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من المنبر

رؤساء جماعات 
خارج التغطية

قد يتساءل سائل عن سبب 
التأخيرالحاصل في إصدار 

الجريدة في موعدها المحدد، 
مما يجعل بعض القراء يفقدون 
المصداقية وعدم اإلنضباط .....

ولو تمعنا قليال في األسباب 
النجلى كل التباس وفهم 

خاطئ..والحقيقة أن هذا التأخير 
يعود بالدرجة األولى إلى الوعود 

التي يلتزم بها بعض رؤساء 
الجماعات المحلية إلجراء حوارات 
معهم(الحاج واخا..كمثال...)لكن 

التماطل والتبريرات المختلفة 
واإلخالل باإللتزام يكون من 

بين األسباب واإلكراهات المادية 
واللوجيستيكية وغيرها من 

المحبطات التي جعلت الجريدة 
في هذا الوضع المربك أمام 

القراء..علما أن هذه الحوارات 
في هذه الظرفية الدقيقة 

الحاسمة ونحن على مقربة من 
انتخابات الجماعات المحلية، 

تعتبرمناسبة مواتية لصالحهم 
والمعيارالحقيقي الذي يقيم 

فيه المرشح من حيث اإللتزام 
بالوعود الذي التزم بها أمام 

الجماعة التي وضعت فيه 
الثقة ومدى تفعيلها على أرض 

الواقع وعن إرادة الناخبين 
الذين اختاروه للدفاع عن 

مصالحهم....
 ولعل هذا مما يمكنه من 
اكتساب وتجديد الثقة في 

ساكنته والتصويت عليه مرة 
أخرى بدون بهرجة أوافتعال أولغة 

مجانية بوليميكية خشبية ... 
ومن المعلوم أن المشرع فوض 

له مهام واسعة، تمكنه من 
اتخاذ التدابيرالالزمة لتنمية 
جماعته سواء على المستوى 

اإلجتماعي أواإلقتصادي 
أوالثقافي....لكن يظهر أن 
المصلحة العامة في بعض 

األحيان تنحصر في الشوفينية 
الضيقة المنبنية على الوالءات 
واإلنتماءات الحزبية ..في حين 

نجدهم يقدسون ويدعمون 
كل من يساندهم ويجلب لهم 

البهرجة والمهرجة والدحرجة 
والظهرجة لغايات نفعية 

براجماتية انتخابية صرفة..

األستاذة نسرين لوباريز المهندسة المكلفة بمشروع تهيئة حدائق سال:
الكــل واع ومــنشرÕ بهــذا اإل¼تــمام  

الــذي يولــيه الـســيد الــعامل للســاكنة مشكــورا

¬فاق الدبلوماسية امللكية
العميد الممتاز األسبق  األستاذ عبد اللطيف بوحموش في تصريح حصري لـ

¬فاق الدبلوماسية امللكية¬فاق الدبلوماسية امللكية
ال يحق للمسؤولني على املالية العامة أن يتقشفوا في مسألة أمن البالد والعباد
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في حوار مع الفنان الشعبي عزيز بوعالم

الستاتي وكل ما 
يملك في رصيده من 
األغاني منذ1999، هو 
من توقيعي أنا كالما 
ولحنا،وأغنية “اعطيني 
الفيزا والباسبور” أنا 
أول من غناها ، من 

كالمي ولحني 15



8> العدد 35 >  يونيو  2015
في إطار تهيئة شوارع مدينة سال ، التي يالحظ المواطن إعادة توسيعها وترميمها وتهيئتها مع إضفاء نوع من الجمالية ، أشرف تهنئة بمناسبة احتفال األسرة الملكية الشريفة بالذكرى 12 لميالد صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن

السيد مصطفى الخيدري عامل صاحب الجاللة على عمالة سال بداية األسبوع األول من شهر يونيوالجاري على حفل تدشين مشروع 
تهيئة شارع القدس تابريكت بحضورعدة شخصيات منتخبة ومنعشين إقتصاديين وجمعويين وإعالميين ورؤساء المصالح الخارجية 
وبعض أعيان المدينة وعموم المواطنين. وقد قدمت له وللوفد المرافق له بالمناسبة األستاذة نسرين لوباريز المهندسة المكلفة 

بالمشروع شروحات حول هذا اإلنجاز ، ومعها كان لي اللقاء التالي لتقريب المواطن والقارئ بصفة عامة من المشروع بكل جوانبه، 
مع متمنياتي تعميم اإلستفادة...وتوضيح األمور في ما يجري ويدور.

عامل سال يدشن مرشوع تهيئة شارع القدس وحدائق تابريكت

 منرب سال والرباط بداية ، مرحبا 
باألستاذة نسرين لوباريز املهندسة 
املكلفة مبشروع هتيئة شارع القدس 
تابريكت،     نسرين لوباريز( شكرا 

على اإلستضافة هبذا املنرب املتميز، 
اليت تودون من خالله تبليغ الرأي 

العام صنيع املسؤولني هبذه احلاضرة 
العزيزة سال . 

