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العدد األول





إن الهدف الذي يجب أن تســـعى 
إليه كل المؤسســـات،   هو خدمة 
بهذه  قيامهـــا  وبدون  المواطـــن. 
المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، 

بل ال مبرر لوجودها أصال.
فالغايـــة منها واحـــدة، هي تمكين 
المواطن من قضاء مصالحه، في 
أحسن الظروف واآلجال، وتبسيط 
المرافـــق  المســـاطر، وتقريـــب 

والخدمات األساسية منه.
إن تدبيـــر شـــؤون المواطنيـــن، 
وخدمـــة مصالحهـــم، مســـؤولية 
وطنية، وأمانة جســـيمة، ال تقبل 

التهاون وال التأخير.
الذي  التفويض،  يستغلون  البعض 
يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن 
العام في إعطاء األســـبقية لقضاء 
والحزبية،  الشـــخصية  المصالح 
بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك 

لحسابات انتخابية.

مقتطفات من الخطاب املل
، افتتاح الدورة الترشيعية 14 أكتوبر 2016.
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يأتي إصدار نشرة «جماعة تمارة»، بعد مرور سنة من هذه الوالية كدعامة 
لتدبير الشـــأن المحلي، وتنوير الرأي العام المهتم والمتتبع لســـير األشغال 

واألعمال التي يشرف عليها المجلس الجماعي تخطيطا وتنفيذا.
نريـــد للمجلة أن تكون منبرا للتواصل مع ســـاكنة المدينـــة قصد إخبارهم 
وإطالعهـــم بمجريات األمـــور في جماعتهم، وتمكينهم من متابعة ســـيرها 

وتدبير شؤونها.
كمـــا نطمح من خاللها إلى بســـط مخططات المجلـــس الجماعي وتوجهاته 
وبرامج عمله، كما ستمكن المجلة أيضا من الوقوف على مختلف المنجزات 
ورصد التحديات واإلكراهات وكـــذا االختالالت قصد معالجتها وتجاوزها 

في المستقبل.
والعتقادنا بأن تدبير الشـــأن المحلي هو عمل تشـــاركي بامتياز، فإننا نؤكد 
علـــى ضرورة انخراط مختلف الهيئات السياســـية والقـــوى الحية وهيئات 
المجتمع المدني والســـاكنة في دعم مســـار التنمية بالمدينة، وذلك بالتفاعل 
اإليجابـــي والبناء مع هذا المنبـــر، وكلنا أمل أن تثير المجلة فضول مختلف 
الفاعلين بالمدينة وجميع المتدخليـــن، فيكون ذلك خيَر محفِّز  لهم لإلفصاح 
عـــن انتقاداتهم البناءة، وبســـط مقترحاتهم والتنبيه علـــى االختالالت التي 
يرصدونها، وذلك من أجل الدفع بعجلة التنمية والرقي بالمدينة إلى مصاف 

المدن الراقية، والنهوض بها نحو  غد أفضل.
ونحن عاقدون العزم على أن نكون كلنا آذانا صاغية وأن نقوم بالمتعين قدر 
المستطاع. وهنا تكمن أهمية الدور الذي تضطلع به الجماعة ومدى نجاحها 

في ممارسة سياسة القرب من المواطن.
إال أن كل مقاربة ال يمكن لها النجاح بدون أن تتضافر جهود جميع الشركاء 

االجتماعيين والسياسيين واالقتصاديين.
وكذلك ال ننســـى دور وأهمية إســـهام اإلدارة بنفســـها اإليجابـــي، لتفعيل 
المقترحات وأخـــذ مضامينها بعين االعتبار، واإلســـهام في صيرورة هذه 

اإلنجازات.
وهكذا فإن المجلس الجماعي بإرادتـــه الصادقة والعالية، والمواطن بيقظته 
ورقابتـــه واإلدارة بجديتها وتعاونها اإليجابي، يهب الجميع لبناء مســـتقبل 

أفضل للجماعة وساكنتها.
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موقــع متميــز: 
 تتمتع مدينة تمارة بمميزات جغرافية و بشرية 
جـــد هامة. فهي توجد بالقـــرب من العاصمة 
اإلدارية و ال تبعد عن العاصمة االقتصادية، 

الدار البيضاء، سوى بحوالي 70كلم .
 كمـــا أنهـــا تســـتفيد من شـــبكة كبيـــرة من 
الســـيار، وخط السكة  المواصالت كالطريق 
الحديدية وعدة طرق رئيســـية و ثانوية. هذا 
باإلضافة إلـــى مناخها االمتوســـطي المعتدل 
ووجـــود مناطق خضراء و غابات شاســـعة 

إضافة إلى الحزام األخضر.
كثافة سكانية مرتفعــة: 

 عرفت جماعة تمارة خالل الخمس و العشرين 
سنة األخيرة تحوالت ديموغرافية متسارعة، 
أدت إلى ارتفاع متســـارع في عدد ســـكانها.
فحســـب إحصاء 2014، فقد بلغ عدد سكان 
جماعة تمارة حوالي 313.510 نســـمة، و 
تناهز الكثافة السكانية حاليا 7516 نسمة في 
الكلم المربع. كمـــا أن الجماعة عرفت حركة 
نشـــيطة للهجرة من مختلف المناطق الشيء 
الذي أدى إلى انتشار السكن العشوائي و دور 

الصفيح بشكل مهول.
المجـــال الصناعــــــي : 

تحتضن جماعة تمارة %17 من المؤسسات 
الصناعيـــة على صعيـــد جهة الرباط ســـال 
القنيطرة حيث تتوفر على أزيد من 90 وحدة 
صناعيـــة توفر اآلالف من مناصب الشـــغل. 

���� ��ارة �� �¯�ر:�
وتتوفر جماعة تمارة على منطقتين صناعيتين 
كبيرتين : المنطقة الصناعية الجنوبية و تقدر 
مســـاحتها 120 هكتار. وتضم حاليا أكثر من 
50 وحدة صناعية. وهناك المنطقة الصناعية 
الشـــمالية «التصنيع» و مساحتها 20 هكتار 

وتحتضن أكثر من 40 وحدة صناعية.  
المجـــال التجـــاري : 

يحتل المجال التجاري جزءا مهما من نشـــاط 
ســـكان جماعة تمارة ويمارس هذا النشـــاط 
بأشـــكال مختلفة تتأرجح بيـــن القطاع المنظم 

والمرخص له و بين القطاع غير منظم. 
وتســـتطيع الجماعة تحقيق اكتفائها الذاتي في 
مجال التغذية األساسية و الخدمات المشتركة. 
كما عرفـــت الجماعة في الســـنوات األخيرة 
تواجد األسواق الكبرى للتبضع.  وكان لخلق 
ســـوق بيع الخضر والفواكـــه بالجماعة األثر 
اإليجابـــي الكبير على الجماعـــة وعلى باقي 
المناطق المحيطة بها. حيث ســـاهم في الرفع 
من مداخيل الجماعة وكـــذا تزويد العديد من 
الخضر  بحاجياتهـــا من  القريبة  الجماعـــات 

والفواكه . 
المجـــال الرياضــي :  

تتوفـــر الجماعة على ملعب جماعي و فريقين 
بالبطولة االحترافية الثانية لكرة القدم. و العديد 
من الفـــرق في مختلف الرياضـــات. وتتوفر 
الجماعة كذلك على قاعتين مغطاتين متعددتي 
االختصاصـــات، وبعـــض مالعـــب القرب.

المجـــال الثقافـــي :
المركب الثقافي محمد عزيز الحبابي. و يعتبر 
بحق معلمة ثقافية يمكن للجماعة االفتخار بها. 
فهـــو مجهز بطريقة عصريـــة ويحتوي على 
عدة قاعـــات للمطالعة والعـــروض وقاعات 

للمعلوميات والرسم والمسرح وغيرها.
كمـــا أن الجماعة تتوفرعلـــى مكتبة جماعية 
تتوفرعلـــى خزانـــة للكتـــب مـــن مختلـــف 
التخصصات وتســـتقبل الكثير مـــن التالميذ 
والطلبة وتقام بها عدة أنشطة وعروض ثقافية 

هذا باإلضافة إلى تواجد عدة دور للشباب.
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األشغال التقنية

النظافة وح ية البيئة

حفظ الصحة

املساحات الخرضاء

م رسة املهن التجارية والصناعية والشؤون اإلجت عية

تدب¬ امللك الج عي واملنازاعات

الجبايات املحلية
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رئيس اللجنة: الجياليل سو�

النائب: التهامي فياليل

رئيس اللجنة: حميد الرامي

النائب: لحسن عاشور

رئيس اللجنة: ك ل كحيل

النائب: حسن شيشاوي

رئيس اللجنة: محمد املنصوري

النائب: خالد األملو³

رئيس اللجنة: محمد الحداق

النائب: عبد الكريم الطالبي

األعضاء:
عمر قاسمي• 

عبد العزيز لعايض• 

صالح غالب• 

عبد الحفيظ الوفا«• 

سعد حازم• 

إبراهيم مفتاح• 

ك ل كريم الدين• 

نعيمة بنعبد الصادق• 

عمر أتكان• 

عبد الحق العر�• 

األعضاء:
لطيفة املتوكل• 

فؤاد ملفيشخ• 

عبد العايل الهواري سلي �• 

عبد العزيز طهراوي• 

عبد الكريم بوÁر• 

اعت د الزهيدي• 

فاطمة بنحميدة• 

لشهب كصعي• 

محمد الريفي• 

الجياليل باكة• 

عبد اإلله القدم¬ي• 

األعضاء:
س ح الدرقاوي• 

حميد الوصيف• 

سم¬ة الهاشمي• 

األعضاء:
أس ء مساوي• 

أحمد لحبا�• 

نعيمة بنيجي• 

يونس السكوري وبحسو• 

محمد بلموزنة• 

عبد العزيز العث �• 

عيل بيدغارن• 

 •
عبد الكريم الشب

السعيد الكوييس• 

األعضاء:
إبراهيم الشكوري• 

سعد أغزاف• 

عبد اللطيف الدقون• 

سعيد بولخ¬• 

عبد الواحد النقاز• 

بوشعيب املامون• 

محمد رزوق• 

حميد بوزاعي• 

حليمة مساوي• 
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 الميزانية وبرمجة الفائض• 
فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة• 
فتح اعتمادات جديـــدة والرفع من مبالغ االعتمادات وتحويل • 

االعتمادات داخل نفس الفصل
تحديد ســـعر الرســـوم األتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض • 

لفائدة الجماعة
إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها• 
االقتراضات والضمانات الواجب منحها• 
الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة• 
 تدبير األمالك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها• 
 اقتنـــاء العقـــارات، أو مبادلتهـــا أو تخصيصهـــا أو تغيير • 

تخصيصها
المساهمة في إعداد برامج عمل الجماعة وتحيينه• 
دراســـة جميع األعمـــال الكفيلة بتحفيز وإنعـــاش االقتصاد • 

المحلي والتشغيل وتشجيع االستثمار
تدارس التقارير المالية لعمل التمثيل الجماعي لدى المجالس • 

اإلدارية والمؤسسات المحلية في نهاية كل سنة مالية
مناقشة التقرير السنوي الخاص بالعمليات المحاسبية والملية • 

المنجزة من طرف الهيئات المختصة
دراسة الشـــق المالي في كل االلتزامات التي تعتزم الجماعة • 

القيام بها
المقـــررات التنظيمية في حـــدود االختصاصـــات المخولة • 

حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة

الدراسة واالطالع على مختلف مراحل إعداد التراب ووثائق • 
التعمير.

الدراســـة واالطالع وإبداء الرأي حول مختلف برامج إعادة • 
الهيكلة العمرانية وتأهيل السكن غير الالئق.

ضوابط البنـــاء الجماعة واألنظمة العامـــة الجماعية للوقاية • 
الصحية والنظافة العمومية.

 دراســـة المشـــاريع المهيكلة لتحقيق االلتقائيـــة واالندماج • 
لمختلف البرامج المتعلقة بسياسة المدينة.

تسمية الساحات واألزقة والطرق العمومية بتراب الجماعة.• 
دراسة القضايا ذات العالقة بالوقاية الصحية.• 
دراسة القضايا ذات العالقة بالبيئة والتنمية المستدامة.• 
دراســـة األنظمة العامة للســـير والجـــوالن والمحافظة على • 

الطرق العمومية وتشويرها ووقوف العربات.
المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه• 
دراســـة العقود المتعلقة باالختصاصات المشتركة والمنقولة • 

المرتبطة باختصاصات اللجنة.
المقـــررات التنظيمية في حـــدود االختصاصـــات المخولة • 

حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.

البرامج المرتبطة بالتنمية االجتماعية.• 
األنشـــطة والمبـــادرات ذات الطابع االجتماعـــي والتي تهم • 

مختلف الشرائح االجتماعية.
تشجيع مختلف أوجه العمل الثقافي واإلبداع األدبي والفني.• 
األنشطة الرياضية بمختلف أنواعها.• 
توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات.• 
المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه.• 
المقـــررات التنظيمية في حـــدود االختصاصـــات المخولة • 

حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.
دراســـة العقود المتعلقة باالختصاصات المشتركة والمنقولة • 

المرتبطة باختصاصات اللجنة.

إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية أو المســـاهمة • 
فيها.

طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة.• 
إحداث وتدبير شركات التنمية المحلية.• 
وضع المخطط المديري للتجهيزات ودراســـة جميع عمليات • 

إنجاز األشغال في مختلف المرافق الجماعية.
تدارس تقارير عمل التمثيل الجماعي لدى المجالس اإلدارية • 

والمؤسسات المحلية.
المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه.• 
دراسة العقود المتعلقة باالختصاصات المشتركة والمنقولة.• 
المقـــررات التنظيمية في حـــدود االختصاصـــات المخولة • 

حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.

دراسة المســـاهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية • 
ومؤسســـات التعاون بيـــن الجماعات أو االنضمـــام إليها أو 

االنسحاب منها.
اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص.• 
اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي وكل أشكال التبادل مع • 

جماعات ترابية وطنية أو أجنبية.
االنخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون • 

المحلية.
دراسة تحديد اختصاصات وتنظيم إدارة الجماعة.• 
المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه.• 
المقـــررات التنظيمية في حـــدود االختصاصـــات المخولة • 

حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.
دراســـة العقود المتعلقة باالختصاصات المشتركة والمنقولة • 

المرتبطة باختصاصات اللجنة.
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تعتبر المديرية العامة للمصالح حلقة وصل بين المجلس المنتخب وبين 
اإلدارة، اذ تعمل على تتبع وتنفيذ مقررات المجلس وتوجيهات رئيسها. 
والمديـــر العام هو نقطـــة التواصل وحلقة الوصل بيـــن كافة مصالح 
الجماعـــة وموظفيها وبيـــن رئيس الجماعة الذي يفـــوض له عدد من 
الصالحيات تمكنه من التوقيع بالنيابة عنه واالشراف باسمه على عدة 

مصالح.
يسهر المدير العام على 
تقديم أحســـن الخدمات 
ويواكـــب  للمواطـــن 
تطـــور االعمـــال بما 
المدينة  علـــى  يعـــود 
بخصوص  أما  بالنفع. 
اإلدارة  عالقـــة 
فإنهـــا  بالمنتخبيـــن 
بقانـــون  مؤطـــرة 
ما  أن  تنظيمي، غيـــر 
التعاون  هو  يســـودها 
وتغليـــب  والتكامـــل 
المواطـــن  مصلحـــة 
وخدمـــة الصالح العام 
الجهود  كل  وتضافـــر 
من أجـــل تحقيق تنمية 

مستدامة حقيقية. 
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إن الخدمات اليومية التي تدخل ضمن التدبير اإلداري لشؤون الموظفين 
وغيرهم تقدمها مصلحة الموارد البشرية لفائدتهم مباشرة، أو لصالحهم 
في مواجهة مؤسسات عمومية أخرى تختلف طبيعتها وشكلياتها حسب 

تنوع أنشطتها اإلدارية وأهدافها. ومن بين هذه الخدمات:
تدبير ملفات انخـــراط الموظفين واألعوان لـــدى الصندوق المغربي 

للتقاعد والهيئات التعاضدية والتأمين والتغطية الصحية...
و لقـــد تمت خالل هذه الســـنة معالجة عدة ملفـــات الترقية والرخص 
االداريـــة الخاصـــة بالموظفين، تم كذلك تدبير ملفـــات المحالين على 

التقاعد وتدبير الوثائق اإلدارية المتعلقة باألعوان العرضيين.

تسهر هذه المصلحة على تتبع وإنجاز االشغال التقنية الخاصة بالجماعة. 
وهي مكونة من مجموعة خاليا: خلية الطرق والبنايات، خلية ريضال، 

خلية التشوير، خلية التجزئات.
- خليـــة الطرق والبنايات: تقوم هذه الخلية بإنجاز أو تتبع الدراســـات 
الخاصة بتهيئة او انشاء الطرق والمنشآت الجماعية. فخالل هذه السنة 
عملـــت هذه الخلية علـــى ترميم وتهيئة المركـــب الثقافي محمد عزيز 
لحبابي والقاعة المغطـــاة لخضر الرداد  حيث أصبح جاهزان لفتحهما 
للعموم. وتهيئة المقر المؤقـــت للجماعة. كما تم اصالح بعض الطرق 
الداخلية بالمدينة (شـــارع عبد هللا بها و حي كيش االوداية) وكذا تهيئة 

مدارين (شارع االوداية وموالي إسماعيل).
- خلية ريضال: هذه الخلية تقوم بتتبع ومراقبة كل ما له عالقة بأشغال 
الشـــركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير الســـائل 

بالمدينة. ولقد قامت الخلية بتنسيق مع ريضال بوضع 4 نوريس للساكنة الغير مجهزة بالماء الصالح للشرب وذلك بعد حذف السقايات العمومية. 
كما قامت الخلية بدراسة عدة ملفات في مجال االيصال االجتماعي بكل من دواوير أوالد بناصر، أوالد بلمكي واوالد امطاع الغربية.

كما قامت الخلية بتنسيق مع مصالح ريضال بجرد لعدادات الماء والكهرباء التابعة للجماعة حيث ثم حذف العدادات الغير مستعملة والتي كانت 
الجماعة تؤدي مستحقاتها.

- خلية التشـــوير: تقوم هذه الخلية بتنظيم الســـير والجوالن في المدينة وتقوم بتتبع وتنفيذ قرارات المجلس في المجال. كما تســـهر على أشغال 
التشوير األفقي والعمودي بالمدينة ولقد قامت الخلية بوضع حوالي 300 عالمة المرور بالمدينة.

- خلية التجزئات : اختصاص هذه الخلية هو دراســـة الملفات التقنية الخاصة بمشـــاريع التجزئات والمجموعات الســـكنية ومراقبة وتتبع أشغال 
التجهيز طبقا لألنظمة الجاري بها العمل.
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تهتم مصلحة الميزانية والحســـابات بتدبير نفقات ميزانية الجماعة 
وذلك بإعداد الميزانية الخاصة بباب المصاريف وبرمجة الفائض، 
وإعـــداد ملفات تتعلـــق بتحويل االعتمـــادات أو تغييرها، كما يتم 
تســـجيل عمليات تتعلق بالتزام النفقات والحواالت وتتبع ومراقبة 
تنفيذ الميزانية والحســـابات الخصوصية، كمـــا يتم تحيين برنامج 
حســـابات الميزانية وكذا التدبير المالي لسندات الطلب والصفقات 
وأداء مستحقات الشركة المفوض لها في قطاع النظافة واستهالك 
المـــاء والكهرباء والهاتف ونفقـــات التجهيز بمختلف فصولها من 
تجهيز الطرق واألشغال الكبرى، وكذا نفقات لتقديم إعانات لفائدة 
الجمعيات (الرياضية، الثقافية، االجتماعية، والمؤسسات الخيرية)، 
وتهيـــيء االلتزامات والحواالت المتعلقـــة بمصاريف الموظفين، 
ومنح التعويضات عن المهام األعمال الشاقة والوسخة (الساعات 
اإلضافية، التنقالت)، وإعداد قوائـــم الرواتب واألجور مع إعداد 
قوائم االقتطاعات المدفوعة للمؤسســـات المعنية للنظام الجماعي 
لمنح رواتب التقاعد والتعاضدية ومؤسسات وشركات القروض، 
كما يتم تدبير ملفات التقاعد للموظفين ودراســـة على المراسالت 

المتعلقة بالمصلحة.

��¢���°��� �´ون ا

عكف المجلس الجماعي منذ انتخابه في منتصف شـــهر شتنبر 2015 
على دراسة عدة قضايا مرتبطة بشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، 

ويمكن إيجاز أعمال مصلحة شؤون المجلس فيما يلي : 
- إنجاز  محضر تسليم السلط بين الرئيس السابق السيد أحمد الملوكي 

والرئيس الجديد للجماعة السيد موح رجدالي؛
- التحضير لسبع 7 دورات، منها أربع (4) دورات عادية وثالث (3) 

استثنائية تم خاللها مناقشة 75 نقطة.
- وقد أســـفرت هذه الدورات عن اتخاذ تســـعة وســـتون (69) مقررا 
للمجلس حيث سهرت المصلحة على القيام بكل الترتيبات اإلدارية في 

هذا الشأن.
-  الحرص على تأطير أشـــغال هذه الدورات باحترام القوانين الجاري 

بها العمل في مختلف المجاالت.
-  تهييـــئ 106 قـــرار خاص بتفويض أو إلغـــاء التفويض في مجال 
الحالة المدنية واإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة نسخ الوثائق 

ألصولها وتوجيهها إلى الجهات والمصالح المعنية.
- تهييئ 27 قرار لتفويض تدبير بعض القطاعات لنواب الرئيس؛

- تهييئ قرار لتفويض بعض المهام للمدير للمصالح الجماعية؛
- صياغة قرار إعداد برنامج عمل الجماعة.

