دورة
جلسة

ا لمملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم بني مالل

 :عادية
 :علنية

بلدية القصيبة

محضــــــــر
جلسة يوم الخميس  82يوليوز 8122
الورقة الحافظة
عقد المجلس الحضري للقصيبة ،في إطار دورة عادية يوم الخميس  82يوليوز 8122
جلسة فريدة على الساعة الخامسة بعد الزوال تحت رئاسة السيد المصطفى مشهوري،
رئيس المجلس الجماعي ،و حضرها ،بجانب السادة األعضاء ،السيد محمد زراوا ،باشا مدينة
القصيبة.
-

العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس
عدد األعضاء المزاولين مهامهم
عدد األعضاء الحاضرين

 -2المصطفى مشهوري
 -8سعيد مباريك
 - 3أحمد يفغ
 -4محمد بوحافة
 -5محمد إدريسي
 -6محمد محسين
 -10محمد وقربي
 -12المصطفى فضالوي
 -10صالح مرابطي
 -21خالد عبد الدين
 -22محمد أمندور
 -28عبد هللا الحسني
 -23إبراهيم اهمو
 -24محمد فخر ي
 -25عزيزة فرتاحي

 82 :عضوا
 82 :عضوا
 22 :عضوا و هم السادة:

 :رئيس المجلس
 :النائب األول للرئيس
 :النائب الثاني للرئيس
 :النائب الخامس للرئيس
 :مستشار جماعي
 :كاتب المجلس
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية

 -عدد األعضاء المتغيبين

21 :

21 :
 بعذر :النائب الثالث للرئيس
 -2المصطفى أفود
 :النائب الرابع للرئيس
 -8حسن و باعلي
 :النائب السادس للرئيس
 -3ميمون موعيد
 :نائب الكاتب
 -4الحسين توهان
 -5عبد الرحمان الرواضي  :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 -6محمد أوغانم
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 :مستشار جماعي
 -0زايد مساعدي
 :مستشار جماعي
 -2محمد عيساوي
 -0صالح الدين أعروش  :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية
 -21إيطو رزوقي
 -بدون عذر

 :ال أحد

 -عدد األعضاء الشاغرة مناصبهم

 :ال أحد

كما حضر من المصالح الخارجية السيد:
 عبد القادر مكاوي المعطي حداديالتحرير بنيابة بني مالل.

 :القابض الجماعي بالقصيبة
 :ممثل المندوبية السامية لقدماء المحاربين و أعضاء جيش

و من مصالح الجماعة السادة:
 عبد هللا أورو عالي هراوي المصطفى وعبي -محمد وسيعبو

 :الكاتب العام للجماعة
 :رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية
 :رئيس مكتب التعمير و الرخص و إصالح البنايات
 :رئيس مكتب األشغال الجديدة و إصالح الشبكات

 - 2عرض أنشطة المكتب و تقارير اللجان للفترة الفاصلة بين الدورتين ؛
- 8الموافقة على كراء مرافق السوق األسبوعي برسم سنة 8128؛
 - 3دراسة الطلب الذي تقدمت به المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش
التحرير في شأن تخصيص بقعة أرضية من أجل إنشاء مشروع الفضاء التربوي
و التثقيفي و المتحفي للمقاومة و جيش التحرير بمدينة القصيبة؛
- 4تقليص عرض ملتقى طريق التهيئة رقم  4و رقم  2المضمن بتصميم التهيئة للمدينة،
خاصة المنعطف المار فوق بنايات مرخصة و مشيدة على طول الواجهة؛
و بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمجلس بحضور  25عضوا من أصل  85عضوا ،افتتح
السيد الرئيس الجلسة بكلمة رحب من خاللها بجميع السادة األعضاء الحاضرين
و بالموظفين و ممثلي المصالح الخارجية و المواطنين.
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 النقطة األولى  :عرض أنشطة المكتب و تقارير اللجان للفترة الفاصلة بين الدورتين ؛ -2العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس الذي تقدم بجرد
أنشطة مكتب المجلس التي جاءت كالتالي :
أتشرف ،و كما جرت به العادة في مستهل كل دورة عادية ،بأن أتقدم بجرد حول أبرز أنشطة
رئاسة المجلس و المكتب خالل الفترة الممتدة ما بين دورتي أبريل و يوليوز .8122

 -2بالنسبة الجتماعات مكتب المجلس:
و طبقا لمقتضيات المادة  50من الميثاق الجماعي ،تم تحديد نقط جدول أعمال الدورة العادية
لشهر يوليوز  8122و كذا تحديد موعد انعقادها.

