمة ، الأعرف أسباب ذلك، أما املناطق األخرى 
من املغرب تتوفر على عدة فرق لكرة القدم النسوية، وتشارك في البطولة 
الوطنية بالقسم األول  والثاني، وفي ختام حديثه جم غضبه على الصحافة 
اجلهوية واحمللية عن عدم اهتمامها بالفريق النسوي، موضحا أن بعض 

املهتمني اليعرفون حاليا، هل ملدينة تازة فريق نسوي لكرة القدم.
عبدالقادر اليدماني

احتفاء  بذكرى عيد العرش املجيد
قدماء اجلمعية  التازية في

 مواجهة قدماء الفريق الوطني
مب����ن����اس����ب����ة  
ع��ي��د ال��ع��رش  
امل�������ج�������ي�������د 
اح�����ت�����ض�����ن 
امل�������ل�������ع�������ب 
البلدي بتازة 
كبرى  م��ب��ارة 
ف����������ي  ك�����رة 
والتي  القدم، 
بني  ج��م��ع��ت 
فريق   ق��دم��اء 
ج�����م�����ع�����ي�����ة 
ونخبة  ت��ازة 

خليفة   – الظلمي  املايسترو  الوطني  سابقا، من بينهم  من أملع العبي املنتحب 
– النيبت – احلضريوي – ناظر- بودربالة- البياز، باإلضافة إلى بعض الوجوه 
اإلعالمية  الرياضية الوطنية من  القناة الثانية والرياضية،  اجلمهور الرياضي 
التازي الذي حضر بكثافة ملتابعة هذا العرس الرياضي الكبير، استمتع بلقطات 
الوطني،  للفريق  األساسية  الدعامة  سابقا  كانت  وطنية  عناصر  من طرف  فنية 
وفي  التازية  اجلمعية  قدماء  ضد  الوطني  الفريق  لعب  األول��ى  اجلولة  وخ��الل 
اجلولة الثانية واجهوا منتحب محلي من العبي  فريق القدس التازي واجلمعية 

التازية،
عبدالقادر اليدماني

مباريات الدور األول من دوري لوجنا لكرة القدم بالزراردة
بعد أزيد من أسبوعني 
دوري  ان���ط���الق  م���ن 
ل��وجن��ا ل��ك��رة ال��ق��دم 
جمعية  تنظمه  التي 
ل�����وجن�����ا ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ب��ال��زراردة،  والثقافة 
وب��ع��د م��ب��اري��ات بني 
على  مقسمة  ف��رق   8
مجموعة، احتدم فيها 
التنافس وطبعها جو 
من الهدوء واألمل في 
يوم  انتهت  التأهل، 
األرب����ع����اء امل��ن��ص��رم 
إق���ص���ائ���ي���ات ال����دور 
ال�����دوري  م���ن  األول 
ال��ك��روي ال���ذي ينظم 

في نسخته األولى.
النتائج  أسفرت  وقد 
عن تأهل أربعة فرق: 
ب�9  ال����زراردة  شباب 
نقاط وأوملبيك لرياب 
ب��������6 ن�����ق�����اط ض��م��ن 

املجموعة األولى، والفيلة اإلفريقية ب�5 نقاط وأسود لوطا ب�6 نقاط ضمن املجموعة الثانية.
وستقام مباريات دور النصف على التوالي يومي السبت واألحد 3 و4 غشت، بني فريق شباب الزراردة ضد الفيلة اإلفريقية، وفريق 

أسود لوطا وأوملبيك لرياب.
فيما ستقام مباراة النهاية يوم عيد الفطر الذي من املنتظر أن يصادف يوم األربعاء أو اخلميس املقبل، حسب بالغ صحفي سابق 

أصدرته اجلمعية.
يوسف خلضر-الزراردة
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