- مواكبة وحضـــور ثمانية وســـبعون (78) اجتماعا لمكتب المجلس 
واللجن الدائمة، واجتماعات أخرى مختلفة. 

كما قامت مصلحة شؤون المجلس بإعداد مجموعة من التقارير أهمها:
- تقاريـــر عن أشـــغال اللجن تـــم تقديمها من طرف رؤســـاء اللجن 
للمجلـــس طبقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق 

بالجماعات.
- تقاريـــر عن أعمال الرئيس خالل الفتـــرات الفاصلة ما بين دورات 
المجلس تم إعدادها بتنســـيق مع الســـيد رئيس المجلـــس الجماعي و 

بإشراف مباشر منه وتقارير عن إيام دراسية.
من اختصاصات هذه المصلحة :

- تهييئ ملفات الدورات العادية واالســـتثنائية  وتوجيهها إلى أعضاء 
المجلس الجماعي؛

- تحرير محاضر اجتماعـــات دورات المجلس ، محاضر اجتماعات 
مكتـــب المجلس واللجـــان الدائمة والمؤقتة واللجـــن الموضوعاتية و 
محاضر اجتماعات رئيس المجلس مع المصالح الخارجية والجمعيات 
والهيئات المختلفة (عموما كل االجتماعات التي يرأسها رئيس المجلس 

أو نوابه).
- مباشـــرة مسطرة التأشير على مقررات المجلس الجماعي من طرف 

سلطة الوصاية.
- إنجـــاز قـــرارات التفويض في المهام لنواب الرئيـــس والمدير العام 

للمصالح والموظفين.
- إنجاز التقرير عن أنشـــطة الرئيس ومكتب المجلس واللجان ما بين 

الدورات العادية واالستثنائية.
- التنسيق مع المدير العام وكل المصالح الجماعية والخارجية من أجل 

ضمان تنفيذ مقررات المجلس الجماعي.

�°��� ا��´ون ا��ا���
� وا���ازات

- اإلشـــراف القانوني على جميع االتفاقيات والعقود اإلدارية وصفقات 
اإليجار ومحاضر الدورات والقرارات الفردية التنظيمية وبصفة عامة 

جميع الوثائق اإلدارية التي تصدرها الجماعة أو تكون طرفا فيها.
- ضبـــط مختلف المنازعـــات القضائية التي تكون فيهـــا الجماعة إما 

مدعي أو مدعى عليها بتنسيق مع األطراف المعنية.
- حضـــور إنجاز الخبرات وجلســـات البحث بتمثيليـــة المصالح ذات 

الصلة بالملف وبتنسيق مع محامي الجماعة.
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-  قامت المصلحة بجرد كل المناطق الخضراء والمســـاحات الصالحة 
إلنجاز وإقامة حدائق عليها، تكون في مستوى مدينة من حجم  تمارة.
-  تم الشـــروع منذ ســـنة في إنجاز دراسة مستفيضة ومتكاملة في هذا 
المجال تضمنت مقترحات ومعطيات تقنية تخص المساحات الخضراء 
التي ســـيتم إنجازها أو التي في عداد المســـاحات التي يتم صيانتها أو 

إصالحها، في عدة مناطق وأحياء من المدينة.
توجـــد في المدينة عدد من المســـاحات الخضراء (ڭيش االوداية، حي 
الســـكيكينة، حي المغرب العربي، أخرى توجد بالقرب من ثانوية ابن 
رشـــد  المسيرة 1 ،،،،،،)، وضعت الجماعة في قائم أولوياتها إحداث 
بعضهـــا أو إصالحها بعد تعرضها لإلتـــالف واإلهمال، وقد رصدت 

الجماعة ميزانية ضخمة من أجل إعادة تأهيلها.
كمـــا انتهجت الجماعة سياســـة ترمي إلى فتح الباب أمام المســـاهمين 
والشـــركاء االقتصاديين (شـــركات مواطنة )، لتقديم خدماتهم بإنجاز 
عدد من المساحات الخضراء مع إشراك جمعيات األحياء والساكنة في 
صيانة ورعاية عدد من المســـاحات الخضراء. كما رسمت المصلحة 
خطة إلنجاز بعض المســـاحات على مداخـــل المدينة إلعطاء جمالية 
خاصـــة بها، وتقوية المســـاحات الخضـــراء لما لها مـــن فوائد بيئية 
ونفســـية ومنفعة عامة تهـــم الجميع، من جميـــع مداخلها(الهرهورة، 

الرباط،،،،،،،).

تقوم مصلحة الصفقـــات والمعدات بإعداد الصفقـــات والقيام بأعمال 
وخدمات تهم الجماعة وصيانة تجهيزات المؤسسات التابعة لها. 

كما تقوم بتوفير وصيانة المعدات واآلليات وأدوات  المكاتب لمصالح 
الجماعة كما تقوم باإلشراف والسهر على اللوجستيك الخاص بمختلف 
االنشـــطة التي تنظمهـــا الجماعة، وكذا تأدية واجبـــات االنخراط في 
خطـــوط الهاتف واالنترنيـــت. وقد قامت المصلحة خالل هذه الســـنة 
بإعـــداد ما يقدر بعشـــرين إعالنا لطلب عروض األثمـــان المفتوحة، 
وأعدت سندات تتعلق بطلبيات  الجماعة وحاجياتها من صيانة وإصالح 

وشراء المواد واألدوات.
كما أشـــرفت على إعداد اللوجســـتيك لمهرجان تمارة، وتتبع أشغاله، 
ومتابعة أشـــغال تجهيز المقر الجديـــد للجماعة، ومتابعة تجهيز مركز 
محمد عزيز لحبابي وصيانة التجهيزات بالمؤسسات التابعة للجماعة. 


� وا���اد �³ ��� ا��اءات�����°��� ا��ا�� ا

تتكون مصلحة الحالة المدنية واإلشـــهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النســـخ لألصولها من مكتب مركزي وتسعة مكاتب فرعية، ويعتبر 
المكتب المركزي الحلقة بين المكاتب الفرعية واإلدارة المركزية للجماعة .

وتقوم المصلحة بكل ما يخص الحالة المدنية للمواطنين القاطنين بالجماعة أو المزدادين بها، ومن أهم األنشـــطة التي تقوم بها المصلحة : 
استخراج النسخ الكاملة من رسم الوالدة، تحرير النسخ الموجزة للوالدة والوفاة، تحرير البطائق الشخصية للوالدة، تلقي تصاريح الوالدات 
والوفيـــات الحديثة وتضمين األحـــكام التصريحية للوالدة والوفاة، انجـــاز الدفاتر العائلية وتضمين الزواج والطالق بســـجالت الوالدات 

ومراسالت الجماعات بالنسبة للزوجات المولودات خارج الجماعة.
كما تقوم المصلحة بتحرير الشـــواهد اإلدارية منها الخاصة بالخطوبة، شـــهادة عدم الزواج، شهادة القرابة، شهادة العزوبة، شهادة التحمل 

العائلي، شهادة الحياة الفردية و الجماعية، شهادة عدم الزواج و شهادة عدم الطالق ...
وقد سجلت المصلحة خالل األشهر األولى من سنة 2016 بتلقي وتسجيل عددا مهما فيما يخص تصحيح اإلمضاء ومطابقة النسخ لألصولها 
بجميع  المكاتب الفرعية التي تعرف توافد المواطنين عليها بشكل يومي ومستمر، كما تعرف جل المكاتب الفرعية نشاطا مكثفا خاصة عند 

الدخول المدرسي واستقبال أفراد الجالية المغربية خالل تواجدهم بأرض الوطن .
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تقو م هذه المصلحة بأنشـــطة تهدف إلى تحســـين المســـتوى الصحي 
والبيئي للمدينة و المحافظة على صحة و ســـالمة الموطنين. ومن بين 

هذه األنشطة : 
•  مراقبة الماء الصالح للشرب :

حيث تهدف هذه العملية إلى القضاء على األمراض الناتجة عن تلوث 
المياه المخصصة لالستهالك وذلك بالبحث عن مادة الكلور المتبقاة في 
المـــاء وكذلك تطهير النقط المائية بتطهير اآلبار المتواجدة على تراب 
جماعـــة تمارة والتي يبلغ عددها 70 بئرا، علما أن هذه اآلبار تخضع 
للتطهير ثالث مرات في الشهر. كما تمت مراقبة البكتيريولوجية للمياه 

الصالحة للشرب.
•  مراقبة المواد الغذائية : 

حيث تقوم بمراقبة محالت بيع المواد الغذائية ومحالت تحضير الوجبات 
الخفيفـــة ومحلبات والمخبزات وتحضير الحلويات ومحالت بيع الديك 
الرومي إضافة إلى محالت أخرى .كما تقوم المصلحة بحمالت التوعية 
الصحيـــة لفائدة التجار وكل العاملين بالمحـــالت ذات الطابع الغذائي. 
وكذلك تقوم بمراقبة الجودة الميكروبيولوجية والتسممية للمواد الغذائية 
وكذا عملية حجز وتحطيم المواد الغذائية الغير الصالحة لالســـتهالك 

وأيضا تتم المراقبة الصحية للعاملين المكلفين بالمواد الغذائية.
•  مراقبة المحالت المصنفة والخطيرة :

حيث تقوم المصلحة بمعاينات للحمامات والرشاشات واألفرنة التقليدية  
والمخبـــزات ومحالت صنع وبيـــع الحلويات، حيث تؤخـــد التدابير 

اإلدارية الالزمة.
•  مراقبة صحة السكن : 

في هذا اإلطار، يشارك المكتب الجماعي لحفظ الصحة في : 
*أشغال لجنة تسليم السكنى.

*محاربة الحشرات و القوارض و تطهير األماكن النتنة .
كما تقوم هذه المصلحة بأنشطة أخرى كالبحوث الصحية حول محالت 
موضوع الشكايات وكذلك معاينة الوفيات والمراقبة الصحية للمؤسسات 
التعليمية وكذلك أنشـــطة الرشاشات الجماعية الذي يهدف إلى القضاء 
على مرض «الجرب  la gale»،  قامت هذه المصلحة بمحاربة داء 
الســـعر، فقد تم الكشف عن 718 حالة و تداوى منها  665 حالة. كما 

تمت الفحوصات الطبية لمستخدمي جماعة تمارة والمعوزين .
كما تشـــارك المصلحة في اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة المؤسسات 
المصنفة واللجنـــة المكلفة بالبحث في طلبات الرخص التجارية ولجنة 

مراقبة محالت التجميل والحالقة.

��°����� �¥Ã ا
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إختصاصات المصلحة االقتصادية واالجتماعية:
دراسة طلبات الرخص والشواهد االدارية.

المشاركة في اللجن المختلطة(الجماعية، المحلية واالقليمية).
دراسة ملفات الجمعيات الراغبة في االستفادة من المنح السنوية.

�

� وا��°ا������°��� ا

من اختصاصات هذه المصلحـــة توفير للمواطن الرخص والوثائق 
الخاصة بإنشـــاء الســـكن بمختلـــف أنواعه (المجمعات الســـكنية، 
العمارات، التجزئات إلى غيرها). كما تســـهر على تطبيق القوانين 
الجـــاري بهـــا العمل في هذا المجال مع احتـــرام ما جاء به تصميم 

تهيئة المدينة.
تهتـــم هذه المصلحة بكل ما هو عمراني بالمدينة كما تقوم بالســـهر 
على مختلف الدراســـات المنجزة وتتبعها. وقد تم خالل هذه الســـنة 

دراسة ما يناهز 600 ملف.
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تقوم مصلحة الممتلكات وإعادة اإلسكان بمهام تتمحور حول ملفين أساسيين:
1- الممتلكات الجماعية : 

تعمل المصلحة على تطبيق المســـاطر اإلدارية والقانونية المتعلقة باألمالك الجماعية ســـواء تعلق األمـــر باالقتناء أو التفويت أو المبادلة     
أو الكراء أو االحتالل المؤقت للملك الجماعي وقرارات تحيين الطرق العامة والمســـالك والممرات وما تتطلبه هذه العمليات من تحضير 

للوثائق الالزمة كالعقود والقرارات والمحاضر والتصاميم ودفاتر التحمالت. 
وللحفاظ على األمالك الجماعية وحمايتها، تشـــرف المصلحة على تحيين ســـجالت الممتلكات الجماعية العامة والخاصة والحرص على 

إرسالهما إلى السلطة اإلدارية المختصة قصد التأشير عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتطبيقا للمادة 29 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات الســـكنية وتقســـيم العقـــارات عملت المصلحة على إلحاق ونقل 
بالمجان لجميع األمالك العامة المتكونة من شـــبكة الطرق واألزقة وشـــبكة الصرف الصحي واألرصفة وملتقى الطرق وشـــبكة اإلنارة 
العمومية وشبكة الهاتف والمساحات الغير مسموح ببنائها والمساحات الخضراء وكل المرافق والتجهيزات المخصصة للمنفعة العامة طبقا 
للتصميم المعماري والتقني الكائنة بالتجزئات  موضوع التســـليم.  كما قامت بتســـوية الوضعية اإلدارية والقانونية لقطع في ملك الخواص 

والذي خصص جزءا منها لفتح طريق عمومي حسب تصميم التهيئة باإلضافة إلى المشاركة وتتبع أشغال اللجن المختلطة.
تـــم إحداث لجنة دائمة إلخالء الملك العام الجماعي من كل ما يعيق الســـير والجوالن على األرصفة وعلى الطرقات ويســـيئ إلى جمالية 
ورونق المدينة والذي عهد إليها بإزالة كل األثاث واإلشـــهار العشـــوائي الغير المرخص له فوق الملك العمومي وبالخصوص العالمات 
اإلشـــهارية واإلرشـــادية والالفتات المعلقة بأعمدة اإلنارة العمومية أو فوق األرصفة مثبتة كانت أو بدون إثبات إلى األرض وكذا إخالء 

الطرقات وجوانبها من كل حواجز منقولة أو مثبتة تمنع مرور أو ركن السيارات والعربات.
2- إعادة اإلسكان:

ويتعلـــق  بملف إعادة اإلســـكان والقضاء علـــى دور الصفيح، وذلك تتميما ألعمـــال مجلس العمالة حيث تعمل المصلحة على اســـتكمال 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية لهذا الملف مع المستفيدين  سواء من الدور السكنية أو القطع األرضية بمختلف أصنافها :

- تصفيـــة الوضعية العقارية والقانونية للقطع األرضية التي ســـبق اقتناؤها  من طرف قاطنـــي دور الصفيح عن طريق الموثق اومديرية 
الشؤون القروية والمهندسين الطبوغرافيين المعنيين.

- استكمال اإلجراءات اإلدارية والقانونية المتعلقة بالقطع األرضية مع مصلحة المسح الطبوغرافي والمحافظة العقارية.
- تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمستفيدين من قطع أرضية لذوي الحقوق  وتمكينهم من تسجيلها وتحفيظها.

- استكمال اإلجراءات الطبوغرافية قصد تمكين المستفيدين من تسجيل وتحفيظ قطعهم األرضية.



نرشة مجلس ج عة �ارة - العدد األول

16

�أ��¯� �°ا�� ا�¢�ا

�
������°��� ا��ارة ا

نظرا لألهمية التي يكتســـيها جانب اإلنارة العمومية في حياة المواطن 
اليومية الرتباطهـــا الوثيق باألمن واالســـتقرار، فإنه من الضروري 
االهتمـــام بهذا الجانـــب وإيالئه األهمية الالئقة بـــه، لهذا تعد مصلحة 
اإلنـــارة العمومية من بين المصالح الحيويـــة الجماعية، حيث نجد أن 

مجال تدخلها واسع جدا ويمكن تلخيصه فيما يلي :
- صيانة وإصالح الشبكة :

 حيث يتم صيانة وتجديد األضواء المعطلة وكذلك صيانة وتجديد شبكة 
األسالك واألعمدة وخرسانات وأسالك التحكم باإلنارة العمومية.

- التدخالت المرتبطة بالمناســـبات واألعيـــاد الوطنية والمهرجانات: 
حيث يتم ربط وتوفير الكهرباء الخاص بالمناســـبات واألعياد الوطنية 

والمهرجانات ومختلف التظاهرات واألنشطة المنظمة في الجماعة؛
- مراقبة التدخالت في الملك العمومي فيما يخص اإلنارة : 

حيث يتم تتبع ومراقبـــة مختلف المتدخلين عبر تراب الجماعة وكذلك 
تتبـــع مختلف التجزئـــات والمركبات الســـكنية والتجارية فيما يخص 

اإلنارة العمومية.
- صيانة اإلنارة بمختلف البنيات اإلدارية : 

حيث يتم إصالح شـــبكة الكهرباء ومختلف مكوناتهـــا بكافة المقرات 
التابعة للجماعة.

- صيانة التشوير العمودي : 
حيث يتم إصالح وتجديد األضواء الثالثية األعمدة وخرسانتها ورؤوس 
األضـــواء الثالثية وكل مـــا يتعلق بصندوق التحكم واألســـالك وكذا 

برمجتها وإصالح هذه البرمجة.

��°��� ا�����دع ا�¢�ا

نظرا لألهمية التي يكتسيها جانب البيئة في حياة المواطن اليومية 
الرتباطها الوثيق بالسالمة والصحة، فإنه من الضروري االهتمام 
بهذا الجانب وإيالئه األهمية الالئقة به، لهذا تعد مصلحة اآلليات 
والنظافة من بين المصالح الحيوية بالجماعة، حيث نجد أن مجال 

تدخلها واسع جدا ويمكن إجماله فيما يلي : 
المرأب الجماعي:

 حيث يتم تزويد الســـيارات والحافالت والشـــاحنات والعربات 
واآلليات والمعدات بالوقود والزيوت ثم إصالح ومراقبة السيارات 
والحافـــالت والشـــاحنات والعربات والمعدات وتســـيير حظيرة 
السيارات والحافالت والشـــاحنات والعربات واآلليات والمعدات 
وأشـــغال الحدادة وإصالح المنشـــآت الحديدية وأشغال النجارة 
وإصالح المنشآت الخشـــبية وأشـــغال المهن كالبناء والصباغة 
وجميع بقايا قطع االشجار بواسطة الجرافة والشاحنات وكذا جمع 
االتربة وبقايا الردم بواسطة الجرافة والشاحنات وتدبير المخزن 

والمشتريات.
التدخالت المرتبطة بالمناسبات واالعياد الوطنية والمهرجانات : 
حيـــث يتم التزييـــن باألعالم الوطنيـــة والالفتـــات والملصقات 
المرتبطة بالمناســـبات وكذلك التدخالت في الحاالت االستعجالية  

والتنسيق مع الباشوية في الحفالت والمهرجانات. 
التدخالت المرتبطة بالنظافة والمحافظة على البيئة: 

يتم التدخل عبر تراب الجماعة وتنظيم حمالت للقضاء على النقط 
السوداء المتكونة من بقايا مواد البناء واألعشاب وغيرها.

تقوم مصلحـــة النظافة  بتتبع ومراقبة تدخالت مختلف المتدخلين 
عبـــر تراب الجماعة فيمـــا يخص النظافة وذلـــك بمراقبة وتتبع 
الموارد اللوجستيكية الجديدة المسخرة من طرف الشركة وكذلك 
تتبع الموارد البشرية و خدمة النفايات وفرقة المداومة واإلشراف 

على الحمالت التحسيسية.
التدبير المفوض للمطرح العمومي ألم عزة 

حيـــث يتم مراقبة  وتتبع عقد التســـيير المفوض لتصميم وتمويل 
وبناء وتشغيل وصيانة المطرح العمومي المشترك بين الجماعات 

ألم عزة.