- ف���ك���رة م����ن خ���الل���ك���م ع����ن امل����ش����روع، 
ودواع�����������������ي خ����ل����ق����ه ع�����ل�����ى ت������������راب ه�����ذه 

اجلماعة؟
<  ه���ذا امل���ش���روع ي��دخ��ل ف��ي إط��ار 
التي   ، س��ال  مدينة  ش���وارع  ك��ل  تهيئة 
وترميمها،  توسيعها  إع����ادة  ن��الح��ظ 
باهتمام  ال��ق��دس، حضي  ش���ارع  ول��ك��ن 
أول  انطالقة،  نقطة  ك��ان  لكونه  خ��اص 
شارع لفت نظر السيد العامل في إحدى 
األيام  وقرر بخصوصه انطالقة تهيئة 
من سوق   ، جدا  املزرية  حالته  وتغيير 
السيارات  م��واق��ف  للخضر،  عشوائي 
معرقلة للسيرغير منتظمة ، أرصفة غير 
 ، بالبعيد  ليس  الشارع  وه��ذا  مكتملة، 

فهو في قلب مدينة سال.
تعليماته  ال��ع��ام��ل  ال��س��ي��د  ف��أع��ط��ى 
الشارع بسرعة،،،  بهذا  األشغال  لبداية 
أجنزنا  ال���ذي  امل��ش��روع  ف��ي  فانطلقنا 

 ، منه  األول  ..ال��ش��ط��ر   100 بنسبة 
إلى  الغابوية  امل��درس��ة  م��ن  ومي��ت��د 
املعروف  ال��س��ودان  مسجد  ح��دود 
منذ القدمي هنا، فاألرصفة جاهزة 
متر   8500 يناهز  ما  تهيئة  مع   ،
مربع م��ن امل��س��اح��ات اخل��ض��راء، 
وه����ذا ش���يء ل��ي��س ب��ال��ق��ل��ي��ل في 
..إضافة  صغيرة  مساحة  مجرد 
ش���ج���رة مت   120 أك���ث���رم���ن  إل�����ى 

غ��رس��ه��ا ، وه�����ذا ك��ل��ه ش��ك��ل في 
 ، الساكنة  ل��دى  خصاصا   السابق 

اإلهتمام  نوليها  جعلنا  الذي  الشيء 
صادفناه  ال��ذي  اإلشكال  رغم   ، الكبير 
عند وصولنا ، وهوأننا عندما نتفحص 
تصميم التهيئة ، جند بأن هناك مناطق 

خضراء ، ولكن الواقع يعكس العكس.

- ملاذا ؟
 < ن���ظ���را ل����ألزم����ة احل���اص���ل���ة ف��ي 
ف��ض��اءات م��واق��ف ال��س��ي��ارات، ال��ش��يء 
ال�����ذي خ��ل��ق ف���رص���ة إلح�����داث م��واق��ف 
 ، املرافق  تلك  في  للسيارات  عشوائية 
وأصبح الشارع عبارة عن فضاء خاص 
جعلته   ، املتجولني  والباعة  للسيارات 

يظهر في صورة يرثى لها .

ل��زام��ا علينا ف��ي ال��ب��داي��ة حل  ف��ك��ان 
 ، بالسيارات  اخلاصة  املرافق  إشكالية 
فأنشأنا أكثر من 120 موقفا للسيارات 
، بعد ذلك ، استطعنا أن نسترجع تلك 
املساحات اخلضراء لتهيئتها وأصبحت 
م��ن ج��دي��د ف��ض��اءات خ��ض��راء مجهزة 
اخلاصة  واأللعاب  وال��ورود  باألشجار 
ب���األط���ف���ال وت��ع��ط��ي ج��م��ال��ي��ة ل��ل��ش��ارع 
تدشينها  ب��ع��د  م��ب��اش��رة  ،فاستقطبت 
أطفال  ك��ل   ، ال��ع��ام��ل  السيد  ط��رف  م��ن 
وكباراملنطقة الذين كانوا محرومني من 
اإلستفادة من مثل هذه الفضاءات بكل 
مكوناتها ، وهنا أحتدث بطبيعة احلال 
الروسطال،  القدس وحديقة  عن حديقة 
باستثناء   ، ال��ص��در  يثلج  أم���ر  وه���ذا 
هذين الفضاءين كشرط أول لديا ساحة 
املتجولني  الباعة  من  كبيرا  عددا  تأوي 
، سنعمل على إعادة تهيئتها وتأهيلها 
تنفيذا لتعليمات السيد العامل لتنقسم 
س��اح��ة  األول   : ف���ض���اءات  ث����الث  إل����ى 
للنزهة  ف��ض��اء  ب��ه��ا  س��ن��ح��دث  ك��ب��ي��رة 