�°��� ا���ا�� 
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التدبير المفوض لقطاع النظافة ليس وليد اليوم حيث تم اعتماده بمجموعة من المدن ألزيد من عشر 
ســـنوات. وتعد هذه الخدمة أهم بند في عقد التدبير المفوض نظرا الستحواذها على أكبر حصة في 
رأس مال هذا العقد وهي المؤشـــر الحقيقي على حسن القيام بمهام النظافة بشكل عام وكذا تنم عن 

مستوى النظافة واحترام البيئة في المدن.
ولنجاح مهمة تتبع ومراقبة جمع النفايات يتم التركيز على خمس نقاط هامة: 

توقيـــت الجمع: بحيث يحرص المراقب علـــى التأكد من احترام التوقيت المنصوص عليه في • 
العقد والتأكد من أن الجدولة الزمنية موافقة لقانون الشغل مع مراعات موافقة هذا التوقيت مع 

منطقة الجمع.
مسارات الجمع: إذ يقوم المراقب بالتأكد من عدد أميال المسار والتأكد من احترام قانون السير • 

والتنفيد الكلي لعملية الجمع.
الحاويات: يقوم المراقب بالتأكد من احترام برنامج إفراغ الحاويات والتأكد من عددها ونوعها • 

ومن حالتها وأن يكون توزيعها مالئم للمنطقة.
معدات الجمع:  يقوم المراقب بالتحقق من عدد الشاحنات والمعدات واآلليات والسيارات وعن • 

حالتها الميكانيكية وموافقة آلية الجمع مع نوعية الجمع والمنطقة المستهدفة وتوفر اآللية على 
كل معدات السالمة مع احترام كل الشروط المنصوص عليها في دفتر التحمالت المتمثلة في 

الشعار ومصابيح اإلنارة واإلنذار وخزان العصارة وغيرها.
المســـح الميداني للموقع: إن المراقبة العينية للموقع هي أهم مراقبة يجب أن يتحقق المراقب • 

منها، وذلك من جهة تصميم مواقع الحاويات وتصميم مسارات الجمع ومن جهة حالة الحاويات 
ومحيطها وكذا النقط السوداء وكذلك مراقبة األراضي الفارغة والشاسعة وإعادة المرور قصد 

الجمع في حالة وجود ذلك في العقد.
وبخصوص خدمة الكنس يقوم المسؤول بمراقبة عملية الكنس اليدوي بحضور العمال بالمنطقة مع 
احترام ســـاعة بداية ونهاية العمل وكذلك التحقق من معدات الكنس والتحقق من نوعية التفريغ إما 
في الحاوية أفي أكياس بالســـتيكية أو في شـــاحنة نقل النفايات. وكذلك يجب مراقبة التكنيس اآللي 
وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية لآللة والسالمة المطلوبة والحجم المطلوب وطبيعة وفعالية التكنيس 

ومكان إفراغ الحمولة.
وفيما يتعلق بمراقبة السالل يعمل المراقب على توفير تصميم وجرد لمواقع السالل وعن حالته وأن 

يراقب مواعيد عدد مرات إفراغ السالل.
أما بخصوص مراقبة الميدان فإن المراقب يوفرتصاميم وخرائط المدينة مقســـمة إلى مقاطع حسب 
الجمع والتكنيس وأن يتوفر كذلك على تصاميم وخرائط المدينة حسب مراكز تجمع العمال واآلليات 

وكذا توفره على وسائل اتصال وآلة تصوير من أجل توثيق تتبع ومراقبة التدبير المفوض.
وفيما يتعلق بالموارد البشـــرية فإن المراقـــب يوفرالئحة الموظفين والعمال وأن يراقب لباســـهم          
( قفازات، أحذية، الســـترة، الخ) والتأكد من وجود دورات تدريبية ووجود عقدة مع طبيب الشغل 

والتأكد من وجود مرافق صحية والتحقق من احترام مواعيد وفترات التلقيح.
وفيمـــا يخص تنظيم عمليـــات المراقبة فإنه يضبط مهنة المراقب فـــي أن يتأقلم مع المهام الجديدة 
المناطة به وأن يكون ملما بالمعلوميات والتصاميم والخرائط مع وضع جذاذات وملفات معلوماتية 
وورقية وأن يستخلص تقارير يومية خاصة بسير عمليات المراقبة، كذلك يجب عليه تقييم المراقبة 
وأن يمتلك أدوات ووسائط معلوماتية وكذا يجب على المراقب أن يمتلك معارف كافية فيما يخص 
تدبير النفايات بمعرفـــة أحجام وكتل ومكونات النفايات، ومســـارات النفايات في اإلنتاج ومعرفة 

مكونات التدبير المفوض ومعرفة معلومات عن الفرز ومنتجاته وإنتاج السماد وإعادة التدوير.
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خليـــة التدقيق واالفتحـــاص الداخلي هي خلية تشـــكل إحدى األدوات 
األساسية التي تســـاعد الجماعة على تجسيد المبادئ التي ينص عليها 
الدســـتور الجديد، فيما يخـــص وضع قواعد الحكامـــة ومراقبة تدبير 

األموال والبرامج وتقييم األعمال والمحاسبة.
مهمة خلية االفتحاص الداخلي:

تتمثـــل مهمة االفتحاص الداخلي في إنجـــاز عمليات االفتحاص داخل 
مصالح الجماعة، كما يقوم بتقييم مســـتقل وموضوعي آلليات المراقبة 
وإدارة المخاطر ونظام الحكامة داخل الجماعة من أجل مساعدة رئيس 
المجلـــس الجماعي ومســـؤولي المصالح واإلدارة علـــى أداء مهامهم 

وتحقيق أهدافهم بشكل فعال.
ومن أهم اختصاصات هـــذه الخلية: إنجاز افتحاصات عملياتية ومالية 
داخل الجماعـــة، والتحقق من مـــدى إنجاز العمليات طبقـــا للقوانين 
والتشـــريعات والمســـاطر التي تخضع لها الجماعة ولمداولة المجلس 
الجماعـــي وقرارات رئيس المجلس الجماعـــي، كما تعمل على تأمين 
اليقظـــة في مجال المراقبة الداخلية مـــع التأكد من اآلليات الموضوعة 
تراعي تطـــور جميع المخاطر المالية والمخاطـــر المتعلقة بالعمليات 
المرتبطـــة بأنشـــطة الجماعة من حيث وقوعهـــا وخطورتها، كما يتم 
التحقـــق من موثوقية وشـــمولية البنايـــات المالية والبيانـــات المتعلقة 
بأنشطة الجماعة وكذلك الوسائل المسخرة لتحديدها وتقييمها وتصنيفها 
وتقديمها، وأيضا يتم فحص التدابير المتخذة لحماية ممتلكات الجماعة 
والتحقق من أن الموارد الموضوعة رهن تصرفها تستخدم بشكل رشيد 

وطبقا للغرض المخصص له.

تعتبـــر وكالة المداخيـــل من أهم مصالح الجماعـــة ويتمثل دورها في 
تقريب اإلدارة من المواطنين ومســـاعدتهم في إنهاء أعمالهم، وأداء ما 

عليهم من واجبات اتجاه الخازن. 
ويرتبـــط عملها بها جميعـــا إذ تقوم بدور الوســـيط، فعوض أن يتنقل 
المواطن بين تلك المصالح تقوم باختصار المســـافة والتكفل بإتمام ما 

يتعلق بالجانب اإلداري وتسهيل اإلجراءات لصالح المواطن.
وأنهت  المصلحة اســـتخالص كل ما توصلت به من مداخيل، وقامت 

بالعديد من األنشطة، المتوافقة مع طبيعة عملها واختصاصها.
ويُحَسب لها كونها ال تتوفر على ملفات عالقة إذ يتم معالجة كل الملفات 

فور التوصل بها، وال يمكن تأخيرها أبدا.
هذا النظام التدبيري الذي يمكن الجماعة من الحسابات الجماعية والتي 

تنطبق على الخدمات العمومية واإلدارية.
يذكـــر أن هذه المصلحة حظيت باهتمـــام خاص من رئيس الجماعة إذ 
أول ما باشر عمله كلف بإنجاز دراسة وتنظيم تكوين لفائدة أطرها من 

أجل الرفع من المردودية وتحقيق الحكامة الجيدة.

يشرف مكتب الضبط على جميع الصادرات والواردات ويضبطها 
ويوزعها بشكل يضمن مسارها اإلداري الصحيح وله عالقة مع 
جميـــع المصالح الجماعية وملحقاتها اإلدارية والمصالح اإلقليمية 
الخارجية التي يتعامل معها وبكل إدارة عمومية أو خاصة بغرض 
تأمين التواصل اإلداري وتوحيد أسلوب التوثيق المتبع والمنهجية 

المعتمدة.


�  ا���ا�� �� ��� ا���اث�®
إرساء  عملية  في  أساسي  كعنصر  التواصل  بأهمية  وعيا 
الديمقراطية المحلية يتم من خالله تعميم المعلومة كوسيلة تساهم 
في التشجيع على التشاور مع الساكنة وتحفيزها على المشاركة 
هياكل  التواصل ضمن  خلية  إحداث  تم  فقد  المحلي،  الشأن  في 

الجماعة نهاية سنة 2015.
بينها  من  مهامات  بعدة  االطالع  التواصل  خلية  استطاعت  وقد 
موقع  على  لتمارة  الجماعي  بالمجلس  الخاصة  الصفحة  إطالق 
بالمجلس  خاصة  قناة  وإطالق  الفايسبوك،  االجتماعي  التواصل 

على موقع اليوتوب.
كما تقوم بتغطية إعالمية لمختلف الدورات العادية واالستثنائية 
تغطية  إلى  إضافة  الرئيس،  وأنشطة  اجتماعات  وكذا  للمجلس 
تغطية  تمت  كما  اللجان،  وأعمال  الرئيس  نواب  اجتماعات 
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية  المجلس في  أنشطة 

والرياضية. 
 وساهمت الخلية في التهيئ إلنجاز الموقع اإللكتروني للجماعة 
وذلك في إطار تسهيل عملية التواصل بين الجماعة والمواطنين 
طرف  من  المقدمة  الخدمات  إلى  الولوج  عملية  تسهيل  وكذا 

مختلف المصالح الجماعية. 
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تعد هذه المؤسسة مفخرة للمدينة حيث تمكن زواره من دراسة الموسيقى 
وصقل المواهب الناشئة. لقد فتح المعهد أبوابه في شهر شتنبر في وجه 
الراغبين في دراســـة قواعد الموسيقى، و بلغ عدد المسجلين برسم هذا 
الموســـم 668 طالبا موزعين على ثالثة أطوار في شـــعب أكاديمية 

وتراثية، وقد كانت نسبة النجاح 67 في المائة.
يتوفر المعهد على ثالثة فرق موســـيقية، فرقة جوق الوفاء للموسيقى 
العصرية المغربية، وفرقة جوق المعهد للموســـيقى األندلســـية وفرقة 

جوق المعهد للموشحات العربية.
ومن اآلالت المتوفرة  بالمعهد الموسيقي تمارة : آلة العود وآلة القانون 
والقيتار وكذلك اإليقاع وآلة الكمان وكذا الكمان ألطو وآلة التشيلو وآلة 
البيانو وكذلك آلة الساكســـفون وآلة الكالرنيط. مع اإلشارة باالعتزاز 
لنجـــاح الطلبة واألســـاتذة بالمعهد في المباراة الوطنيـــة لنيل الجائزة 
الشـــرفية في آلة القيتار. ما يميز هذه الســـنة بالمعهد هو افتتاح أبوابه 

للدراسة يوم األحد بقرار من رئيس المجلس.

شهد هذا الملعب اهتماما كبيرا من طرف الجماعة حيث صدر برنامج 
عام خاص بالتداريب والمقابالت لكل الفرق والجمعيات الكروية التي 
تمارس بالملعب مع زيادة عددها على خالف المواســـم السابقة، بسبب 
صيانة مستودع المالبس وتقوية اإلنارة بالملعب، كما أن فرض النظام 
العام للملعب نتج عنه صعود فريق جمعية لكرة القدم النسوية إلى القسم 
الوطنـــي األول. كما تم إجراء عدة أنشـــطة رياضية ودوريات خالل 
المناســـبات الدينية والوطنيـــة ومقابالت تكريمية لبعـــض الفعالبات 
الرياضية بالمدينة. كما تم تمثيل المدينة من طرف مدرســـة «دريم» 
لكرة القدم المصغرة لمشـــاركتها في كل من فرنسا والسويد خالل هذا 

الموسم مع احتالل مراتب مشرفة.

�ة��� ��� �� ���¢���ق ا

يعد ســـوق الجملة من أهم المرافق التي تضمن موارد مالية مهمة 
للجماعـــة. إضافة إلـــى دوره في خلق رواج اقتصادي وتنشـــيط 

الحركة التجارية داخل المدينة.
وقد شـــهد ســـوق الجملة بتمـــارة تحوالت على مســـتوى التنظيم 

والتسيير انعكست إيجابا على المداخيل المالية.
 ومن بين هذه التطورات التي عرف السوق نحو األفضل:

-  فرض مراقبة الســـلع المهربة داخل المدينة عبر لجنة مختلطة 
مكونة من الســـلطة المحلية واألمن الوطني والقوات المســـاعدة، 

إضافة إلى إدارة السوق.
- إعادة تنظيم التجار داخل المربعات مع توعيتهم وتوجيههم نحو 
تدبير أكثر تنظيما وعقالنية تتمثل في حســـن المعاملة مع الزبناء 

الوافدين إلعطاء صورة إيجابية على السوق.
-إعادة صباغة أســـوار ومربعات السوق وكذا األبواب، من أجل 
تحقيـــق بيئة نظيفة، وإضفاء جمالية ورونق على الســـوق كمرفق 

حيوي يقصده التجار.
-  تغييـــر الميزان من اليدوي إلـــى اإللكتروني لتجاوز األخطاء، 

واعتماد كاميرات المراقبة.
-   تقريب اإلدارة من مســـتعملي السوق بمختلف شرائحهم قصد 

حل المشاكل اليومية التي قد يتعرضون لها.
هـــذه المجهودات انعكســـت إيجابا على المداخيل المالية للســـوق 
بتحقيق نســـبة زيادة مهمة تقدر ب 31 في المائة مقارنة من شهر 

يوليوز من السنة الماضية.
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المركز الثقافي الذي يعتبر أحد المؤسســـات التي تشرف عليه الجماعة 
بمواصفات عالية الجودة، حيث أصبح في إمكان شـــباب مدينة تمارة  
ومختلف المثقفين والفاعلين، مزاولة أنشطتهم الثقافية بالمركز الثقافي 
الـــذي جهز بعدة تجهيـــزات وإمكانيات من قاعـــة العرض، وقاعات 
للنـــدوات واالجتماعـــات،  وتجهيزات تقنية تمكـــن المهتمين من أداء 
أنشطتهم على أحســـن وجه، وقد تم افتتاح المركز الثقافي الذي أصبح 
فضاء رائدا يحتضن مختلف األنشطة، في 12 مارس 2016 بموازاة 
مع ندوة نظمتها الجماعة تحت عنوان «الجماعة شـــريك أساســـي في 

التنمية الرياضية بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني».
هذا وتَتَابع األنشـــطة في مركز عبد العزيز الحبابي الذي احتضن لحد 
اآلن العديـــد من أنشـــطة الجمعيات وبرامج مختلـــف هيئات المجتمع 
المدني، من محاضرات، أمســـيات، سهرات فنية عروض مسرحية... 
إذ أن مدينة تمارة تعتبر مدينة ناشـــئة تحتاج إلى مزيد من التجهيزات 

التي ستساهم في تنميتها ورقيها وتأطير أبنائها.
وقد كان المركز من األعمال التي أنجزها المجلس الجماعي الذي كان 
يسيره الدكتور موح رجدالي، أي قبل أزيد من ست سنوات إال أنه ظل 
مغلقا، إلى أن أعاد نفس اإلطار المسير تجهيزه وفتحه في وجه مختلف 

هيئات وجمعيات المدينة وإعطاء إشارة االنطالق لالستفاذة منه.

تعتبر المكتبة الجماعية مصدرا من مصادر المعرفة المتاحة للرواد من 
تمارة  لجماعة  تابع  مرفق  وهي  واالستعارة،  واالطالع  البحث  أجل 

يوجد مقرها بحي الوفاق قرب مسجد اإليمان.
المراجع  متنوع من  تحتوي على رصيد  المكتبة على خزانة  وتتوفر 
والمجاالت  التخصصات  مختلف  وفي  اللغات   جميع  في  والكتب 

المعرفية . لقد وصل عدد المنخرطين بالمكتبة غلى 99 منخرطا.
وقامت المكتبة الجماعية بمجموعة من المهام واألنشطة نذكر منها : 

-القيام بالمهام االدارية الالزمة لسير مرفق المكتبة.
- استقبال وتوجيه رواد المكتبة من أجل االستفادة من خدماتها.

- استقبال وتسجيل المنخرطين الجدد بالمكتبة.
للمنخرطين بصفة  والمراجع  للكتب  الخارجية  اإلعارة  تقديم خدمة   -

قانونية لمدة ال تتعدى 15 يوما.  

� ا���ا���� �� ا���ا�� �������
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منذ أن افتتحت القاعة المغطاة الحاج لخضر الرداد يوم 27 فبراير 2016 شهدت القاعة أنشطة رياضية كبيرة 
نذكر منها:

نهاية البطولة الدولية للمالكمة االحترافية التي نظمتها • 
المجموعة الوطنية للمالكمة االحترافية بشراكة مع 

جماعة تمارة.
نهاية دوري عصبة الغرب لكرة القدم داخل القاعة • 

التي جمعت نادي مواهب القنيطرة مع نادي سطاد 
المغربي.

دوري رمضان لمجموعة شركات طلبة.• 
دوري رمضان لشركة سيزو مروك المتواجدة • 

بجماعة عين عودة.
دوري رمضان للمجلس األعلى للحسابات.• 
تظاهرات وطنية في رياضة التيكواندو.• 
تظاهرات وطنية في رياضة الووشو.• 
نهاية دوري كرة القدم لجمعية رعاية األشخاص • 

المعاقين.
تظاهرة رياضية بمناسبة مهرجان ربيع تمارة األول • 

بمشاركة 20 فريق لكرة القدم للفئة الصغرى ينتمون 
ل 20 جمعية بمدينة تمارة باإلضافة إلى تظاهرات 

رياضية أخرى في رياضات مختلفة.
كما استفادت 20 جمعية وبعض الشركات ومؤسسات • 

إدارية من خدمات القاعة المغطاة.

ا��ا� ا��¼¯اة ا��اج ��� ا��داد



نرشة مجلس ج عة �ارة - العدد األول

22

��ار

الســـيد د. مـــوح رجدالي أوال نشـــكرك على 
استضافتك، لنا في هذا الحوار الخاص، وطبعا 
أنتم رئيس المجلس الجماعـــي لمدينة تمارة، 
ونائب برلماني لنفس المدينة، وهذه المدينة لها 
مكانة اقتصادية وتاريخية وأيضا تتميز بموقع 
استراتيجي في المنطقة. في نظركم ما هي أهم 
الخطوط العريضة والمقومات االســـتراتيجية 

لمدينة تمارة التاريخية واالقتصادية؟
 بســـم هللا الرحمن الرحيم، مدينـــة تمارة في 
الحقيقـــة، مدينة معروفة لدى العديد إن لم نقل 
لدى الجميـــع بموقعها االســـتراتيجي وتعتبر 
بوابـــة لعاصمة المملكة، وتتميـــز بكونها تقع 
على محـــور المدن الرئيســـية الرباط والدار 
البيضاء ممـــا يجعلها قريبة من هذين القطبين 
المهمين بالمملكة، هذا إلى جانب عدة مقومات 

أخرى، فهي تغطي  حوالي 30 كلم.
 هناك كذلك مقومات طبيعية فهي منطقة تجمع 
بين الصناعة والفالحة والتجارة وعدة أنشطة 
مهمة، وقطب أساســـي في الجهة، إلى جانب 
أنها أصبحت ملجأ للعديد من الطاقات البشرية 
واألطر العليا، حيث تعتبر المدينة في الحقيقة 
من أهم المدن التي تتوفر على موارد وطاقات 
بشرية مهمة، بإمكانها أن تساهم في تنمية هذه 
المدينة، رغم ما تشكو منه، وقربها من الرباط 
كســـائر المـــدن الصغيرة القريبـــة من المدن 

الكبرى.

الســـيد موح رجدالـــي أنتم جئتـــم طبعا بعد 
انتخابات 4 شـــتنبر، وهـــذا يعني أنكم وجدتم 
المدينة في وضعية، تنموية معينة، حدثنا عن 

هذه الوضعية عند توليكم المهمة؟
 حصل لي شرف رئاســـة هذه الجماعة، كما 
هو معروف في الوالية ما قبل السابقة، يعني 
في -2003 2009، وفـــي هذه الفترة طبعا 
عرفت المدينـــة طفرة تنموية كبيرة في جميع 
مناحي الحياة، سواء بالنسبة لإلدارة أوبالنسبة 
والصناعـــة  والتجـــارة  التحتيـــة  للبنيـــة 
واالستثمارات في هذه المدينة، إال أنه لألسف 
الشـــديد مع دخول الوالية الســـابقة، أي منذ 
2009، تغيـــرت األمور فأصبحـــت المدينة 
تعرف ركـــودا كبيرا، أدى  إلـــى العديد من 
االختـــالالت، من بين هذه األمور اقتران هذه 
اســـتخالص  المداخيل، وعدم  الفترة بضعف 
مســـتحقات الجماعـــة كاملة أو علـــى األقل 
أكثرها. كما كان هناك سوء في تدبير النفقات، 

وهـــذا وغيره أدى إلـــى أن المدينة لم تعرف 
طيلة ست سنوات السابقة مداخيل، وال فائض 
يذكر. مما أثر على مسيرتها التنموية، وساهم 
في إيقاف قطار التنمية بهذه المدينة خالل هذه 
الفتـــرة، التي يمكـــن أن نعتبرها فترة ضائعة 

بالنسبة للجماعة.
هـــذا باإلضافة إلـــى العديد من اإلشـــكاالت 

واالختالالت من ناحية سوء الخدمات المقدمة 
للمواطنين، سوء وفوضى في التدبير، أدى في 
بعض األحيان إلى، شتى أنواع االبتزاز ألداء 
الواجـــب. وهذا كله طبعا انعكس ســـلبا على 
تدبير هذه المدينـــة نتج عنه تدهور العديد من 
البنيات التحتية. ومن جهة أخرى أســـفر على 
مديونية كبيرة ومتأخرات تجاه  شـــركة جمع 
 «MECOMARميكومار» المنزلية  النفايات 
«بيزورنـــو النفايـــات  طمـــر  شـــركة 
والكهرباء  الماء  PIZZORNO»، وشركة 

«ريضال».
وهـــذا يعني تأثر مرافق حيويـــة لها أثر كبير 
على عيش الساكنة، فهذه هي الخالصة، وهي 
غيض من فيض، مما يمكن أن يقال عن الحال 
الذي وجدنا عليه هذه المدينة بعد أن رجعنا في 

4 شتنبر 2015.

نريـــد التطـــرق اآلن ألهـــم الملفـــات التي 
عالجتموهـــا وتناولتموها، وســـنبدأ بالمحور 
األول المتعلق بالمرافـــق العمومية وخدمات 
القـــرب، أكيـــد أن  من أكبـــر التحديات التي 
يواجههـــا المواطـــن هـــي اإلدارة، وعالقته 
بالموظـــف، وعالقـــة األخير بـــاإلدارة، أنتم 
عندما جئتم، ما هي أهم التدابير واإلجراءات 
التي قمتم بها في هذا الصدد، لتحسين العالقة 
بين المواطن والموظف واإلدارة، وبناء عالقة 

القرب ؟
 أظن أن جميع اإلجراءات التي قمنا بها كانت 
تـــروم الـــى تحقيـــق تصالـــح المواطن مع 
المؤسســـة، ومع الجماعة، وطبعـــا كان من 
الضروري أن تكون هناك إجراءات قد تكون 
فـــي بعض األحيان قاســـية في عـــدة أمور، 
المسألة األولى واألساســـية التي عملنا عليها 
هي تخليق المرفـــق العام. ولذلك، عملنا على 
إعادة انتشـــار الموظفين بمـــا يخدم مصلحة 
المواطنيـــن، وحتى إن اقتضـــى الحال وعند 
الحاجـــة تكون هناك إجـــراءات صارمة، أما 
المســـألة الثانية فهي إعطـــاء العناية الالزمة 
لمختلف مرافق الجماعة، خاصة تلك التي لها 
عالقـــة بمصالح المواطـــن، كمصلحة الحالة 
المدنيـــة وتصحيـــح اإلمضـــاءات، مصلحة 
التصاميم، والمصلحة التقنية، هذه كلها أمور 
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عملنـــا أوال على دعمها مـــن ناحية العنصر 
البشري، ثانيا عملنا طبعا ـ كما يعلم البعض ـ 
من أجل تيسير خدمة المواطن على المداومة 
أيام السبت واألحد لقضاء مصالح المواطنين 
الذين ال يســـعفهم الحـــظ في قضاءهـــا أيام 
األسبوع. إلى جانب ذلك، عملنا على أن تكون 
هناك عالقة سلسة بين المواطن واإلدارة عبر 
التواصل الدائم، أو الباب المفتوح  لحل بعض 
اإلشـــكاالت أو المشـــاكل ســـواء من جانب 
الرئيـــس أو نوابـــه أو الموظفين أو رؤســـاء 
المصالح، هـــذه كانت من األمور التي ركزنا 
عليها، وأعطينا فيها تعليمات صارمة لمختلف 
مصالح الجماعة. وكل ما من شـــأنه أن ييسر 
هـــذا التجاوب مـــع مصالـــح المواطنين قدر 

المستطاع وفيما هو قانوني طبعا.
 

أتذكـــر هنـــا نقطة مهمـــة فقد قمتـــم بتكوين 
الموظفين في مجال اســـتعمال وســـائل تقنية 
جديدة خاصة الحواسيب، في تطوير خدمات 
للمواطنيـــن، ما هـــو اإلجراء الـــذي قمتم به 

بالضبط؟
 بالنســـبة للموظفين، هناك اتفاقية شراكة مع 
المحلية، وكذلك  للجماعـــات  العامة  المديرية 
إحدى هيئـــات المجتمع المدني السويســـرية 
وقـــد عملنـــا على    ،Microelectronics
التكوين في مجال الحاســـوب، لكن إلى جانب 
ذلك عملنا أيضا على التكوين «الخاص بهم»، 
وهو مســـتمر لحد اآلن، هذه الشراكة مستمرة 
إلـــى حد اآلن. وعندنا كذلـــك « وعود « بل 
تأكيدات على أن هذا سيشمل إن شاء هللا عما 
قريـــب هيئـــات المجتمع المدنـــي. في إطار 
شراكات أخرى، وهناك تكوينات على مستوى 
العمالـــة ووزارة الداخليـــة مركزيا. هذه كلها 
يســـتفيد منها موظفو العمالة، إال أنه بســـبب 
ضعف اإلمكانات التي يســـتعملها الموظفون، 
وكذلك ضعف إمكانيـــات التحفيز  تصبح في 
الحقيقة عائقا ضد النهوض بهذا المجال، فلذلك 
نأمـــل أن تكون هنـــاك بعـــض اإلجراءات 
القانونية التي تســـاعد علـــى التطور خاصة 
القانون األساسي لموظفي الجماعات المحلية. 
والتـــي نعترف بأن هذه الفئـــة هي في حقيقة 

األمر فئة متضررة جدا.
 

ســـننتقل إلـــى محور آخـــر مرتبـــط بالتنمية 
الحضريـــة والبنية التحتيـــة، وأعتقد أنها من 
الملفات الكبيـــرة والمعقدة الرتباطها بالطرق 
واإلنارة والتنقل والنظافة، سنبدأ بمحور األول 
النقل. فمدينة تمارة على غرار المدن األخرى 
الصخيرات وســـال والرباط أيضا، تعاني من 
مشكل التنقل  وأنتم طبعا توجدون على رأس 
مجلس جماعي ، ماهي اإلجراءات التي قمتم 

بها من أجل تحسين هذه الخدمة للمواطن؟ ثم 
إن المواطنين ال يفهمون من المســـؤول على 
هـــذه الملفات وكل ما يهمه هو أن يجد الخدمة 
متوفرة ومريحة، فما هي اإلجراءات والجهود 
التي تقومـــون بها لحل أزمـــة النقل، وأيضا 

تجويد مجال النظافة؟
 هذا سؤال وجيه في الحقيقة، إذ علينا أن نقدم 
بعض التوضيحات والتصحيحات لهذا األمر. 
فالبد للمواطن أن يعرف بأن مسألة النقل هي 
ليســـت من صالحيات المجلس الجماعي. فقد 
انتقل «ملف النقل» بموجـــب االتفاقيات إلى 
مؤسسة التعاون العاصمة، وهي اآلن المؤسسة 
المختصـــة بهذا، ونحن طبعـــا طرفا في هذه 

المؤسسة، ال أقول هذا ألتهرب من المسؤولية، 
فقبل حوالي بضعة أشهر، تم إنشاء األجهزة، 
يعنـــي مكتـــب ومجلـــس مؤسســـة التعاون 
العاصمة. ولعـــل أول اللقاءات كانت تهم هذا 
المجال بالضبط وهو مجال النقل، وإشكاليات 
النقل، فعلى العموم، اإلشكال موجود، تحاول 
المؤسســـة اليوم أوال أن تحل المشـــكل وتجد 
مخرجا لهذه المعضلة مرحليا إلى حدود آخر 
الســـنة الدراســـية، بإصالح بعض الحافالت. 
والزيادة فـــي أعدادها لكي تقـــوم بالواجب، 
وطبعـــا في مـــرات عديدة وقعت إشـــكاالت 
عويصـــة وقمنا بالواجب اتجاهها، والخالصة 
أن  مؤسسة العاصمة تحاول اليوم أن تجد حال 
مرحليا في أفق أشـــهر معـــدودة، وهناك نية 
تفويت هذا القطاع على شـــاكلة ما هو موجود 
اليوم في طنجة ومراكـــش وفي مدن أخرى. 
ألنه يصعب فـــي الحقيقة على مؤسســـة من 
المنتخبيـــن تولي مثل هـــذا المرفق الحيوي، 
وهي طبعا ستظل مسؤولة عليه، ألنها هي من 
سيفوض هذا القطاع لشركة في إطار التدبير 

المفوض، ويشرف عليه.

ســـنبقى في محور التنمية ألن هذا الملف، هو 
ملف يهم المواطن بشـــكل كبيـــر جدا، يتعلق 
التحتية والطرقـــات، وأيضا اإلنارة،  بالبينية 
هـــذا الملف مرتبط بالمشـــكل األمني، عندما 
تتوفر اإلنارة وتتوفر الطرقات فهذا يساهم في 
اســـتقرار المواطن، ماهي اإلجـــراءات التي 
قمتم بها في مجال البنية التحتية وبالخصوص 

اإلنارة والطرقات؟
أوال، ال شـــك أن هـــذا من األمـــور التي كما 
ســـبقت اإلشـــارة إليها من بين النقط السوداء 
التي وجدناها منذ أن تحملنا مسؤولية التسيير، 
وهي مسألة اإلنارة والطرقات. وكنت تحدثت 
عن تردي بعض البنيـــات التحتية، وهذه من 
األمور التي كانت مترديـــة، يعني كان هناك 
تدنـــي خدمات كبيـــر في هذا المجـــال. فمنذ 
وصولنا إلى اليوم، ال شك أن المواطن يالحظ 
أن اإلنارة تحســـنت كثيرا. لكن نحن لم نكتف 
بذلك. فقـــد وضعنا اتفاقيات والتـــي قد نتكلم 
عليها الحقا في هـــذا المجال بالضبط. فهناك 
اتفاقية مثـــال أبرمناها بعـــد أن صادق عليها 
المجلس منذ شهور، وتم تحضيرها قبل خمسة 
أشـــهر. وفي دورة ماي تمت المصادقة عليها 
مع وزارة الســـكنى وسياسة المدينة بتكلفة ما 
يقـــارب 400 مليون درهـــم، من بين ما هي 
مخصصة له أوال إصـــالح بعض الطرقات، 
وتجديـــد اإلنـــارة العمومية بهـــذه الطرقات. 
االهتمام بمركز المدينة وجميع األحياء القريبة 
منه. االعتناء بالبنيات التحتية، التزفيت وغيره 
في األحياء ناقصة التجهيز، هذا باإلضافة إلى 
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بعض التجهيـــزات األخرى كمالعب القرب، 
وكذلـــك بعض المراكـــز الثقافية في األحياء، 
وإحداث بعض المناطق الخضراء كذلك، التي 
بدأنا فيها كجماعة، هذه االتفاقية التي نأمل أن 
يتـــم التأشـــير عليها مـــن طرف الســـلطات  
المختصـــة،  وهي جاهزة وفي بعض األحياء 
قمنا بالتزفيت مما تيســـر لنـــا من فائض في 
الفتـــرة  التي لم ندبر منهـــا إال حوالي أربعة 
«4» أشـــهر فقط. ولكن يســـر هللا لنا فائضا 
برمجنا، فيه تزفيت بعـــض الطرقات تنتظر 
التنفيذ قريبا ان شاء هللا، كما أننا قمنا بتزفيت 
جميع منطقة كيـــش الوداية. وبعض األماكن 
األخرى. فهذه هي بعض األمور التي أنجزناها 
ونحن إن شاء هللا لدينا برنامجا واعدا وسندرج 
كذلك مشـــاريع أخرى كبيرة في إطار برنامج 

عمل المدينة في الميزانيات المقبلة.
 

عالقة بمحـــور البيئة والنظافـــة دائما، قمتم 
بحمالت بيئية، وقمتم بالتخلص من نقط سوداء 
بالمدينة، هل يمكنكـــم أن تتحدثوا بخصوص 
هذا المحور عن اإلجراءات التي قمتم بها من 
أجـــل تحقيق جماليـــة وتوفير نظافـــة لمدينة 

تمارة؟
من األمور األساسية التي ركزنا عليها ونركز 
عليها منذ زمان وسنبقى بإذن هللا نركز عليها 
هي مســـألة العيش الكريم بالنســـبة للمواطن، 
ومن أهم مقومات العيش الكريم للمواطن هي 
النظافة، لذلك أول ما قمنا به في إطار االتفاقية 
الموجودة مع شركة جمع النفايات، أن تضيف 
إلـــى االتفاقيـــة كنس الطرقـــات. حيث كانت 
بعـــض الطرقـــات ال يتم كنســـها إال مرة في 
األسبوع. فأصبحت ثالث مرات في األسبوع، 
وكانت هناك بعض األزقة التي ال يتم كنســـها 
تمامـــا، واليوم أصبحت تكنس من طرف هذه 
الشـــركة. طبعا ال تـــزال بعـــض الطرقات 
الصغيرة التي لم تدرج في إطار االتفاقية، وال 
يمكن علـــى كل حال أن يصل الكنس إلى كل 
شوارع وأزقة المدينة بإمكانياتنا الحالية، ألنه 
كل ما زادت وتيرة الكنس كلما زادت الميزانية 
المرصودة له، وتكون على حســـاب مصالح 

أخرى للمواطنين فلذلك هنالك تسديد وتقريب 
في هذه األمور. فاإلضافة إذن إلى العديد من 
الحمالت بشـــراكة مـــع الســـلطة، ومع هيأة 
المجتمـــع المدنـــي، مـــع المـــدارس، فهناك 
باإلضافة إلى ذلك حمالت دائمة ومتتالية تقوم 
بها الشـــركة لحساب  الجماعة. هذا باإلضافة 
إلى أن عناية خاصـــة أعطيت لمركز تحويل 
النفايـــات. الذي كان بؤرة ســـوداء. ومصدرا 
لروائح كريهة للجوار وكذلك للمدينة. فمنذ أن 
 .«pizzorno» جئنا تمت تنقيته ودفع شركة
التـــي وكل لها القيام بذلك إلـــى التنقية الدائمة 
لهذا المركـــز. وجعله منطقة ليـــس للروائح 
الكريهة بـــل بالعكس، أن يكـــون مجاال بيئيا 
يرقى إلى مســـتوى مـــا يطمح إليه الســـاكنة 
والجوار. من مناطق خضراء من جانب ومن 
جانب آخر العمل على التنقية الدائمة وبشـــكل 
يومـــي كل 24 ســـاعة. في حيـــن كنا وجدنا 
بعض النفايـــات التي ظلت راكدة هناك ألكثر 
من وشـــهرين فهناك حزم مع الشـــركة التي 

طبعا وفت بالتعهدات التي عقدنا معها.
 

سننتقل اآلن إلى محور آخر مرتبط بالتعمير، 
وال يقـــل أهمية عـــن المحاور الســـابقة، هذا 
الملف هـــو مهم خاصة أنكم أشـــرتم إليه في 
برنامجكـــم االنتخابي، قمتم بتســـريع إخراج 
تصاميـــم التهيئة، ونحن نعـــرف أن تصاميم 
التهيئة بالمدينة لها دور كبير على المســـتوى 
االقتصـــادي واالســـتراتيجي، هنـــا ال يفهم 
المواطـــن أن ملـــف تصاميم التهيئـــة يرتبط 
بأطراف أخرى، هال تفضلتم بتوضيح من هي 
تلك األطراف المتدخلة في إعداد هذا التصميم؟ 

وما دور المجلس الجماعي في هذا الملف؟
طبعا، اســـمح لي أن أرجع إلـــى مجال البيئة 
والمحيـــط الحيـــوي ومحيط العيـــش الكريم 
للمواطـــن، إلى جانـــب النظافـــة والحمالت 
التحسيســـية، هناك  جانب آخر وهو المناطق 
الخضراء، أو المساحات الخضراء. التي منذ 
أن أتينا كذلك عملنا علـــى وضع برنامج هو 
مضمن فـــي االتفاقيـــة ومضمـــن كذلك في 
ميزانيتنا، بدأنا بفتح هذا الورش إلعادة تهيئة 

ســـاحة موالي رشـــيد، وكذلـــك حديقة بحي 
النهضة، ونحن في إطار إنجاز بعض المناطق 
الخضراء األخـــرى بمختلف أحيـــاء المدينة 
سترى النور عما قريب إن شاء هللا. وستكون 
كذلك مضمنة في برنامج عمل المدينة للســـت 
ســـنوات المقبلة التي نبشر الساكنة إن شاء هللا 
أنها ستكون واعدة. وبخصوص ملف التعمير، 
فالتعمير من اإلشـــكاالت الكبرى التي تعاني 
منها المدن خاصة مدينة مثل تمارة القريبة من 
المـــدن الكبرى التي ربمـــا ليس فقط يصعب 
إيجاد السكن أو البناء فيها، بل يعني أن العقار 
سينتهي منها، فالبد من البحث خارج  المدينة، 
هذا باإلضافة إلى أن الفئات الهشـــة تلجأ أكثر 
إلى هـــذه المناطق، وال تســـتطيع العيش في 
المدن الكبرى، فمن بين األمور األساسية التي 
عملنا عليها هو أوال إرجاع الثقة للمستثمرين 
والمنعشين العقاريين في الجماعة، والتصالح 
معهم ونبذ أي أشكال االبتزاز التي من شأنها 
أن تدفعهـــم إلى المدن األخـــرى. وقد حصل 
بالفعـــل، فعدد من المســـتثمرين المنعشـــين 
هاجروا المدينة بســـبب التالعبات التي كانت 
ديدن بعض المســـيرين للجماعة فيما ســـبق. 
ونفتخر والحمد � أن تصميم التهيئة كما قلتم 

ظل راكدا منذ أن غادرنا تدبير المدينة. 
منذ 2008 انطلق تصميم تهيئة لتمارة وظل 
يراوح مكانه إلى أن رجعنا، ففي الشهر األول 
تـــم إطالق ســـراحه. وهو اليوم فـــي أطوار 
متقدمة من إنجاز تصميم التهيئة لكن من ينجز 
تصميم التهيئة؟ في الحقيقة هو من اختصاصات 
الوكالـــة الحضاريـــة. وهي مشـــكورة تعمل 
جاهدة علـــى أن تنجزه فأعطيـــت الصفقات 
وانتهـــت المرحلـــة األولـــى، اليـــوم مكتب 
الدراسات هو في إطار المرحلة الثانية ولربما 
أكثـــر المعطيات يمكـــن أن تعطى من طرف 
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الوكالـــة الحضارية. ونطمئـــن الناس أنه في 
أطوار متقدمة ويسير سيرا طبيعيا إن شاء هللا. 
فباإلضافة إلى تصميم التهيئة الذي هو أساس 
في الحقيقة للتنميـــة، نعتقد أنه يجب أن يكون 
وثيقـــة تنموية بامتياز. ألن تصميم التهيئة هو 
الذي يقود المدينة في اتجاه معين. ونحن نسهر 
ونشـــتغل طبعـــا مـــع العمالة ومـــع الوكالة 
الحضارية على أن ننتج إن شاء هللا « تصميم 

تهيئة» يكون في مستوى مدينة تمارة.
 إلى جانـــب تصميم التهيئة، اآلن تم بحمد هللا 
إطالق صراح كذلـــك تصميم مجالي، بعد أن 
قمنا بالدراسات في والية 2003 – 2009. 
قمنا بدراسة في مناطق معينة، يجب أن تتحول 
إلـــى أربع طوابق، عوض ثالث طوابق. أوال 
للـــرواج الذي يمكـــن أن تنتجه، ثانيـــا البناء 
العمودي يعفينا مـــن البناء األفقي الذي يؤدي 
إلى تآكل أراضي المدينة. وبحمد هللا كذلك هذا 
التصميم «التهيئة المجالـــي» تم إخراجه مع 
تصميم التهيئة. بعد شهر أو شهرين تقريبا من 
دخولنا إلى المجلس في شتنبر. وهناك دراسات 
اليوم تقوم بها مشكورة الوكالة الحضارية في 
مختلف الشوارع، ونحن في ذات الوقت ضمن 
برامجنا فـــي إطار هذه االتفاقيـــة مع وزارة 
الســـكنى وسياســـة المدينة، وكذلك في إطار 
اتفاقية مع الوكالة الحضرية لدينا هذا الهاجس 
وهذا النفس، فنحن مســـتمرون فيه إن شاء هللا 

وعسانا أن ننجح بإذن هللا.
 

الســـيد الرئيس من بين اإلجراءات التي قمتم 
بها هي ما يسمى بالشـــباك الوحيد، ما معنى 
الشـــباك الوحيد؟ وما مكانته وأهميته خاصة 
لدى المستثمر وتأثيره  في الجانب االقتصادي 

والتنموي بالمدينة؟
 للوقوف على هذا األمر،  تجدر اإلشارة إلى 
ما كنا نعيشه من قبل، كي نعرف أهمية الشباك 
الوحيـــد.  كانـــت تتم دراســـة الملفات بصفة 
متفرقة. فملفات التعمير، تتدخل فيها الجماعة 
باألساس، الوكالة الحضرية، العمالة، مصالح 
الوقايـــة المدنيـــة، وممكن أن تكـــون كذلك 
مؤسســـات أخـــرى (ريضـــال، اتصـــاالت 
المغـــرب...). إال أن الملفـــات كانت تدرس 
بشـــكل منفصل من قبل. الشباك الواحد يعني 
اجتماع كل هـــذه الهيئات ودراســـة الملفات 
وإبداء الـــرأي فيها مجتمعين، وهذا يســـرع 
وتيـــرة إعطاء الرخص في هذا المجال. أنا ال 
أخفيكم لم نكن بعد ناجحين بالقدر الذي نتمناه 
في هذا المجال. ألنـــه ال يزال تعذر حضور 
بعض المؤسســـات، ال يزال عـــدم الحضور 
لبعضهم ولربما التأخيـــر آلراء البعض. وقد 
يكون ذلك طلبا الستشـــارة المســـؤولين أو قد 
يكون ذلك لالنشغاالت الكبيرة لهذه المؤسسات 

التي ال تقـــدر أن توفي بالغرض لضعف عدد 
الموارد البشـــرية وقد تكـــون ألمور أخرى 

أجهلها.
 