وورود م���ج���ه���ز ب���أش���ج���ار 
وأغ����راس 

واألل��������ع��������اب 
اخلاصة باألطفال وكراسي اإلستراحة، 
منها أيضا 2000م مربع مغطاة للسوق، 
وامل���ش���روع ف��ي ط���ورا إلجن���از ، بشكل 
عصري جديد ورائع في احلقيقة ، ومقنن 
التجهيزات  وجميع  اخل���اص  بنظامه 
باألزبال  خاصة  وفضاءات  به  اخلاصة 
لوقوف  فضاءات   3 به  ...و  واحلراسة 

السيارات تقدر ب 50 موقف إضافة إلى 
بئر للسقي بطبيعة احلال ، لتوفير املاء 
 ، لسقي املساحات اخلضراء العمومية 
اب��ن طفيل معروف في  ومب��ا أن ش��ارع 
املدينة على أنه فضاء لغسل السيارات 

، الشيء الذي خلق 
م��ش��ك��ال ك��ب��ي��را من 
الذين  أول��ئ��ك  خ��الل 
مي����ت����ه����ن����ون غ���س���ل 
إلى  إضافة  السيارات 
وذلك  املتجولني  الباعة 
نوع  م��ن  فوضى  م��ا خلق 
خاص. فنحن ال نلقي عليهم 
ولكن  لهم  الفضاء  ألن   ، باللوم 

هذا واقع معاش،،،،،
فالفرصة أصبحت مسموحة للشباب 
السيارات  غسل  حرفة  ميتهنون  الذين 
بنظام واحترام  الفضاء  ليستغلوا هذا 

وتقنني ومرحبا بهم .
العامل  السيد  ما سيوجههم  وغالبا 
ف��ي إط���ار ج��م��ع��وي أوت��ن��ظ��ي��م م��ن ه��ذا 
القبيل على غرار مجموعة من املشاريع 
، ب��ح��ي��ث س��ي��س��ت��ف��ي��دون م���ن ال��ف��ض��اء 

وم����اء ال��ب��ئ��ر، وذل����ك ب��ال��ن��ه��ار، ويبقى 
للسكان ليال ، الذين يشتغلون بالنهار، 
سياراتهم  لوضع   بحاجة  وسيكونوا 

بتلك الفضاءات .
الشطر الثاني وتكلفته تناهز2 مليون 
، م���رت صفقته،  ال���دراه���م  ون��ص��ف م��ن 
واألشغال في الطريق إلى اإلنطالقة ،في 

الغالب بعد شهر رمضان األبرك .
وآخر نقطة في املشروع تتعلق بتهيئة 
ال��س��ودان  األرص��ف��ة احمل��ي��ط��ة مبسجد 
طويال،،،  تاريخا  العمر  من  يبلغ  ال��ذي 
وهذه نقطة إشتغلنا عليها ونبحث عن 

التمويل لإلنطالق في األشغال.

امل�����ش�����روع  م������ن خ����الل����ك����م ص�����اح�����ب   -
وال���ش���رك���اء وامل���ب���ل���غ اإلمج������ايل امل���رص���ود 

هلذا املشروع ؟
<  ص���اح���ب امل���ش���روع ه���و ع��م��ال��ة 
احل��ال  بطبيعة  رأس��ه��ا  وع��ل��ى   ، س��ال 
الفكرة  فهو صاحب  سال،  عامل  السيد 
وصاحب املشروع وهواملتتبع شخصيا 
ملراحل هذا املشروع ، ودائما تراه يوم 
بعني  س��اع��ات   3 زه���اء  يقضي  السبت 
 ، املطروحة  اإلشكاليات  كل  املكان حلل 
ضف إلى ذلك الزيارات التفقدية بنسبة 
وهذا   ، األسبوع  ثالثة خالل  أو  مرتني 
ب��ش��ه��ادة ال��س��اك��ن��ة..وه��و ب��ذل��ك يعطي 
األفضل  نحو  للتقدم  احل��ي  ال��ن��م��وذج 
ببالدنا إلى البعيد الذي نحبه ونرضاه 

ملغربنا احلبيب.
ف��ه��و ب��ذل��ك يعطي امل��ث��ل وال���ق���دوة ، 
أيضا  القطاع اخلاص  من  رفقة شركاء 
جتندوا إلى جانبه ، واملثال ينطلق مني 