هناك ملف أعتقد أنه يشغلكم بشكل كبير جدا، 
وهو ملف مرتبط بدور الصفيح، وهذا الملف 
يعتبر من الملفات المهمة التي أشرنا إليها من 
قبل إلى جانب النقل وتصاميم التهيئة، وهناك 
مصالـــح متعـــددة، يدخل الملـــف من ضمن 
اهتماماتها والمواطـــن دائما يربط هذا الملف 
بالمجلس الجماعي بشـــكل قطعي، انتم طبعا 
ستشـــرحون للمواطن هنا مـــا هي األطراف 
المعنية في إيجاد حل لـــدور الصفيح؟ ثم أنتم 
كمجلس جماعي ما هي اإلجراءات التي قمتم 
بهـــا من أجـــل إيجاد حلـــول لهذا المشـــكل 

االجتماعي؟
 بخصوص هذا الملف أظن أنه ملف شـــائك، 
لكن الحمد � نحن توصلنا إلى إفهام الناس أن 
هذا الملف من اختصاص أطراف معينة. وال 
يملك فيه المجلس الجماعي إال المساعدة فقط. 
هو من اختصاص خاص وخالص للســـلطات 
المحلية والمركزية، وليس للمجلس الجماعي. 
أكيد أن ســـاكنته هي من الساكنة التي تنتخب 
المســـؤولين الجماعيين. وبالنسبة إلي أظن أن 
ما يجب أن نفعله الكثير. لكن تحمل مسؤولياته 
ال يمكن. ألننا نحن كســـفراء لهؤالء الساكنة 
يجب أن ندافـــع عن حقوقهم. ويجب أن ندافع 
عن مصالحهم، ويجب أن نحس بآالمهم، يجب 
أن نســـتمع آلمالهـــم، يجـــب أن ندافـــع عن 
مصالحهـــم قـــدر المســـتطاع وفـــي إطـــار 
التخصص. ولذلك منذ أن بدأ هذا المجلس، تم 
االتصال بوزارة التعمير واإلسكان في شخص 
السيد الوزير، وكذلك وزارة االسكان وسياسة 

المدينة لدعم مسار إعادة إسكان القاطنين بدور 
الصفيـــح الـــذي كذلك نفخر أننا ســـاهمنا في 
الوالية الســـابقة -2003 2009، بترحيل ما 
يفوق أو ما يناهز 6000 أسرة. فتم االتصال 
بالوزراء،  ونحن على اتصال مع السلطة في 
هـــذا الملف. فهنـــاك مجهـــودات من طرف 
الـــوزارة، ومن طـــرف الواليـــة، والعمالة، 
ومختلـــف الجماعات. لكي على األقل ال أقول 
إنهاء هذا المشـــكل ولكن للتخفيف منه، ولذلك 
هناك استراتيجية إلعادة إسكان عدد القاطنين 
بدور الصفيح من طرف السلطات المختصة، 
لم تحدد بعد الدواوير التي ستستفيد. ولم تحدد 
بعد الفئات المســـتفيدة وحتى المكان قد يكون 
بجماعة الصباح قد يكون بجماعة عين عودة 
أو في بعض الجماعـــات األخرى، ولم ال إذا 
تيســـر األمر ونحن نعرف أنـــه صعب جدا، 

بجماعة تمارة. فنحن ال نرى مانعا لذلك.
 

إذا سمحت سأرجع إلى مسألة الشباك الوحيد، 
هل ممكن أن تتحدثوا بشيء من التفصيل عن 
إيجابيات هذا الشباك وعلى تأثيره التنموي في 

المدينة؟
  كما يقال رأس المال جبان، ولذلك أي منعش 
عقاري ومســـتثمر ال بد أن يجد الثقة في من 
ســـيتعامل معه، والثقة تكمن في تسريع وتيرة 
إخراج هذه الرخص، إذا لم يتم تســـريع وتيرة 
هذه الرخص، أو على األقل التحاور المباشر 
مع هؤالء إليجـــاد حلول لبعض مشـــاكلهم، 
وإليجـــاد الحلول لبعض اإلشـــكاالت التي قد 
تطرح، لذلـــك أظن أن المســـار التنموي هو 
تسريع وتيرة التنمية، هي تكمن في هذا الشباك 
الوحيد لتسريع وتيرة إخراج الرخص لهؤالء 
السكنى،  البناء، رخص  المستثمرين، رخص 
وجميـــع الرخـــص اإلداريـــة المرتبطة بهذا 
الموضـــوع، والتي لها عالقـــة وطيدة طبعا 
بالجماعـــة وبالشـــباك الوحيـــد وطبعـــا كل 

المشاركين وكل المتدخلين في هذا الشباك.

ســـنمر إلى نقطـــة أخرى، مرتبطـــة بإنعاش 
الجانب االقتصادي وإنعاش الشغل، وقد أشرتم 
إليها في برنامجكم االنتخابي، وأكيد أنكم قمتم 
بمجهـــود كبير فـــي إحياء وتدعيـــم األحياء 
الصناعية فـــي المدينة، من أجل توفير فرص 
الشغل للشـــباب. ما هي أهم اإلجراءات التي 

قمتم بها في هذه النقطة بالضبط؟
 بخصوص إنعاش الشغل في الحقيقة نحن منذ 
أن أتينـــا تم التركيز على مجالين أساســـيين، 
إنعاش الصناعة، وإنعاش التجارة، فبخصوص 
الصناعة قمنا باتفاقية ثالثية تســـاهم فيها جهة 
الربـــاط ســـال القنيطـــرة، ووزارة الصناعة 
والتجارة، وكذلك الجماعة، كما تســـاهم فيها 
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الوكالة الحضارية بالدراسات. وهذه االتفاقية 
تناهز 3 مليارات ســـنتيم. ساهمت فيها الجهة 
بمليار، الوزارة بلميار سنتيم، وما تبقى تتولى 
الجماعة المســـاهمة به. وهذا  يهدف  إلى فتح 
هذه المنطقة الصناعية، تيسير االستثمار فيها 
بالنســـبة للناس، كذلك الجماعة نفســـها لديها 
بعض الهكتـــارات تعمل علـــى أن تقوم إلى 
جانـــب مشـــتل المقـــاوالت الـــذي قامت به 
وأنجزته. وإن شاء هللا سنحاول فتحه ونريد أن 
نقوم بمرافـــق صناعية توضع رهن إشـــارة 
الحرفيين، وإبعاد هـــذه الحرف المزعجة من 
وســـط المدينة قدر اإلمـــكان، أما بخصوص 
األنشـــطة التجارية، عمدنا إلـــى إعادة تهيئة 
ســـوق الجملة للخضر والفواكـــه، ونحن في 
إطار برنامج عمل الجماعة إن شاء هللا سندرج 
بعض المناطـــق التجارية، أو بعض المناطق 
الصناعية لخدمة هذا الغرض، ودعم مداخيل 
الجماعة التي تشـــكو، والتي نحمد هللا في هته 
الفترة كما قيل لي من لدن المصلحة المختصة 
بالماليـــة، أن ما تتوفر عليه الجماعة اليوم من 
رصيد لم يحصـــل أن حصلت عليه منذ أكثر 
من 10 ســـنوات. فالحمد � هنـــاك من بين 
اإلصالحـــات األساســـية التي قمنـــا بها هي 
االهتمام بهذا المجـــال، تقوية المداخل، عقلنة 
المصاريـــف ونأمل أن يكون الفائض الحقيقي 
للجماعـــة يؤهلها في إضافة هذه المشـــاريع 
المدرة للدخل، أو المشـــاريع التي من شـــأنها 
المســـاهمة فقط في إيجاد وظائف للشـــغل إن 

شاء هللا.
 

أشـــرت إلى الفائض الذي حققه المجلس، هذه 
النقطة مهمة ألنها ترتبط بمسألة الحكامة وقد 
تم التأكيـــد عليها في الدســـتور وفي القانون 
التنظيمـــي الجديـــد 113-114، مـــا هـــي 
اإلجـــراءات التي قمتم بها فـــي هذا الجانب؟ 
فالتوفر على فائض يعني بالضرورة أنكم قمتم 
بإجـــراءات مهمة جدا فـــي الحكامة. في هذا 
الجانب ماهي أهم اإلجراءات التي قمتم بها في 
ربط المسؤولية بالمحاســـبة والحكامة الجيدة 
في تدبير الشأن المحلي بالمدينة والذي كانت 

نتيجته هذا الفائض في ميزانية مدينة تمارة؟
  للتوضيح هو ليس فائـــض، ولكن الموجود 
حاليـــا، الرصيد الموجود حاليـــا، الفائض إن 

شاء هللا سيكون بعد نهاية السنة. لكن كما قلتم 
عدة إجراءات قمنا بها من أجل ضمان حكامة 
جيدة بالجماعة. وقد قلت لكم أننا حاولنا، قدر 
اإلمكان أن نضع الرجل المناســـب في المكان 
المناســـب في مختلف المصالـــح، حاولنا أن 
نزيـــح بعض العراقيل.  الموارد البشـــرية أو 
غيرها هي التي كانت تعيق فعال هذا التصالح 
مـــع المواطنين، والمســـتثمرين والمنعشـــين 
العقاريين مع الجماعة. لكن ال نعتبر أننا فعلنا 

كل شيء. في إطار هذه الحكامة.
 اليـــوم كل دورة، من دورات المجلس تقريبا، 
نـــدرج فيها نقط تتعلق بتعديـــل وتحيين دفاتر 
تحمـــالت لمالءمتها مـــع القوانيـــن الجديدة 
المؤطرة للجماعات المحلية وكذلك لمالءمتها 

مع مـــا يخدم مصلحـــة الجماعـــة ومصلحة 
المواطنيـــن، إذن دفاتر التحمالت هذه من بين 
األمور األساســـية التي ترتكز عليها مداخيل 

الجماعة.
 المســـألة الثانيـــة، هواننا عملنـــا على دعم 
المداخيـــل وذلك عبر إجـــراءات ميدانية، في 
أمـــور االحتـــالل المؤقت للملـــك العمومي. 
المرتفقين؛ يعني  لـــدى  الجماعة  مســـتحقات 
مقاهي أو دكاكين أو مؤسسات أخرى. مسألة 
أخرى أساسية قمنا بها هي عقد عدة اجتماعات 

واجتماعات راتبة مع رؤساء المصالح المالية 
بالعمالة. يعني مصلحـــة الضرائب والخزينة 
اإلقليمية والقابض كذلك. هذه كلها اجتماعات 
تروم اتخـــاذ إجـــراءات مناســـبة لدعم هذه 
المداخيل. إلى جانب ذلك، هناك عقلنة وترشيد 
في النفقات. بحيـــث أنه اليوم نجد أننا خفضنا 
كثيرا مثال من استهالك المحروقات، على ما 
كان عليه في الســـابق، ومـــن الهاتف، ومن 
العديد مـــن النفقـــات التي يمكن القـــول أننا 
اقتصدنا فيها. وإن شاء هللا االقتصاد سيتتابع، 
أما المســـألة األخرى األساســـية التي سنعمل 
عليها وهي إن شاء هللا في المتناول، بالتعاون 
مع المؤسسات الشـــريكة في هذا األمر. هي 
الباقي اســـتخالصه حيث نزيل ما هو ميؤوس 
منه لكي ال يثقل ميزانيتنا في المســـتقبل. أظن 
أنه المســـار طويل لكن بدأنا المشوار ومسافة 

الميل تبدأ بالخطوة األولى.
  

ســـنمر اآلن إلى عالقتكـــم بالمجتمع المدني، 
فالقانـــون التنظيمي للجماعـــة الترابية -113
114، أشـــار بأن المجلس مطالب قبل  مرور 
سنة تقريبا، بأن يقوم بإعداد برنامج الجماعة 
بإشـــراك فعاليات المجتمـــع المدني من أجل 
صياغة برنامج متكامل، تنموي، متجانس، ما 
عالقتكـــم بجمعيات المجتمـــع المدني في هذا 
الجانب؟ وفي الجانب اآلخر هل فتحتم نقاشـــا 
مع جمعيـــات المجتمع المدنـــي، خاصة فيما 
يتعلق بإعـــداد البرنامج الجماعي وأيضا هيئة 
تكافؤ الفـــرص في صياغة وإعـــادة برنامج 

تنموي ومتجانس ومتكامل؟
 نعـــم يمكن أن نلخص الجـــواب في كون أننا 
حاولنـــا أن نعطي لهيئـــات المجتمع المدني، 
الوزن الذي ارتضاه الدســـتور لها، ولذلك يتم 
إشراكها واالنفتاح عليها. اليوم نحن منفتحون 
على هيئات المجتمع المدني. يعني اســـتقبال 
هيئات من المجتمع المدني ســـواء من طرف 
الرئيـــس أو من طرف نوابـــه، إذ أصبح من 
األمور البديهية واألساسية عندنا، وليس لدينا 
أي إشكال مع هيئات المجتمع المدني بمختلف 

مشاربهم وتوجهاتهم.
 المســـألة الثانية هو أنه اليوم قمنا بالعديد من 
األمور، ببعض المهرجانات وبعض األنشطة، 
حمالت النظافة، هذه كلها كانت باشتراك مع 



27

هيئات المجتمع المدني. أما بخصوص برنامج 
عمل الجماعة فقد تم اعـــداده طبقا لما حددته 
اآلليات المؤطرة له من قوانين ومراسيم وذلك 
بدعـــم من خبـــراء تابعين لبرنامـــج المجتمع 
المدني لقـــد كان لهيئات المجتمع المدني دور 
كبيـــر الى جانب المصالح الخارجية في اطار 
لقاءات تشاورية عدة. وقد تم بحمد هللا عرضه 
على هيئة المناصفة وكذلك على اللجن الدائمة 
المقترحات بشأنه  للمجلس لمدارسته واعطاء 
قبل أن يعرض على أنظار المجلس الجماعي  
للبـــث فيـــه واعتماده فـــي متم شـــهر دجنبر 
وتكافؤ  المســـاوات  بهيئة  2016. وعالقـــة 
الفرص ومقاربـــة النوع فقد عملنا على طلب 
ابداء االهتمام بمواكبة خبير تابع لبرنامج دعم 
المجتمع المدني. كما تم وضع معايير الختيار 
أعضائه وبالفعل فقد انتهى مسلســـل االختيار 
وتـــم تعيين جميع أعضـــاء اللجنة وبدأت في 
أشغالها بمناقشـــة برنامج عمل الجماعة وكذا 
مناقشـــة كيفية هيكلتها ووضع برنامج لتكوين 

اعضائها واشتغالها. 

أنتم في الجماعة تنظمون مهرجانا ثقافيا وفنيا 
وتهتمون أيضا بالجانب الرياضي، ما هي هذه 
األنشـــطة الترفيهية والثقافية والفنية التي أكد 
عليها القانـــون التنظيمي الجديد؟ يعني ما هي 
أهم اإلنجازات التي قمتم بها في هذا المحور؟
أظن أن هناك بعض األمور التي يجب اإلشارة 
إليها، نحمد هللا عز وجل الذي يسر لنا في هذه 
الوالية فتح مقـــرات ومرافق كانت موجودة. 
وهـــي في الحقيقة عنصر أساســـي للتنشـــيط 
الثقافـــي والرياضي. وهذه المرافق  تم بناءها 
منـــذ أن كنا فـــي واليـــة 2003 – 2009، 
وظلت مغلقة لألســـف إلى أن أتينا مرة أخرى 
ويســـر هللا أن تفتح علـــى أيدينا، مـــن بينها 
«مركز محمـــد عزيز الحبابـــي»، الذي هو 
المركز الثقافـــي، الذي يعتبـــر اليوم مفخرة 
للمدينة، وفيه إشـــعاع كبيـــر. ال توجد فرصة 
لمن يتأخر في حجز القاعة إلقامة أنشطته في 
العديـــد من األيام خاصة في آخر األســـبوع. 

وهنـــاك القاعـــة الرياضية «الحـــاج لخضر 
الرداد». وهي تسع ما يناهز 1200 متفرج. 
القاعة المغطاة متعـــددة االختصاصات.  هذه 
وهذه كلها أعطت الحيوية واإلشعاع والرواج 
بالنســـبة لمدينة تمارة. هذا إضافة إلى بعض 
الســـاحات العمومية، ســـاحة موالي الرشيد، 
ودور الشـــباب، كانـــت مســـرحا للعديد من 
األنشطة. وفي هذا اإلطار أيضا، أعدنا إحياء 
مهرجـــان تمارة حيـــث كنا نقيم فـــي الوالية 
الفارطـــة أســـابيع ثقافيـــة، واليوم ســـميناه 
بالمهرجـــان. وهذا يعني أنـــه كان له صدى 
طيب، وأنا ال أردد إال ما قاله العديد من الذين 
اســـتفادوا منه. وقد كان من أنجح ما يعرفون. 
« منقولـــش أنا مقارنة مع مهرجانات كبيرة» 
ولكن على كل حال من أنجح ما عرفته المدينة 

فيما ســـبق. بمـــا فيها الوالية التـــي كنا فيها. 
«معدنا مانخبعـــوا». فهذا مـــن جهة، كذلك 
نســـاهم في مهرجـــان تعده جمعيـــة مغرب 
الثقافات لمهرجان الحكايات، كذلك هو مفخرة 
للمدينة بكل صراحة. وكل األنشطة التي تريد 
أن تقوم بهـــا جمعيات أخرى إن كان اإلمكان 
المساهمة فيه فنحن نساهم فيها، كانت رياضية 
أو ثقافيـــة، أو غيـــر ذلك، فهـــذه كلها نحاول 
المســـاهمة فيهـــا، ولذلك يعنـــي عرفت فعال 

األمور الثقافيـــة والرياضية انتعاشـــا كبيرا. 
ونحن إن شاء هللا على مشارف بناء العديد من 
مالعـــب القرب وكذلك إعـــادة تهيئة الملعب 
البلدي لتمارة بمختلف مرافقه إن شاء هللا عما 

قريب.

��°�ا��  ¾��� أول �°��� 
� ا���ا�¾ ر	
�ا �� �
����ا
��¢�ا�، «ر��ا��» ���ل:

 ����
�ا ��ا�¡ة ��وا�� 
��ارة وأ���ا و����� أ�� 

���ا��ا 

قال موح رجدالي رئيـــس المجلس الجماعي 
لمدينة تمارة «أن المسؤولية أصبحت مضاعفة 
على كاهلـــه والفريق الذي معـــه» بعد الثقة 
والتفويض الذي حصل عليه من طرف ساكنة 
المدينة، إضافة إلى استيائهم من الجمود الذي 
عرفته المدينة في المرحلة السابقة وتوقف جل 
المرافق واألوراش التي كانت قد انطلقت في 
فترة رئاســـته للجماعة بين 2003 و2009، 
مؤكدا أنه عازم على مكافأة الساكنة وبدل كل 

جهد في سبيل خدمتهم وتقديم األفضل لهم.
وأكد رئيس المجلـــس الجماعي لمدينة تمارة 
لعدد من المنابر الصحفية  مســـاء األحد 27 
سبتمبر 2015 في لقاء خاص جمعه بعدد من 
فعاليـــات المدينة بأول تصريـــح له بعد توليه 
رئاسة مجلس جماعة تمارة، أنهم واعون تمام 
الوعي بأهمية المرحلة ومتطلباتها، مضيفا أنه 
يضع نصب عينيه إخراج عدة مشـــاريع الى 
حيـــز الوجود على رأســـها توفيـــر وتجهيز 
مالعب القرب في جل أحياء المدينة، وإعادة 
فتـــح بعض المرافـــق المغلقة والتـــي كان قد 
أنجزها في فترته الرئاســـية الســـابقة كالقاعة 
المغطاة والمركـــب الثقافي، إضافة إلى إعادة 
النظر فـــي خدمات القـــرب التـــي يحتاجها 
المواطن وتحســـينها، وتجويد وتقوية اإلنارة 
العمومية وإصالح الطرق المتضررة، إضافة 

إلى خلق مناطق وفضاءات خضراء.
هذا وعبر الرئيس الجديـــد لجماعة تمارة أنه 
منفتح على كل الفعاليات المدنية، وأنه ينتظر 
اقتراحات الساكنة، ومستعد لالنخراط في أي 
مشـــروع يخدم المدينة ويساهم في تطويرها، 
وأضاف «رغـــم شـــعورنا باالريتاح بفضل 
حصولنا على أغلبية مريحة، فإن االســـتماع 
للجميع وتلقي االقتراحات من الجميع، وتلبية 
ما نستطيعه، واجبنا أيضا، ألننا نمثل الجميع» 

على حد قوله.
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قررت جماعة تمارة إرجاع الدراسة بالمعهد الموسيقي لتمارة يوم األحد، بعد إلغائها منذ عام 2013 من طرف الرئيس السابق.
وسبق لجمعية آباء طلبة المعهد الموسيقي في تمارة أن طالبت الجهات المسؤولة ووزارة الثقافة بالتدخل من أجل عدم إلغاء الدراسة بالمعهد 

يوم األحد، خصوصا أن الكثيرين من الطلبة يتابعون دراستهم في مؤسسات تعليمية رسمية.

ª
� ا���ا�� �� ا���ا�������
���ك» ¥�إ�¹ق �¥�� �³ «ا

أطلـــق المجلس الجماعي لمدينة تمارةصفحة خاصة بالتواصل االجتماعي «الفيســـبوك»، في خطوة اعتبـــرت هامة لتعزيز االنفتاح على 
المواطنين والتواصل معهم وتلقي مالحظاتهم وكذا شكاياتهم.

وفي هذا الصدد، اعتبر موح رجدالي، أن من حق المواطن االطالع على مجريات األمور خصوصا أننا في عهد دستور 2011 الذي يخول 
للمواطن الحق في اكتســـاب المعلومة، وبهذه المناســـبة يضيف الرئيس، «نفتتح هاته الصفحة ونطمـــح أن تكون نافذة للتواصل مع جميع 
المواطنين وخاصة ســـاكنة جماعة تمارة لالطالع أوال على المنجزات التي تحققت، وأيضا لتلمس اإلكراهات التي تعترض سبيل المجلس 

الحالي».
وتابع رجدالي، أن فكرة إنشاء صفحة تواصلية على «الفيسبوك» يأتي في إطار «قناعتنا بأهمية هذه الصفحة االجتماعية وسهولة ولوجها 
واستعمالها من طرف كافة المواطنين ومعرفة طموحاتهم عبر نقاش جاد وهادف واستقبال مقترحاتهم»، متعهدا في الوقت نفسه، «بـإنجاز 

أقصى ما يمكن إنجازه بصفتنا منتخبين علينا واجب تحقيق آمال وتطلعات الساكنة».

�أ®�ار ا�¢�ا
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انعقد بمقر جماعة تمارة زوال اإلثنين 30/11/2015 لقاء تواصليا 
جمع أعضاء المجلس الجماعي لتمارة و نائبة وزارة التربية الوطنية 
و التكويـــن المهني بعمالة الصخيرات-تمـــارة. والذي تمحور حول 

قطاع التعليم بالجماعة.
في البداية رحب السيد رئيس الجماعة بالسيدة النائبة و شكرها على 

تلبيتها الدعوة لحضور هذا اللقاء .
ثم تقدمت السيدة النائبة بعرض حول واقع التمدرس بالجماعة حيث 
أعطـــت مجموعة من المعطيات واإلحصائيات في هذا الباب، وكذا 
التحديات المطروحة والبرنامج الذي في طور اإلنجاز وكذا البرامج 
المســـتقبلية. كما تطرقت إلى الخطوط العريضـــة للميثاق الوطني 

للتربية و التكوين والرؤية االستراتيجية 2015-2030 .
بعـــد ذلك أوضح رئيس الجماعة ان المجلس الجامعي بجميع أطيافه 
يحمل هم هـــذا القطاع الحيوي، واقترح بإدراج مســـاهمة الجماعة 
للرقي بقطاع التمـــدرس بالجماعة ضمن برنامج عمل المجلس ل6 
ســـنوات القادمة. كما أكد على وضع آليات لتحفيز الجيل الصاعد،    
و تنظيم أســـبوع ثقافي ســـنوي مع انخراط قطاع التعليم فيه بشكل 
كبير. ودعا كذلك إلحياء النادي البيئي الذي كان يعتبر نموذجا على 

الصعيد الوطني.

وتـــم بعد ذلك فتح المجال لتدخالت أعضاء المجلس الجماعي الذين 
طرحوا رؤيتهم بصفتهم يمثلون الساكنة ويحملون على عاتقهم طرح 
همومها ومشـــاكلها. وقد ركزت تدخـــالت االعضاء على المحاور 

التالية:
-ظاهرة االكتضاض داخل الفصول الدراسية.

- تدهور البنيات التحتية لبعض المؤسسات التعليمية. 
-الخصـــاص على مســـتوى األســـاتذة في بعض المواد الفرنســـية 

والرياضيات. 
-غياب األمن داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية.

-انتشار العنف داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية. 
-انتشار المخدرات والدعارة في أوساط التالميذ.

-انعدام النظافة والمراحيض في بعض المؤسسات.
-مشكل شيخوخة األطر التعليمية.

-مشكل الهدر المدرسي.
-مشكل االستعطاف بالنسبة للتالميذ المطرودين.

-عدم تفعيل دور مجالس التدبير.
-عدم اكتمال بناء بعض المؤسسات. 

-مشكل التعليم الخصوصي.
-مشكل دروس الدعم وتأثيرها عل تكافئ الفرص.

-مشـــكل المؤسســـات التعليمية الموجودة بتصميم التهيئة المنتهي، 
والتي لم يتم بناؤها.

-مشكل النقل بالنسبة التالميذ.
واعتبرت النائبة تدخالت األعضاء، ممثلي الســـاكنة مهمة وتالمس 
بدقة مشـــكل التمدرس بالجماعـــة. وصفتها بالوجيهـــة مؤكدة أنها 
ســـتأخذها بعين االعتبار قصد تصحيـــح االختالالت. وأضافت أن 
النيابة بصدد تأهيل مجموعة من المؤسســـات التعليمية، وكذا قرب 
إنجار مركزإقليمي للتكويـــن والتوجيه بثانوية بن زاكور،  وفضاء 

لإلبداع الفني واألدبي بمدرسة بن حزم.
كمـــا أكدت على أن النيابة تعمل  علـــى البحث وتوفير االعتمادات 
الماليـــة لبناء وتعويض الحجـــرات المتهالكـــة، وتجهيز المالعب 
الرياضية، والمطاعم والقاعات المتعددة االختصاصات، كما أشارت 
إلى أنها تعمل بمعية طاقمها اإلداري والتقني على و ضع الخريطة 
المدرســـية للســـنة المقبلة، وأنهـــا منفتحة علـــى آراء واقتراحات 

األعضاء. 
و قد شـــدد الجميع في آخر هذا اللقاء على ضرورة االســـتمرار في 
عقد مثل هذه اللقاءات المثمرة، وأبدى الجميع استعداده للمساهمة في 
النهوض بقطاع التمدرس بجماعة تمارة من خالل عقد شـــراكة بين 

المجلس الجماعي ونيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
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«خالص البشرية ليس بيد الرجل فقط، بل بيد المرأة و الرجل على حد سواء» كان هذا مقتطف من 
كلمة السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بمناسبة االحتفال 
باليوم العالمي للمرأة، والذي نظمه المجلس الجماعي لتمارة عشية يوم الثالثاء 08 مارس 2016، 
بالمركب الثقافي «محمد عزيز الحبابي». الذي عرف بالمناسبة إقامة أول نشاط به، إيذانا بافتتاحه.
و قـــد عرف هذا الحفل حضور العديد من الفعاليات النســـائية من مختلف المجاالت واألعمال. كما 
عـــرف هذا الحفل إلقاء مجموعة من الكلمـــات في حق المرأة و مناقبها، و كذا األدوار القيادية التي 
أضحت المرأة المغربية تتبوؤها اقتصاديا واجتماعيا و سياسيا. و هكذا تناوب على المنصة كل من 
الدكتـــور موح رجدالي، رئيس المجلس الجماعي لتمارة، والســـيدة بهيجة العسولي«ســـيدة أعمال 
ناجحة»، و الســـيدة مديرة الوكالة الحضرية لتمارة، إضافة إلى وزيرة التضامن والمرأة واألســـرة 

والتنمية االجتماعية..

قررالمجلـــس الجماعـــي إحداث 
لجنة دائمة إلخالء الملك العمومي 
الجماعي من كل ما يعيق الســـير 
والجـــوالن على األرصفة وعلى 
جمالية  إلى  ويســـيء  الطرقات، 

ورونق المدينة.
وقرر المجلـــس إزالة كل األثاث 
غيـــر  العشـــوائي  واإلشـــهار 
المرخص له المتواجد فوق الملك 
العمومي، وبالخصوص العالمات 
والالفتات  واإلرشادية  اإلشهارية 
المعلقـــة بأعمدة اإلنارة العمومية 
أو فوق األرصفة، ســـواء كانت 
مثبتة أو غير مثبة على األرض، 
إضافـــة إلـــى إخـــالء الطرقات 
وجوانبهـــا مـــن كل الحواجـــز 
المنقولة والمثبتة، والتي تمنع أو 
السيارات  أو ركن  تعرقل مرور 

والعربات.
وقبل الشروع في هذه العملية تم 
وضع جدولة زمنية لتغطية النفوذ 
الترابـــي للجماعة وذلك حســـب 

الملحقات اإلدارية التسع.

باشرت عدد من المصالح التقنية التابعة لجماعة تمارة عمليات واسعة 
النطاق من أجل تحسين الخدمات التي تشرف على تدبيرها.

اإلنارة العمومية كان لها األثر البالغ حيث أقدمت مصالح الجماعة على 
إصالح األعمدة الكهربائية وتزويدهـــا بمصابيح جديدة بكل المحاور 
الطرقيـــة الكبـــرى خاصة تلك التي كانت إلى حيـــن خارج اهتمامات 
المجلس نظرا لعدم اكتمالهـــا او لكون األحياء المتواجدة بها في طور 

التجهيز. 
وخرج عدد من المواطنين لمعاينة أشـــغال أطقم اإلنارة العمومية حيث 

وقفـــوا عن كتب على ســـير هده 
عـــن  وعبـــروا  اإلصالحـــات 
استحســـانهم لهـــا خاصـــة بحي 
الهاشمية على امتداد شارع علي 
بن أبي طالب وكدا حي الياسمين.
والتقليـــم  التشـــجير  عمليـــات 
المجلـــس  اهتمـــام  اســـترعت 
الجماعـــي الجديـــد، حيث همت 
المحاور  مـــن  عـــددا  بدورهـــا 
بها  التي  الطرقيـــة  والمـــدارات 
أغراس، واكتســـت حلـــة جديدة 
وأنيقـــة أعـــادت لهـــا بعضا من 
رونقها خاصة شـــارع الحســـن 

الثاني.
هي مجموع نقاط تحسب للمجلس 
الجماعـــي مـــع بدايـــة تحملـــه 
لمسؤولية تســـيير المدينة وتدبير 
مشـــاكلها في انتظار فتح أوراش 

كبيرة.

�أ®�ار ا�¢�ا
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فـــي إطار االهتمام الـــذي توليه جماعـــة تمارة لمواردها البشـــرية،      
أعطى رئيس الجماعة السيد موح رجدالي، يوم اإلثنين 28/12/2015 
على الســـاعة العاشـــرة صباحا، انطالق عملية التكوين المستمر في 
االعالميات لفائدة الدفعة األولى من المســـتفدين من هذه العملية. وذلك 

بمكتبة جماعة تمارة بحي الوفاق.
و قد حضر إلى جانب رئيس الجماعة، الســـيد محمد النجاري، رئيس 
قســـم بمديرية تكوين األطر اإلدارية و التقنية بوزارة الداخلية مرفوقا 

بالسيد محمد عمور، رئيس مصلحة بنفس االكاديمية.
و ويأتـــي هـــذا التكوين في إطار اتفاقية الشـــراكة الموقعة بين وزارة 
الداخلية و شركة STMicroelectronics السويسرية. وتستمر كل 
دورة تكوينية لمدة أســـبوع، على اســـاس ان يســـتفيد جميع الموظفين       

والموظفات من هذه الدورات.
ويســـتتوج نهاية كل دورة بتسليم شـــواهد المشاركة لجميع المشاركين    

والمشاركات موقعة من طرف وزارة الداخلية.

ترأس الســـيد عبد العزيز لعايض، النائـــب األول لرئيس المجلس 
الجماعـــي لتمارة، صبـــاح الخميس 20 أكتوبـــر 2016، بمقر 

.«giz» الجماعة، اجتماعا مع ممثلي منظمة التعاون األلماني
وذلك بحضور الســـيد محمد المنصوري، رئيـــس لجنة المرافق 

العمومية والخدمات، وتقنيين من المصلحة الجماعية المختصة.
وقد خصص هـــذا االجتماع التحضيري لموضـــوع التنقل داخل 
المـــدار الحضري لجماعة تمارة، حيث ســـتقوم الهيـــأة األلمانية 
بمواكبة الجماعة والمجتمع المدني فيما يخص الســـالمة الطرقية، 
من خـــالل دورات تكوينية في طرق تحســـيس الســـاكنة بأهمية 
الســـالمة الطرقية، لفائدة المصالح الجماعيـــة المختصة وهيئات 

المجتمع المدني.
 لإلشارة فإن هذه العملية ستتم بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين 
بمجال الســـير والجوالن داخل الجماعة، حيث ســـيتم تشكيل لجنة 
قيادة التخاذ القرارات و التوجيهات األساسية، مع خلق لجنة تقنية 

لتنفيذ وتتبع التوجيهات والتوصيات.

 تم صباح يـــوم األربعاء 25 ماي 2016، بالمركـــب الثقافي محمد 
عزيز الحبابي، ابتداء من الســـاعة التاسعة صباحا،تنظيم ورشة حول 
التشخيص التشاركي في موضوع الحكامة المحلية، بمشاركة مجموعة 
من أعضـــاء المجلس الجماعي لتمارة و رؤســـاء المصالح الجماعية 

والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني.
وتمحورت هذه الورشة حول واقع وآفاق تجويد الحكامة داخل الجماعة.
وذلك في أفـــق تقديم اقتراحات قابلة للدمج فـــي برنامج عمل جماعة 

تمارة 2021-2016.



نرشة مجلس ج عة �ارة - العدد األول

32

أعطى المجلـــس الجماعي اهتماما خاصا بالمجال الرياضي من خالل 
دعم إدارة الملعـــب ماديا ومعنويا من خالل وضـــع برنامج رياضي 
طموح خاص بالتداريب والمقابالت تستفيد منه كل الفرق التي نمارس

بالملعب، والتي زادت أعدادها بعد صيانة مستودع المالبس وتقوية
اإلنارة بالملعب.

وقد تم إجراء عدة أنشطة رياضية ودوريات ومقابالت تكريمية لبعض
الفعاليات الرياضية بالمدينة وخالل المناسبات الدينية والوطنية، كما تم

لكرة القدم المصغرة «دريم» تمثيل المدينة من طرف مدرسة
بمشاركتها في كل من فرنسا والسويد خالل هذا الموسم واحتلت مراتب

مشرفة.
ويطمـــح القائمون على الشـــأن الرياضي بالمدينة من خالل رئاســـة 
المجلـــس تطوير الحقـــل الرياضي بمـــا يحقق آمال ســـاكنة المدينة 

والجمعيات الرياضية على وجه الخصوص.
وضعت الجماعة نصب عينيها اســـتكمال المدرج ومستودع المالبس، 
وتجهيـــز الملعب بمكاتب ومرافق متنوعـــة وصيانة أرضية الملعب، 
وغيرها من األشـــغال التي تساهم في الرقي بالمجال الرياضي لمدينة 

تمارة.

��� ا�¢�ا����إادة ا¨��ار 
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اســـتقبل رئيـــس المجلس الجماعـــي لتمارة ،الدكتـــور موح رجدالي،مســـاء يـــوم الخميـــس 2016-3-24، بمقر الجماعـــة، العبي فريق                       
«Dreams Sport Temara»  رفقة أولياء أمورهم، ومؤطريهم.

الفريق المذكور شارك في الدوري الثالث عشر لكرة القدم بمدينة «Isbergues» الفرنسية، أيام 26، 27 و28 مارس 2016.
اســـتهل هذا اللقـــاء رئيس المجلس الجماعي بكلمة حث فيها الوفد الرياضي التماري على ضـــرورة التحلي بالروح الرياضية والمواطنة، حتى 

يكونوا خير سفراء لبلدهم المغرب.
كما حملهم هدية ورسالة لعمدة مدينة «إيسبرغ»، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في هذه المهمة الرياضية.

كانت هذه المشاركة فرصة للوفد الشبابي لتمثيل مدينة تمارة والتعريف بها، وكسب مزيد من الخبرة في مجال التنافس الرياضي، وتلقي مهارات 
جديدة، كما كانت المناسبة أيضا فرصة النفتاح مدينة تمارة على أخواتها من دول العالم.
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اســـتقبل موح رجدالي، رئيـــس المجلس الجماعي لتمارة، مســـاء 
الخميـــس 28 يوليوز 2016، بمقر الجماعة، الرياضية المغربية، 
ابنة مدينة تمـــارة، نعيمة بقال، وهي واحدة مـــن البطالت الثالثة 
الالتي مثلن المغرب خالل األلعاب األولمبية التي أقيمت بالبرازيل.
نعيمة بقال التي مثلت المغرب في رياضة التايكواندو، وزن أقل من 
57 كلغ، كانت مرفوقة بمدربها السيد لحسن الكرطي وأعضاء عن 
مكتـــب جمعيات تمارة لرياضة التايكوانـــدو، حيث رحب الرئيس 
بنعيمـــة والوفد المرافـــق لها، و تمنى لها النجـــاح والفوز في هذه 
المســـابقة وأن تكون عند حســـن ظن جميع المغاربة عامة وساكنة 

جماعة تمارة على الخصوص.
كما عبر الوفد المرافق لها عن سعادته لهذا االستقبال الذي خصهم 
به رئيس المجلس الجماعي، واالهتمام الذي يوليه للنهوض بالقطاع 

الرياضي بالجماعة.
في األخير سلم رئيس المجلس الجماعي لتمارة هدية رمزية للبطلة 
نعيمة بقال مؤكدا لها أن الجميع سيشـــجعها ويؤازرها حتى تشرف 

وترفع راية المملكة في هذا المحفل الدولي.

�أ®�ار ا�¢�ا
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بعد استشـــارات واســـعة مع مختلف المصالح اإلدارية التابعة للدولة 
والهيئات المنتخبة الشريكة في مجال التنمية وهيئات المجتمع المدني، 
قام المجلس الجماعي لمدينة تمارة بوضع برنامج استراتيجي من أجل 
تنمية المدينة، يعتمد أوال على تشـــخيص الواقـــع ويحدد  االحتياجات  
بشكل شـــمولي مندمج يراعي األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
ويســـهم في التأهيل الحضري وتطوير أسلوب الحكامة على مدى ست 
ســـنوات 2016 ـ 2021، مع تحديد االختيارات ذات األولوية لتنمية 
المدينـــة ويوجه مختلف الفاعلين والفرقاء خالل تلك الفترة، كما يهدف 
البرنامج إلى تعبئة الموارد المالية وفق مقاربة تشـــاركية تتأسس على 
مقاربة النوع والبرمجة متعددة السنوات لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، 
وكذلـــك التأهيـــل الحضري للمدينـــة عن طريق التحكم في توســـعها 
العمراني والمحافظة على البيئة والمســـاهمة الفعالة في توفير ظروف 
إقالع اقتصادي يحقق الثروة وفرص الشـــغل عن طريق فتح أوراش 

متنوعة تروم تقوية جاذبية المدينة الستثمارات الوطنية واألجنبية.
وقد عرف إعداد البرنامج عدة مراحل يمكن تلخيصها في:
ـ مرحلة اإلعداد واإلنطالق وقد تم إنجاز العمليات التالية: 

تكوين فريق التخطيط من أطر الجماعة تحت الرئاســـة الفعلية لرئيس 
الجماعة، وتنســـيق نائبه األول، وتحســـيس أعضاء المجلس الجماعي 
واألطـــر اإلدارية الجماعية والمصالـــح الخارجية ومنظمات المجتمع 
المدني في ورشة نظمت بتاريخ 31 مارس 2016، بأهمية ومنهجية 
إعـــداد برنامج عمل الجماعة خالل الســـنة األولى وآلية المجلس وفقا 
لمقتضيـــات القانـــون التنظيمـــي 14-113، باإلضافة إلى تشـــكيل 
مجموعات عمل موضوعاتية إلنجاز مرحلة التشـــخيص التشـــاركي 

وتتبع مراحل وضع البرنامج ، وهذه المجموعات هي:
 • مجموعة التنمية االجتماعية.
• مجموعة التنمية االقتصادية. 

• مجموعة البنيات التحتية والبيئة. 
• مجموعة التعمير والسكنى.

• مجموعة الحكامة والعالقة مع المجتمع المدني.
• مرحلة تحيين تشخيص الحالة الراهنة للجماعة.

 الغـــرض من هذه المرحلة هو جمع البيانـــات العامة األولية الخاصة 
بالتشـــخيص مـــن أجل هذا الغـــرض. حيث  تمت مراســـلة المصالح 
الجماعيـــة والمصالح الخارجية لالنخراط في هذه العملية مع تزويدهم 
باســـتمارات معدة لهذا الغرض، وتنظيم سلســـلة من الورشات إلنجاز 

التشخيص.
1-  ورشـــتان لفائدة أطر الجماعة والمنتخبيـــن والمصالح الخارجية 
والمجتمع المدني بتاريخ 7 و8 أبريل 2016، خالل هذه المرحلة وقع 
تشـــكيل خمس مجموعات موضوعاتية بعد اســـتئناس أولي بمنهجية 

ومتطلبات وضع برنامج عمل الجماعة.
2-  ورشتان للتكوين على منهجية للتشخيص التشاركي، األولى لفائدة 
المصالـــح الجماعية والمصالح الخارحية يـــوم 4 ماي 2016 الثانية 

لفائدة منظمات المجتمع المدني بتاريخ 5ماي 2016.
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3ـ  ورشـــة عمل خصصت للتشـــخيص التشـــاركي في مجال التنمية 
االجتماعية : 11 ماي 2016.

4- ورشـــة عمل خصصت للتشـــخيص التشـــاركي في مجال التنمية 
االقتصادية 12 ماي 2016.

5ـ  ورشة عمل التشخيص التشاركي في مجال البنيات التحتية والبيئة 
18 ماي 2016. 

6- ورشـــة عمل للتشـــخيص التشـــاركي في مجال التعمير والسكنى 
بتاريخ 19 ماي 2016.

7ـ  ورشـــة التشخيص التشـــاركي في مجال الحكامة بتاريخ 25 ماي 
.2016

8- ورشة لتقديم نتائج التشخيص التشـــاركي والمحاور االستراتيجية 
ألطر الجماعة والمصالح الخارجية بتاريخ 18 يوليوز 2016. 

9ـ ورشة تقاسم التشخيص والمحاور االستراتيجية مع ممثلي المجتمع 
المدني يوم 4 غشت 2016.

10ـ  ورشـــة تقديم نتائج التشخيص التشاركي والمحاور االستراتيجية 
لبرنامج عمل الجماعة أعضاء المجلس الجماعي بتاريخ 10 غشـــت 

.2016
في العـــدد القادم ســـنواصل الحديث عن البرنامج وســـنتطرق لنتائج 
التشـــخيص التشـــاركي ومجاالت التنمية االقتصاديـــة باإلضافة إلى 

حاجيات المدينة في عدة مجاالت...