كمهندسة أعتبرأن ذلك واجبا وطنيا .
 بخصوص تكلفة املشروع باستتناء 
 13 م��ن  بأكثر  ت��ق��در  ومحيطه  املسجد 
الهني  باألمر  ، وهذا ليس  مليون درهم 
، صرفت منها 5 ماليني ونصف للشارع 
و 3ماليني في الشطراألول و2.5 مليون 
حلديقة  مليون   2.5 الشطرالثاني،  في 
، وهذا مساهمة من  القدس  الروسطال 
مقاول خاص جتند   ، املرنيسي  السيد 
من جهته مساهما مشكورا خلف السيد 
العامل ، وأجنز احلديقة بكل متطلباتها 
ولوازمها ، واحلديقة الثانية من طرف 
ما  بكل  أيضا  امل���زاوي  أوب��ام��ي  السيد 
فيها من أغراس ورخام وألعاب لألطفال 

، وهذا فعال أمر مفرح.
أم���ا احل���اج ال��ب��وع��زاوي ف��ق��د تبرع 
من  ب��ع��دد  مشكورا  جهته  م��ن  للعمالة 
اآلبارالتي نحن بحاجة إليها مبجموعة 
موالي  حي   ، كالقدس   ، الفضاءات  من 

بحيث   ،،،، القرية   ، بطانة  إسماعيل، 
إال  خضراء  مساحة  أحدثنا  كلما  أننا 
ونفكر في طرق اإلقتصاد في مادة املاء 
في  دائما  ،ونحن  واحليوية  الضرورية 
إطارالتنمية املستدامة ، نفكر في إيجاد 
املساحات  من  أكبرعدد  لتحقيق  حلول 

اخلضراء ،ولكن بدون تبذير للماء.
في  ساهم  ب���دوره  احلريشي  السيد 
خالصة  أحسن  وه��ذه   ، السوق  فضاء 
 ، العملية  ه��ذه  خ��الل  م��ن  نستنتجها 

والتي نالت رضى اجلميع.
واخلاصة  العمومية  احلركة  وه��ذه 
تعميمها  وج����ب  وش���راك���ة  ب��ت��ض��ام��ن 
واستثمارها خدمة لبالدنا العزيزة التي 
تتطلب منا مساهمة اجلميع بقليل من 
وقته، ومجهوده للبناء والتقدم خطوات 
إلى األمام ، وأنا أنوه بالسيد عامل سال 
استطاع حتقيق  الذي  عليه  الله  تبارك 
هذه اللمة اجلميلة من الكفاءات ألفضل 

النتائج .

- م���ب���اش���رة ب��ع��د إط���الع���ن���ا ع��ل��ى ه��ذه 
اجل��م��ال��ي��ة ال����يت ح��ل��ت هب����ذه امل��ن��ط��ق��ة، 
ت��س��اءل��ن��ا ع���ن ال���ط���ري���ق ال����يت ت��س��ل��ك��وهن��ا 
ل��ت��أم��ني ال��س��الم��ة وال��ص��ي��ان��ة واحل��ف��اظ 
ع��ل��ى ال����رون����ق وت���ل���ك اجل���م���ال���ي���ة، م���ا هو 

ردك هبذا اخلصوص ؟
بها  فازت  التي  الصفقة  لقد متت   >
واخلاصة   ، املختصة  الشركات  إح��دى 
بهذه   ، اخلاصة  واحل��راس��ة  بالصيانة 
الفضاءات ، وأحدثنا مراكز للحراسة ، 
صنع  من   ، سال  بعمالة  أيضا  بصفقة 
إح���دى ال��ش��رك��ات مب��واص��ف��ات خاصة 

كنموذج يستعمل بكل الفضاءات اخلضراء 
بسال ،،، وهذا كله يدخل في إطار التنظيم 

املستقبلي لكل احلدائق بسال .
بالنسبة للحراسة ، عندما يشعرالناس 
وأن  بهم  وتعتني  مبلفاتهم  تهتم  بأنك 
كبار املسؤولني في املدينة وعلى رأسهم 
،يولونهم  شخصيا  س��ال  عامل  السيد 
الرعاية املتوخاة، فهم يصبحون أحسن 
للسهرعلى  لك  متثيل  وأحسن  ح��ارس 
هذا  بأن   ، متأكدة  جد  فأنا   ، مشروعك 
الشارع سيبقى كما تصورناه وأجنزناه 
،ألن الوعي لدى املواطنني ارتقى بشكل 
في  رغبة  حت��دوه  والكل   ، للنظر  ملفت 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ج��اوب ، وه���ذا ع��ب��ر كل 
تراب عمالة سال ، من بطانة ، تابريكت 
، سيدي موسى حي موالي إسماعيل ، 
فالكل   ،،  ، األح��ي��اء  من  وغيرها  القرية 
واع ومنشرح بهذا اإلهتمام الذي يوليه 

السيد العامل للساكنة مشكورا.

الكل واع ومنشرح 
هبذا اإلهتمام 

الذي يوليه السيد 
العامل للساكنة 

مشكورا