أكد رئيس جماعة تمارة على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني 
في التمنية الشـــاملة وبناء الوطن، مضيفا أنهم كمجلس منتخب حريصين على 
منح هيئات المجتمع المدني، الوزن الذي أقره الدستور الجديد لها، ويتم إشراكها 

واالنفتاح عليها في سابقة لم تعهد من قبل.
وتابـــع المتحدث في حوار خاص به مجلة الجماعة، «اليوم نحن منفتحون على 
هيئات المجتمع المدني، ويتم اســـتقبال مختلف الجمعيات واالســـتماع ألطرها 
ســـواء من طـــرف الرئيس أو من طرف نوابه، إذ أصبـــح من األمور البديهية 
واألساســـية عندنا، التواصل مع هيئـــات المجتمع المدني بمختلف مشـــاربهم 

وتوجهاتهم».
وأضاف رئيس جماعة تمارة أنه يتم إشـــراك هيئات المجتمع المدني في العديد 
من األشغال واألنشـــطة والمشـــاريع، مثل حمالت النظافة، واللقاءات العلمية 
والثقافية واللقاءات التكوينية، كل ذلك يتم باشتراك مع هيئات المجتمع المدني، 
ويأتي على رأس تلك األعمال المشـــتركة ما يتعلق ببرنامج عمل الجماعة الذي 
ال يتـــم إال مع جمعيات المجتمع المدني، حيث تـــم عقد العديد من االجتماعات 
واللقاءات لمدارســـة محاور معينة من هذا البرنامج، كما نأخذ باستشارة هيئات 

المجتمع المدني في العديد من األمور.
اجلماعة تقدم منح مالية لعدد كبير من جمعيات اجملتمع املدني
ومن بين األمور األخرى األساســـية التي قامت بهـــا جماعة تمارة هي إعطاء 
المنح، لكل من وضع ملفه من مختلف المشارب والتوجهات، مستوفيا للشروط 
الضرورية لنيل هذه المنحة. تمت العملية بإشـــراف لجنة اشـــتغلت بكل شفافية 

وبكل مصداقية، وقامت بإعطاء المنح لهم.

:�����½ا ا
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فـــي إطار تطوير النســـيج الحضري لمدينة تمـــارة، وتفعيال لبرنامج 
التأهيـــل والتنمية الحضريـــة لمدينة تمارة، تم عقـــد اتفاق بين وزارة 
السكنى وسياســـة المدينة ومع عمالة الصخيرات والجماعة الحضرية 

لتمارة والوكالة الحضرية لتمارة على عدة مشاريع نذكر منها:

خلق مركزية جديدة تليق بمكانة تمارة وموقعها من خالل التجديد • 
الحضـــري لحي العلوييـــن كتجويد الطابع المعمـــاري والمجالي 
للبنايات وتأهيل األنشـــطة التجارية وتهيئـــة األرصفة وممرات 
الراجلين. وبخصـــوص التأهيل الحضري لحـــي النهضة وحي 
الفردوس سيتم تأهيل سوق الجماعة وتهيئة مالعب القرب وكذلك 
تهيئة حدائق عمومية وتعزيز التشوير العمودي واألفقي مع تجويد 
اإلنارة العمومية، وســـيتم خلق قطب مركزي مندمج على العقار 
المســـمى ســـابقا دوار صحراوة وذلك بإعـــداد تصور معماري 
وحضري لمركز المدينة، كما ســـيتم العنايـــة بالقصبة والتأهيل 
المندمج للســـاحات المحيطة بها وذلك بترميم وصاينة األســـوار 
الخارجـــة للقصبة وتأهيل ملعب القرب المحاذي لحي النهضة مع 
إعادة تهيئة ســـاحة موالي رشـــيد وكذا تهيئة الســـاحة المتواجدة 
بالجهة الشرقية للقصبة. كما سيتم تأهيل ساحة الجماعة مع ضمان 

انفتاحها على محيطها الخارجي.

إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز: دوار الخشـــانية، بوشـــعبة، • 
تجزئة 24، النمسية1 و2، ديور الخمسن بالوفاق، دوار لمويهات، 
دوار جدية، حي الوحدة، حي العبادي ، وڭيش الوداية. سيتم إعادة 
الهيكلة في هذه األياء بإنجاز شـــبكات التطهير الســـائل، وإنجاز 
وتقوية شـــبكة الكهرباء مع إنجاز شـــبكة الماء الصالح للشـــرب 

وأشغال بناء وتقوية الطرق.

تقوية الربط بين مختلف األنســـجة الحضرية بالمدينة عبر تهيئة • 
الشوارع الكبرى والطرق المهيكلة: وتتمثل  في التزفيت واإلنارة 
العمومية وتهيئة األرصفة وأشجار التصفيف والتشوير العمودي 
واألفقي وتهيئة المدارات الطرقية، ويتعلق االمر بشارع عمر بن 
الخطاب وشـــارع محمد الخامس وشارع طارق بن زياد وشارع 

عبد الكريم الخطابي وشارع محمد السادس وشارع الفرقان.

المرافـــق العموميـــة: ويتعلق األمر ببناء المقـــر الجديد للجماعة • 
ومالعب القرب والساحات العمومية.
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اســـتلهاما للخطب الملكية الســـامية العديدة التي عبر من خاللها أمير 
المؤمنين الملك محمد الســـادس نصره هللا عن وجوب العناية بالشـــأن 
الديني وإعادة هيكلته وإعطاء األولوية لبناء المســـاجد بصفة خاصة، 
والعناية بهـــا، وفي إطار الدعـــم الذي توليه جماعة تمـــارة للمرافق 
االجتماعية والدينية، ونزوال عند رغبة الســـاكنة ببناء المسجد بكامل 

مرافقه بحي النهضة. 
قامـــت جماعة تمارة بتوقيع اتفاق مـــع جمعية الصفا والمروة ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمة يهدف إلى وضع األحكام والضوابط التي 
ســـيتم بمقتضاها بناء مســـجد بحي النهضة بجميع مرافقه وتحديد دور 

والتزامات األطراف الثالثة.
ويشـــتمل هذا المشـــروع على قاعة الصالة للرجال وقاعتين للصالة 
للنساء ومقصورة لإلمام كما سيتوفر على مخازن ومستودعات وقاعات 
تابعة للمســـجد كقاعة خاصة للندوات والمحاضرات ومكتبة وسائطية 
كما يتوفر المشروع على مسكنين للقيمين الدينيين وثمانية دكاكين لدعم 
الموارد المالية للمســـجد وأيضا مرافق صحية للرجال والنساء وأماكن 

الوضوء، ومرافق أخرى.
وبخصوص األدوار وااللتزامات التي تخص الجماعة بهذا المشروع، 
فـــإن من الجماعة التزمت بتخصيص القطعـــة األرضية التابعة للملك 
الخاص بها، ووضعها رهن إشـــارة جمعيـــة الصفا والمروة لبناء هذا 
المشـــروع الديني بجميع مرافقه مساهمة من الجماعة في بناء المسجد 
وفقا للتصميم المرخص. والقيام بجميع اإلجراءات القانونية واإلدارية 
والتقنية الالزمة الســـتخراج القطعة األرضية المخصصة للمسجد من 
الرســـم العقاري األم قصد إعطائها رسم عقاري خاص بها على نفقة 
وزارة األوقاف والشؤون اإلســـالمية بعد الحصول على رخصة بناء 
المشروع والتأشير على هذه االتفاقية. وكذلك القيام بجميع اإلجراءات 
اإلدارية الالزمة للتأشير من طرف السلطة اإلدارية وأن تضع الجماعة 
القطعة األرضية المقام عليها مشـــروع المســـجد ومرافقه رهن إشارة 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مباشرة بعد تسلم المشروع.
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عرفت قاعة المعهد البلدي للموسيقى بجماعة 
الخميس  يوم  عشية  استثنائيا  حدثا  تمارة 
17/12/2015، تجلى ذلك في حفل تكريم 
من  مجموعة  شرف  على  الجماعة  أقامته 
موظفيها وموظفاتها الذين تقاعدوا بعد سنوات 
عديدة من البذل والعطاء، وقد كان الحفل في 

غاية التنظيم وفي مستوى الحدث.
ضمت الالئحة 15 مكرما ومكرمة من جميع 
المهندس  الوظيفية،  والدرجات  التخصصات 
والطبيب والمتصرف، مساعد التقني ومساعد 

اإلداري، عاملة النظافة....
الجماعي  المجلس  رئيس  الحفل  هذا  ترأس 
مدينة  باشا  جانب  إلى  رجدالي  موح  السيد 
النواب وعدد  تمارة وبحضور مجموعة من 
من أعضاء المجلس الجماعي وبعض رؤساء 
من  كبير  وعدد  الجماعية  والمصالح  اللجان 

موظفي وموظفات الجماعة. 
بدأ الحفل بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم 
رئيس  ألقى  ثم  الوطن،  النشيد  ترديد  تاله 
في  وشهادة  مؤثرة  كلمة  الجماعي  المجلس 
المكرمين والمكرمات، مشيدا بخصالهم  حق 
وتفانيهم فيه عملهم وخدمة الجماعة والساكنة، 
هذه  من  العبرة  أخد  ضرورة  على  مشددا 
الحياة  المؤثرة والعمل على تخليق  اللحظات 
باعتباره  بالموظف  االهتمام  مع  اإلدارية، 

حجر الزاوية في العمل الجماعي.
الذي  تمارة،  باشا مدينة  السيد  الكلمة  ثم أخد 
أشاد بدوره، بالمعنيين باألمر، شاكرا لهم كل 

ما قدموه لجماعتهم.
 كما شارك الكاتب العام بكلمة مقتضبة، عبر 
الموظفين،  لهؤالء  وشكره  امتنانه  عن  فيها 

هذه  كل  بعد  هادئة  حياة  للمتقاعدين  متمنيا 
السنوات من العمل.

وقد تخللت هذا الحفل فواصل موسيقية راقية. 
وتم تقديم شواهد تقديرية وجوائز وأغلفة مالية 
الذي  الشىء  الدنيا،  الدرجات  ذوي  لفائدة 

استحسنه الجميع.
بدورهم  والمكرمات  المكرمون  تقدم  وقد 
بالشكر واالمتنان للمجلس الجماعي على هذه 
االلتفاتة الطيبة من خالل الكلمات التي قدمها 
هذا  معتبرين  زمالئهم،  من  اثنين  عنهم  نيابة 
الحفل بمتابة رد اعتبار واعتراف من المجلس 
الشيء  الجماعيين،  الموظفين  كافة  بجهود 
تفان  بكل  االشتغال  على  سيشجعهم  الذي 
ونكران ذات في جو من االرتياح لما فيه خير 

الجماعة والمواطنين.
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نهاية أســـبوع حافل و مميز، هو التعبيـــر األصلح لبرمجة اليومين 
الثالـــث و الرابع من أيام مهرجان تمارة دورة محمد عزيز الحبابي 

الذي انطلق يوم الخميس 14 أبريل و يستمر إلى غاية 27 منه.
القاعة المغطاة لخضر الرداد، احتضنت عشـــية يوم السبت انطالق 
فعاليـــات األنشـــطة الرياضية متمثلة فـــي دوري ذوي االحتياجات 
الخاصـــة و دوري كرة القـــدم المصغرة لفائدة األطفال بمشـــاركة 
عشرين فريقا يمثلون كل النوادي و االحياء بالجماعة، حيث أعطى 
الدكتـــور موح رجدالي انطالق اإلقصائيـــات رفقة مدير المهرجان 

السيد سعد حازم.
فضـــاء دوار صحراوة المقابل لثانوية الغزلي، عرف بدوره اعطاء 
انطالقة إقصائيات دوري الكرة الحديدية الذي يشـــارك فيه أزيد من 
500 مشـــارك من مدن تمارة و الرباط و سال، و تستمر إلى غاية 

إجراء النهائيات يوم 24 من أبريل.
أرض جسوس (الشيڭا) عرفت بدورها احتفالية منقطعة النظير في 
ختام ملتقى الفروسية التاسع، و الذي أسدل الستار عشية االحد على 
إيقاع الطلقة الكبرى بمشـــاركة كل الســـربات المشاركة و التي بلغ 

عددها 35 سربة.
شـــارع موالي ادريـــس الممتد على طول حي المســـيرة 1 وڭيش 
االوداية، كان على موعد مع نشاط تشكيلي بيئي مميز، أشرفت عليه 
جمعية البناة فرع تمارة، حيث قاموا بطالء حائط المســـتودع البلدي 
و إعادة تهيأته، و حولوه إلى مرسم مفتوح و معرض تشكيل مميز، 
باحتضانه لصور تؤرخ لمعالم المدينة و لوحات تحسيســـية جميلة، 
على أن تتواصل العملية بورس لتشـــديب االشخار و تنظيف ارجاء 

المكان.

المركز الثقافي محمد عزيز الحبابي، كان يوم الســـبت زواال على 
موعد مع عرض مســـرحي مميز لفرقة مســـرح تمارة من خالل 
مســـرحية «طرف ديال الخبز»، وهي تجربة درامية جديدة تدور 
أطوارها وفق نســـق مسرح الحلقة يجسدها مسرحيان إثنان ينتميان 
إلى الطبقة الشعبية، جربا حظهما في الكسب من الفضاء الذي يمنح 

رعايته للفنانين الشعبيين من أجل العيش.
شارع محمد الخامس و ساحة موالي رشيد كانتا مع موعد صبيحة 
اليوم االحد مع ســـباق على الطريق التأم فيه متسابقون ينتمون إلى 
أغلب الفرق المحلية و الجهوية، و اتسم بالتنافسية و المتعة على حد 

سواء.
المركز الثقافي محمد عزيز الحبابي، عرف زوال هذا اليوم حركية 
كبيرة، مع اعطاء االنطالقة الفعلية الفتتاح معرض الفنون التشكيلية 
للرسام «جمال العظام»، بعالضه إلبرز لوحاته و أشهرها، و كذا 
معرض الصور الفوتوغرافية لكل من األستاذ  «التهامي الفياللي» 
واألســـتاذ «ابراهيم التيباري» عضو تمارة سيتي، و هو المعرض 
الـــذي اختار أن يربط جســـور التواصل بين ماضـــي مدينة تمارة 

بحاضرها.
القاعة الكبرى بالمركز كانت على موعد مع أمســـية قرآنية أحيتها 
جمعية الرسالة فرع تمارة، حيث نظمت بالمناسبة مسابقة في حفظ 

و تجويد القرآن الكريم.
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في إطار فعاليات مهرجان تمارة 
احتضـــن المركـــز الثقافي محمد 
الحبابي عرضا ســـينمائيا  عزيز 

أشرفت عليه جمعية أبعاد.
تم خاللها  الســـينمائية  األمســـية 
عـــرض أربعـــة أفـــالم قصيرة 
تمارة  مدينة  ابن  المتألق  للمخرج 
حكيم قبابي، وهـــي على التوالي 
فيلم كابوتشـــينو وفيلم خدمة  فيلم 

موسطاج  وفيلم ممسوحون.
جماهير  العرض  هذا  اســـتقطب 

عرفت ســـاحة موالي رشيد بقلب مدينة تمارة ابتداءا من الخميس 21 
أبريل 2016 وإلى غاية الســـبت 23 منه حركة غير عادية، وذلك في 

إطار فعاليات مهرجان تمارة.
الحدث يتمثل في انطالق الســـهرات الكبـــرى للمهرجان التي تميزت 

بمشاركة ألمع نجوم األغنية المغربية البارزين بالساحة الوطنية.
هذا وافتتحت مجموعة الســـهام سلسلة سهرات المهرجان حيث أحيت 
حفال ضخما الخميس أدت خالله أشـــهر أغانيها التي ميزت مســـارها 

الغنائي الحافل.
إلـــى جانب مجموعة الســـهام اســـتمتع جمهور مدينة تمـــارة بمتابعة 
مجموعات غنائية شـــابة اختارت أن تغني من ثراث الظاهرة الغيوانية 
حيث تم اكتشـــاف مجموعة ”غيوان تمارة“  إضافة إلى جوق الطرب 

األندلسي تمارة و ”شباب كناوة“ .
الموروث الشعبي المغربي حضر بقوة على منصة موالي رشيد كذلك 

من خالل مجموعة من الفرق الفلكلورية بتالوينها المختلفة

في إطار فعاليات مهرجان تمارة، عرف شارع موالي ادريس بالمسيرة 1، وبالضبط المقطع الرابط بين مدار المستودع البلدي و 
مدارإعدادية ابن بطوطة حركة غير عادية ..

الحدث هو انخراط جمعية البناة فرع تمارة في إعادة تهيئة الفضاء عبر حملة للنظافة واسعة النطاق تهم جمع األزبال  إزالة األعشاب 
الضارة على طول هذا المقطع.

 جمعية البناة رفقة مجموعة من الفنانين التشكيليين المنتمين للجمعية قامت  بطالء سور المستودع البلدي الذي مألته الكتابات العشوائية، 
وتم تزيينه بلوحات فنية جميلة .

توفيق ضريف رئيس فرع تمارة لجمعية البناة، أكد أن اللوحات الفنية التي تم تزيين الفضاء بها تمثل المعالم الجمالية للمدينة وتاريخها 
وتراثها من قبيل القصبة التاريخية وقنطرة وادي يكم ومنارة سيد العابد إضافة إلى لوحة للتبوريدة كتراث وطني مشترك ، ناهيك عن 

لوحات فنية تحسيسية للحفاظ على البيئة.

بهم  ضاقـــت  غفيرة 
جنبات القاعة الكبرى 
والذيـــن  بالمركـــز 
بحـــرارة  صفقـــوا 
المبدع  ألعمال هـــذا 

العصامي.
الخلفي  الواحـــد  عبد 
رئيـــس جمعية أبعاد 
أبـــدى  ســـينمائية 
ارتياحه لمبادرة إدارة 
التـــي  المهرجـــان 
برمجت هذا العرض 
المهرجان خطوة  تنظيـــم  معتبرا 
ايجابيـــة في اتجاه تنشـــيط الحقل 
التي  تمارة  بمدينة  والفني  الثقافي 
عاشت في ركود لسنوات عديدة.

جديـــر بالذكـــر أن تأطيـــر هذه 
من  كانت  الســـينمائية  الورشـــة 
محمد  الكبير  المســـرحي  طرف 
صوصي علـــوي المعروف لدى 

المغاربة ب “ بابا عاشور“..
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ابتهج شارع محمد الخامس بقلب مدينة تمارة وهو يستقبل الممشاركين 
في الكرنفـــال االحتفالي إيذانا بافتتاح مهرجان تمـــارة الذي كرم هذه 

السنة الفيلسوف محمد عزيز الحبابي.
فرق فلكلورية من كل أطياف الفن المغربي وفرســـان وفرقة نحاســـية 
متميزة و فرقة للطبول وفنانون استعراضيون، أطفال و شباب التحفوا 
األعالم الوطنيـــة واألزياء المغربية األصيلة، وشـــخصيات كرتونية 
مشـــهورة من قبيل سبايدر مان وسبونج بوب وغيرهم كثير، كانوا في 
الموعد وحجوا من كل بقاع الوطن ســـفراء لمدنهم ليشـــاركوا تالميذ 
مؤسســـات تعليمية وشخصيات رفيعة المستوى حفل إعطاء االنطالقة 

الفعلية لفعاليات المهرجان الذي امتد إلى غاية 24 من شهر أبريل.
انطلق مســـار الكرنفال من أمام مقر جماعة تمارة عبر شـــارع محمد 
الخامس وصل إلى ساحة موالي رشيد على جنبات القصبة االسماعيلية 
الشـــامخة وســـط تفاعل منقطع النظير للجماهيـــر الغفيرة التي حجت 

لحضور الحفل.

نقال عن موقع «تمارة سيتي»، بتصرف

اختتمت بمنصة العرض بساحة موالي رشيد بقلب مدينة تمارة فعاليات السهرات الفنية الكبرى المبرمجة في إطار فعاليات مهرجان تمارة.
سهرة السبت 21 أبريل 2016 الختامية للمهرجان استقطبت جمهورا غفيرا خاصة الشباب الذي يهتم بهذا النوع من الفن ولمشاركة ثالثة من 

ألمع نجوم األغنية المغاربة أيضا.
عشاق الراب كان لهم موعد مع الرابور المتميز «black jaguar» وأسامة فاضل، فيما تغنى عشاق الكوميديا مع النجم باسو.

أما مجموعة الفناير المراكشية فزادت حماس الجمهور وألهمت أحاسيس الحاضرين بعروضها المميزة، حيث قدموا اأود ما اختزنه الريبيرتوار 
الغنائي الزاخر للمجموعة إضافة الى آخر أعمالها “ الشايب“.
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اســـتقبل الدكتور  مـــوح رجدالي، رئيس جماعـــة تمارة، المديرة 
اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومندوبة وزارة 
الصحة، ومندوب وزارة الشباب والرياضة، والمصلحة الجماعية 

المعنية وأحد خبراء برنامج دعم المجتمع المدني.
حضر هذا اللقاء إلى جانـــب رئيس الجماعة  نائبه األول الدكتور 

عبد العزيز لعايض.
ولإلشـــارة فإن هذا اللقاء يأتي  في إطار تفعيل المقاربة التشاركية 
لوضع برنامج عمل جماعة تمارة 2016-2021، ورغبة رئاسة 
المجلس االنفتاح على مختلف فعاليات المدينة بقصد اإلســـهام في 

تنمية الجماعة واالستفادة من طاقتها وإمكانياتها.

بتاريخ  20 يناير 2016، اســـتقبل رئيس جماعة تمارة الدكتور موح 
رجدالي الســـفير األمريكي الذي قام بزيـــارة لمقر الجماعة رفقة وفد 
هـــام، وبحضور مديرة الوكالة األمريكيـــة للتعاون الدولي بالمغرب، 
حيـــث تم في هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجماعة وبرنامج دعم 

.(CSSP)المجتمع المدني بالمغرب
و تتلخص أهم مواد هذه المذكرة في النقاط اآلتية:

-إعداد و تتبع تنفيذ برنامج العمل الجماعي.
-إنشاء هيئة استشارية تمثل المجتمع المدني داخل الجماعة.

-إنشاء و تفعيل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
لة المباشـــرة بالمواطنين  -تعزيز قدرات المصالح الجماعية ذات الِصّ

والمجتمع المدني.
-تنظيم سلسلة من اللقاءات العمومية.

كما سيتم تشـــكيل لجنة لتتبع األنشطة التي ســـتنجز في إطار مذكرة 
التفاهـــم على مســـتوى الجماعة، وسيرأســـها الســـيد رئيس المجلس 
الجماعـــي لتمارة أو من ينوب عنـــه و تتألف من ممثلين عن المجتمع 
المدني والمصالـــح التقنية واإلدارية المعنية داخل الجماعة إلى جانب 

ممثلين عن برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب.

عقـــب هـــذا اللقاء قام كل من ســـفير الواليـــات المتحـــدة األمريكية 
«Dwight L. Bush»ورئيـــس المجلس الجماعـــي لمدينة تمارة 
«الدكتور موح رجدالي» بتبادل الوثائق المتعلقة بمذكرة تفاهم موقعة 
  ،(CSSP) بين جماعة تمارة وبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب
والـــذي يدخل ضمن اســـتراتيجية الوكالة األمريكيـــة للتعاون الدولي 

لتعزيز قدرات المجتمع المدني .

استقبل السيد موح رجدالي رئيس جماعة تمارة معالي سفير جمهورية 
أندونيسيا صباح الخميس 04 غشت 2016.

وهـــي زيارة ودية لرئيس جماعة تمارة، الذي حضر إلى جانبه نائبيه 
األول والثاني، وكذا المدير العام للمصالح الجماعية.

كمـــا تطـــرق النقاش أيضا إلـــى إمكانية ربط عالقـــات مع جماعات 
إندونيسية بعد موافقة السلطات المختصة.

هذا وتميزت الزيارة بتبادل هدايا رمزية بين الســـفير ورئيس المجلس 
الجماعي لتمارة.
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اســـتقبل رئيس المجلس الجماعي لتمارة، مـــوح رجدالي، صباح يوم 
اإلثنين 01 غشت 2016، بمقر الجماعة، مصطفى الطويل، منتخب 
وعضو بمجلس بلدية «Ljusdal» السويدية، وأحد أبناء مدينة تمارة.

حضر هذا اللقاء رئيس لجنة التواصل والشـــراكات والتعاون بالمجلس 
الجماعي لتمارة، ونائبه.

هذا وعرف اللقاء نقاشـــا حول إمكانية خلق تعاون بين المدينتين. وقد 
رحب رئيس المجلس الجماعي لتمارة بالمقترح، مؤكدا انفتاح جماعة 
تمارة على مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجار، 

وذلك في أفق أجرأتها وبلورتها حسب القوانين المعمول بها.

عقـــد النائب األول لرئيس المجلس الجماعـــي لتمارة، عبدالعزيز 
لعايض، صباح الثالثاء 31 ماي 2016، بمقر الجماعة، لقاء مع 
وفد يمثل مؤسســـة «STMicroelectronics» برئاسة السيد   
«Patrice Chastagner»، عضـــو مجلس إدارة المؤسســـة 
السويســـرية وممثلها لـــدى المملكة المغربيـــة، وبحضور الممثل 
المحلي للمؤسســـة، وكبيرة مستشـــاري هذه المؤسســـة والمديرة 

اإلدارية للمشاريع بالمغرب.

كما عرف هذا اللقاء حضور رئيس مصلحة بمديرية تكوين األُطر 
اإلدارية والتقنية بوزارة الداخلية محمد عمور.

وعرف هذا اللقاء تقييمـــا لعملية التكوين التي خضع لها موظفات 
وموظفـــو الجماعة فـــي مجـــال اإلعالميات، التـــي انطلقت منذ        
2015-12-28. و ذلـــك في إطار االتفاقيـــة الموقعة بين وزارة 
الداخلية والمؤسســـة السويسرية، كما تم الحديث عن آفاق التعاون 

بين الجماعة والمؤسسة في المستقبل.
و قد نوه أفـــراد الوفد بالنتائج الجيدة لهذه الدورات التكوينية، التي 
استفاد منها ما يناهز 200 موظف وموظفة، وكذا الجو العام الذي 

مر فيه هذا التكوين.
  «STMicroelectronics»  إلـــى ذلك اقترح ممثلو مؤسســـة
عقـــد اتفاقية  مع الجماعة من أجل تنظيـــم  دورات تكوينية لفائدة 
األطفال ما بين 9 و 14 سنة باستعمال األلواح اإللكترونية ِعَوض 
الحواســـيب، و كذا عقـــد دورات تكوينية فـــي اإلعالميات لفائدة 

جمعيات وهيئات المجتمع المدني.
وبعـــد أن قام الوفد بزيارة المكتبة الجماعية بحي الوفاق حيث تقام 
الدورات التكوينيـــة في اإلعالميات، انتقل إلـــى المركب الثقافي 
محمـــد عزيز الحبابي لالطالع على المرافق والقاعات التي يتوفر 

عليها في أفق استغاللها الحتضان الدورات التكوينية المقبلة.

عقد النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لتمارة، الســـيد عبدالعزيز 
لعايض صباح الجمعة 21 أكتوبر 2016 ، اجتماعا مع ممثل شـــركة 
االســـتثمارات الطاقية ، وهي شركة في ملكية الدولة،  متخصصة في 

النجاعة الطاقية.
حضر هذا االجتماع الســـيد محمد المنصـــوري، رئيس لجنة المرافق 
العمومية والخدمات ، ورئيس المصلحة الجماعية المختصة. وتمحور 
هذا االجتماع حول ســـبل تجويد خدمة اإلنارة العمومية بالجماعة مع 

خفض التكلفة المالية.

�أ®�ار ا�¢�ا



41

 �� �اون �� درا�
ا  ���ا   ���� ��ارة   ���ا
02/11/2015 : Ìر�ال  ��ار�

 ��������ن �����ن �و�ا �ا��� ����
� ا���ا��»�� �ا���ا�� «���

في إطار متابعته عن قرب لكل المرافق الحيوية ذات الصلة بالجماعة 
وســـاكنتها، نظم المجلـــس الجماعي لتمارة، يوما دراســـيا بتعاون مع 
شـــركة ريضال ، وذلـــك يوم اإلثنين 02 نونبـــر 2015، بمقر نادي 
الرياض الكائن بحي أكدال الرباط ، التابع لهذه الشركة. وقد تم التطرق 
خالل هذا اليوم الدراسي لمختلف الجوانب والمشاكل المرتبطة بخدمات 
هذه الشـــركة التي تقدمها للمواطنين في إطـــار عقدة التدبير المفوض 

لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، الذي يربطها بالجماعة.
ترأس هذا اللقاء الســـيد موح رجدالي رئيس المجلس الجماعي لتمارة 
بحضـــور أعضاء من المجلس وأطر وموظفين عن الجماعة، والمدير 
العام المنتدب لشـــركة ريضال وعدد من المديرين اإلداريين والتقنيين 
التابعيـــن لها،  والذيـــن قدموا من خالل عرض مفصل ـ كل حســـب 
اختصاصـــه - مختلف المشـــاكل المرتبطة بالتســـيير والعمل اليومي 
للقطاعات المفوض لها تدبيرها، وكـــذا المنجزات المحققة أو المزمع 
تحقيقها وبصفة عامة كل ما قامت به الشركة على المستوى الخدماتي 
فـــي مجاالت الماء والكهرباء والتطهير الســـائل ومـــا تطلبه ذلك من 
استثمارات رغم اإلكراهات المالي التي تعرفها الشركة على حد تعبير 

الجهة المسؤولة.
تلى هـــذا العرض نقـــاش مطول تضمـــن مجموعة من التســـاؤالت 
واإلقتراحـــات التي تقدم بها أعضاء المجلس الحاضرين تمحورت في 
مجملهـــا حول المشـــاكل المتعلقة بنظام الفوترة واحتســـاب أشـــطر 
اإلستهالك، واإليصــاالت اإلجتماعيــة، والربط بالشبكات، وانقطاعات 
الماء والكهرباء، واختناق قنوات التطهير السائل، وبصفة عامة كل ما 
من شـــأنه الرفع من مســـتوى جـــودة الخدمات التي تقدمها الشـــركة 

للمواطنين من جهة وتحسين مردوديتها من جهة ثانية.

تزامنـــا مع إعـــداد كل من تصميـــم التهيئة وبرنامج عمـــل الجماعة  
2016-2021، قامت مجموعة من طلبة الســـنة الخامســـة للمدرسة 
الوطنية للهندســـة المعمارية إثراء النقـــاش المطول الذي خص تأهيل 
مدينة تمـــارة بتقديم مجموعة من العروض، صبـــاح اليوم، األربعاء 
11ماي 2016، ابتداء من الســـاعة العاشرة صباحا بالمركب الثقافي 

محمد عزيز الحبابي.
حضر هذه العروض، رئيس المجلس الجماعي، السيد موح رجدالي، 
و مديـــرة الوكالة الحضرية للصخيرات تمـــارة ، وكذا محمد الحبيب 
البكدوري االشـــقري، مهنـــدس معماري واألســـتاذ المؤطر للطلبة،  

والمصلحة الجماعية ذات الصلة.
و قد تضمنت هذه العروض قراءة لواقع المجال الحضري بتمارة مع 
وضع مجموعة من التصورات واقتراح مجموعة من المشـــاريع التي 
من شـــأنها الرقي بالمدينـــة إلى مصاف المـــدن المتقدمة على صعيد 

المملكة.
وفي الختام تقدم الســـيد رئيس المجلس الجماعي بكلمة شـــكر و تنويه 
للمؤطر والطلبة على العمل الجاد والقيم الذي من شـــأنه إضفاء قيمة 

مضافة على تنمية المدينة.

إجاباتهـــم عن  معـــرض  وفـــي 
التساؤالت واإلقتراحات التي تقدم 
بهـــا أعضاء المجلـــس الجماعي 
لتمارة تطرق مســـؤولو شـــركة 
ريضال إلى التطور الذي عرفته 
والكهربـــاء  المـــاء  قطاعـــات 
والتطهير السائل منذ سنة 2007 
إلى غاية تاريـــخ انعقاد هذا اليوم 
الدراســـي، والجهـــود المبذولـــة 
لتحســـين جودة الخدمات المقدمة 
والتدابير  وأســـاليب تطويرهـــا، 
إليها  الولـــوج  لتســـهيل  المتخذة 
والدراســـات  منها،  واإلســـتفادة 
المنجزة لتقييم مردوديتها ونتائجها 
. وللمزيد من التدقيق واإليضاح، 
أخذ الســـيد المدير العام المنتدب 
لشـــركة ريضـــال علـــى عاتقه 

مســـؤولية موافاة رئاسة المجلس 
خالل األيام القليلة القادمة بأجوبة 
كتابية ومفصلة عن كل التساؤالت 
واإلقتراحات التي تقدم بها السادة 
األعضاء، كمـــا طلب من رئيس 
المجلـــس الجماعـــي الرفـــع من 
مســـتوى التواصل بين الشـــركة 
مشـــتركة  لجان  بخلق  والجماعة 
اجتماعـــات  تعقـــد  ومختصـــة، 
أســـبوعية ودورية للوقوف على 
المطروحة  المشـــاكل  مختلـــف 
تجاوزها  علـــى  والعمل  وتتبعها 

أوحلها فورا.
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تشـــهد مدينة تمارة نموا ديموغرافيا مضطردا يتالزم مع ازدياد الضغط 
على قطاع الخدمات والســـكن، وال يمكن أن تســـتجيب لذلك سوى بخطة 
مدروســـة مدعومة بإدارة معقلنة وحكامة رشـــيدة. ولقد بيّـنت الدراسات 
التمهيديـــة في هذه المنطقـــة أن التنمية االقتصادية يجـــب أن تتوّجـه إلى 
قطاعات الصناعـــة والتجارة وقطاع الخدمات والصناعات التقليدية، وإن 
كانت األولوية تعطى إلى قطاع الصناعة وإلى األحياء الصناعية الموجودة 

على أطراف المدينة.
وينصـــّب االهتمام في اآلونـــة األخيرة أيضا على تغييـــر وضعية النقل 
بالمدينة، ويعمل المجلس الجماعـــي الحالي مع جهات أخرى معنية على 
اختيار أحسن الســـبل إليجاد حلول فعالة لمشكل النقل وتسهيل التنقل بين 
مدينة تمارة ومحيطها  الحضري بدون معاناة الســـاكنة، التي لم تعد تخفي 
توثرها وغضبها من تدني خدمات النقل وصعوبة التنقل بين المدينة الفتية 
وباقي الوجهات، خصوصا من العمل وإليه على مستوى العاصمة الرباط.
وفيما يخص إحداث محطة قطار ترقى لمســـتوى تطلعات الجميع كشـــف 
مـــوح رجدالي عن عـــزم المجلس الحالـــي بناء محطة للقطـــار حديثة 
بمواصفات ومعايير وطنية، وأكد أنه تم إعطاء الصفقة للشركة، التي تقوم 
اآلن بإعـــداد مكان بديل لوقوف القطار لكي تشـــرع فـــي بناء المحطة، 

وشرعت الشركة في إنجاز المشروع، يقول رئيس الجماعة.

يشير الدكتور موح رجدالي إلى أن الموضوع ليس من اختصاص وال صالحيات المجلس الجماعي. فقد انتقل «ملف النقل» 
بموجب االتفاقيات إلى مؤسســـة التعاون العاصمة، وهي اآلن المؤسســـة المختصة بهذا، ونحن طبعا طرفا في هذه المؤسسة، 

يضيف رئيس الجماعة.
وأضاف «قبل حوالي شـــهرين أو كذا تقريبا، تم إنشـــاء األجهزة، يعني مكتب ومجلس مؤسسة التعاون العاصمة». وتحاول 
المؤسســـة اليوم أوال أن تحل المشـــكل وتجد مخرجا لهذه المعضلة مرحليا إلى حدود آخر الســـنة، بإصالح بعض الحافالت. 

والزيادة في أعدادها لكي تقوم بالواجب.
هذا ولم يخف رئيـــس جماعة تمارة قلقه من 
وضعية النقل وحالة األسطول الحالي، معتبرا 
أنـــه إلى جانـــب المنتخبين وباقي الشـــركاء 
يعملون بكامل طاقتهم لحل المشاكل العويصة 
وفي أكثر من مناسبة «قمنا بالواجب» يضيف 

المتحدث.
وتحاول مؤسســـة العاصمة اليوم أن تجد حال 
يعني مرحليا في أفق أشـــهر معدودة، وهناك 
نيـــة تفويت هـــذا القطاع على شـــاكلة ما هو 
موجود اليوم فـــي طنجة ومراكش وفي مدن 

أخرى.
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�و� اعترافا بأهمية نظام الشـــباك الوحيد في تســـريع وتيرة التنمية، عبر 
تبسيط المســـاطر اإلدارية وتيسيرعملية إخراج الرخص للمستثمرين، 
رخص البناء، رخص السكنى، وجميع الرخص اإلدارية المرتبطة بهذا 
الموضـــوع، قامت الجماعة باعتماد نظام الشـــباك الوحيد لمســـاعدة 
المنعشين العقاريين وكل المستثمرين الذين ال بد أن يجدوا الثقة في من 
سيتعامل معهم، ومن ذلك توفير الجو المناسب والتسريع من وتيرة منح 
هذه الرخص، أو على األقل التحاور المباشـــر مع هؤالء إليجاد حلول 

لبعض مشاكلهم، وإليجاد الحلول لبعض اإلشكاالت التي قد تطرح.
وللوقـــوف على هذا األمـــر، يقول أحد المهتمين أنـــه البد من إجراء 
مقارنـــة بين ما كان يتم من قبل حيث كانت تتم دراســـة الملفات بصفة 
متفرقـــة بمعنى، زيارة كل مصلحة علـــى حدة. مع أن ملفات التعمير، 
تدخل في صميم عمل الجماعة إضافة إلى الوكالة الحضرية، العمالة، 
ومصالح الوقاية المدنية، والمديرية اإلقليمية للســـكنى والتعمير إال أن 

الملفات كانت تدرس بشكل منفصل.
أما الشـــباك الوحيد فيعني اجتماع كل هذه الهيئات ودراســـة الملفات 
وإبداء الرأي فيها من طرف مخاطب واحد وشباك واحد، وهذا يسرع 

وتيرة إعطاء الرخص في هذا المجال.

في بادرة تروم خدمة المواطن التماري وتخليق المرفق العام، دشن 
مجلـــس جماعة تمارة حزمـــة من اإلجـــراءات اإلدارية، يأتي في 
مقدمتها إعادة انتشار الموظفين حسب احتياجات كل مصلحة حسب 

لتغطية الخصاص ولتوفير الكادر البشري المناسب.
وفي هذا اإلطار أكد الدكتور مـــوح رجدالي رئيس مجلس جماعة 
تمـــارة، أن األولوية في المرحلة الحاليـــة تقتضي إعطاء األولوية 
والعناية الالزمة لمختلف مرافق الجماعة خاصة تلك التي لها عالقة 
بالمواطن بشـــكل مباشر كمصالح الحالة المدنية، ومصالح تصحيح 

اإلمضاءات، ومصالح التصاميم والتعمير، والمصلحة التقنية.
ومن أجل تيسير خدمة المواطن ولقضاء احتياجات المواطنين الذين 
ال يســـعفهم الحظ في قضائها أيام األسبوع أقرت الجماعة المداومة 
أيام السبت واألحد، واعتماد أسلوب الباب المفتوح بالنسبة للمواطنين 
في حالة وجود مشـــاكل تقتضي تدخال مباشرا من جانب الرئيس أو 

من أحد نوابه.
في نفس السياق قال أحد المواطنين معلقا على القرار أن ذلك يعتبر 
بادرة محمودة تستحق التنويه على اعتبار أن االنتظار والتأخير كان 

أهم عائق يعاني منه طويال، يقول المتحدث.

تفاعـــال مع خطاب صاحب الجاللة الملك محمد الســـادس نصره هللا وأيده الذي ألقاه في افتتاحه 
للدورة التشـــريعية 2016، على أعضاء مجلســـي النواب، والذي شدد فيه على وجوب تجويد 
خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن، مؤكدا جاللته على ضرورة تدبير شؤون المواطنين 

باعتبارها أمانة جسيمة ومسؤولية ال تقبل التهاون أوالتأخير.
في هذا اإلطار تم تنظيم يوم دراســـي صباح يوم األربعاء 26 أكتوبر 2016 بالمركب الثقافي 
محمد عزيز لحبابي ترأســـه الســـيد موح رجدالي، رئيس المجلـــس الجماعي لتمارة، بحضور 

أعضاء المكتب المسير ورؤساء المصالح الجماعية.
و قد شدد الجميع على ضرورة الرفع من مستوى التعامل مع المواطن وتسريع وثيرة الحصول 

على الوثائق في أحسن الظروف واآلجال وتبسيط المساطر وتقريب الخدمات األساسية منه.
هذا باإلضافة إلى توفير خدمة اإلرشادات ومكتب للشكايات، ووضع دليل المساطر رهن إشارة 

المواطنين.
وألجرأة هذه التوصيات والسهر على تنزيلها تم خلق خلية للتتبع تضم منتخبين ورؤساء مصالح 

جماعية يترأسها رئيس المجلس الجماعي.
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ترأس الســـيد موح رجدالـــي، رئيس المجلس 
الجماعي، اجتماعا بمقر الجماعة، صباح يوم 
الثالثاء 06 دجنبـــر 2016، بحضور ممثل 
عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ممثل 
عن الوكالة الحضريـــة، والمصالح الجماعية 
المختصـــة. وقـــد خصـــص هـــذا االجتماع 
لموضوع تشـــييد واســـتغالل حلبـــة مصغرة 

للتربية على السالمة الطرقية.

إســـتقبل رئيس المجلس الجماعي، السيد موح 
رجدالـــي، زوال يـــوم الخميـــس 08 دجنبر 
لفنـــون   Team Bara جمعيـــة   ،2016
الحرب، والتي شرفت جماعة تمارة، بفوزها 
بالبطولـــة الوطنية من خالل حصـــد أبطالها 
للميداليـــات الذهبيـــة فـــي الاليـــت كونتاكت 
والبوانت فايتينغ، الشهر الماضي بمدينة فاس.

إستقبل رئيس المجلس الجماعي لتمارة، السيد 
موح رجدالي، زوال يوم الخميس 08 دجنبر 
2016، بمقر الجماعة، المكتب المسير الجديد 
لجمعية األعمـــال االجتماعية لموظفي جماعة 
تمارة. حيث خصص هذا اللقاء لتقييم أعضاء 
المكتب الجديد لرئيس المجلس الجماعي. وقد 
عبر رئيس المجلس الجماعي عن اســـتعداده 
الشخصي واستعداد المجلس الجماعي للتعاون 

مع الجمعية لما فيه خير موظفي الجماعة.
وقد شـــكر مكتـــب الجمعية رئيـــس المجلس 
الجماعي على هذا اللقاء األولي والذ ســـتتلوه 

اجتماعات أخرى في المستقبل.
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عقد مكتب المجلس الجماعي لتمارة، صباح اليوم األربعاء 07 دجنبر 2016، بمقر الجماعة، اجتماعا ترأســـه الســـيد موح رجدالي، رئيس 
المجلس الجماعي. وتمحور هذا االجتماع حول برنامج عمل الجماعة 2022-2017.

ترأســـت الســـيدة إعتماد الزايدي، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، اجتماعا زوال يوم الجمعة 09 دجنبر 2016، خصص لدراســـة 
مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتطوير نظامم معلوماتي مندمج خاص بجماعة تمارة بين شركة LEVRAULT -BERGE وجماعة تمارة.
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كان االسبوع الممتد من 05 دجنبر إلى 09 منه حافال باالجتماعات المتتالية للجان الدائمة:

لجنة التواصل والشراكات والتعاون.• 
لجنة المرافق العمومية والخدمات.• 
لجنة التنمية االجتماعية والشؤون الثقافية والفنية والرياضية.• 
لجنة البيئة والتعمير وإعداد التراب.• 
لجنة اميزانية والشؤون المالية والبرمجة.• 

وقد تمحورت اجتماعات هاته اللجان حول مدارسة مشروع برنامج 2022-2017.
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