 -2بالنسبة ألنشطة مكتب المجلس:
 مشاركة الجماعة في ثالث اجتماعات خصصت لدراسة تقدم أشغال المطرح الجهوي للنفاياتو كذا دراسة السبل الكفيلة باإلسراع إلى خلق مراكز التحويل.
 مشاركة الجماعة في االجتماع المنعقد بباشوية القصيبة بتاريخ  23ماي  8122و المتعلق بدراسةمواقيت عمل المجزرة  ،و نظرا لعدم استدعاء السيد الباشا لكل األمناء المزاولين لمهنة الجزارة
بالسوق األسبوعي ،فإن البلدية تحفظت على كل االقتراحات المدلى بها في الموضوع.
 ترأس االجتماع المنعقد بمقر البلدية بتاريخ  84ماي  8122و ذلك من أجل خلق لجنة محليةمكلفة لمحاربة البعوض  ،و قد خلص االجتماع إلى القيام بحملة الرش بالموبيدات حددتها اللجنة
في سبعة أيام  ،تم من خاللها رش كل النقط السوداء.
 مشاركة الجماعة في االجتماع المنعقد بباشوية القصيبة بتاريخ  23يونيو  8122و الذي خصصلدراسة توقيف أشغال الدراسات بشعبة أقى نعالبوش من طرف بعض السكان.
و تبعا إلرسالية مصالح الجماعة إلى السيد الوالي في الموضوع  ،حلت لجنة إقليمية للتداول حول
هذا الموضوع مقترحة استدعاء بعض السكان نيابة عن كل من يهمه األمر لدراسة هذا المشكل
و اتخاذ القرار المناسب عن طريق توزيع المياه  ،و إلى يومنا هذا لم يتخذ بعد أي إجراء في
الموضوع.
 مشاركة الجماعة بتاريخ  0يونيو  8122في االجتماع المنعقد بمندوبية وزارة النقل لتسوية ملفاتالمتعلقة بالبطاقات المهنية لسائقي بلدية القصيبة.
 مشاركة الجماعة في االجتماع المنعقد بتاريخ  25يوليوز  8122بمقر باشوية القصيبة لدراسةمشكل األمن بالمؤسسات العمومية ،حيث خلص االجتماع إلى اتخاذ كل التدابير الالزمة من طرف
المصالح األمنية لحماية اإلدارة و محتوياتها.
 فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوحة رقم  8122/12-13الخاص بإنجاز السواقي داخل مدينةالقصيبة  ،حيث أعلنت اللجنة بأن الصفقة غير مثمرة.
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 ترأس اللجنة المكلفة بفتح األظرفة المتعلقة بسندات الطلب التالية :سند طلب رقم  8122/12الخاص بإصالح ساقية مجرى مياه األمطار بحي النصر .
 سند طلب رقم  8122/12المتعلق بإصالح و ترميم المجزرة التابعة للجماعة. سند طلب رقم  8122/21إلعداد الدراسة المتعلقة بمشروع تأهيل مصطاف تاغبلوت. سند طلب رقم  8122/22الخاص بتزويد المقر الجديد للبلدية بالكهرباء من خالل تمديد الخطالكهربائي على مسافة  531مترا.
 فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح  8122/13الخاص باقتناء تجهيزات المقر الجديد للبلدية. الشروع في إعداد الملف المتعلق بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة القتناء األرضالكائنة باشكلو إشار إلنجاز المشاريع التالية :
 دار الثقافة
 معهد التكنولوجية التطبيقية
 قاعة مغطاة لمختلف الرياضات
 مفوضية للشرطة
 الفضاء التربوي و التثقيفي و المتحفي للمقاومة و جيش التحرير بمدينة القصيبة.
 ساحات عمومية و مناطق خضراء.
 الشروع في إعداد الملف المتعلق بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض البقعالمعنية من أجل إنجاز منشآت مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة.
 التسلم النهائي لمشروع إنجاز سواقي مجرى مياه األمطار . تمثيل الجماعة في أربع اجتماعات بمقر باشوية القصيبة مخصصة لدراسة الطلبات الرامية إلىاالستفادة من نظام التغطية الصحية.
 مشاركة الجماعة في أشغال االجتماع المنعقد بمقر الوالية بتاريخ  85يوليوز  8122و الذي خصصإلعداد الترتيبات الالزمة لالحتفال بعيد العرش المجيد.

 -3بالنسبة لمصالح الجماعة:
 مشاركة المصالح التقنية الجماعية في التكوين الذي نظمته وزارة الداخلية بالرباط و الذييتمحور موضوعه حول تدبير النفايات السائلة و تصفية المياه العادمة.
 تتبع المصالح التقنية عن كثب سير أشغال بناء المقر الجديد للبلدية و إنجاز سواقي مجرىمياه األمطار و تعبيد الطرق الحضرية ،و كذا األشغال الجارية في إطار إعادة هيكلة األحياء الناقصة
التجهيزات األساسية  ،و عقد اجتماعات دورية من اجل تقييم مراحل تقدم األشغال.
 التتبع المستمر للمصالح التقنية لحالة ووضعية البنيات التحتية و القيام باإلصالحاتالمستعجلة التي تتطلب التدخل الفوري و خاصة خالل الفترة الممطرة.
 حضور السيد رئيس مصلحة األشغال الجديدة و إصالح الشبكات االجتماع المنعقد بالواليةبتاريخ  22يونيو  8122حول السالمة الطرقية  ،تكللت بتفسير النصوص مدونة السير الجديدة.
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 المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء ،و تطبيقالمساطر اإلدارية و القانونية لزجر المخالفات في ميدان التعمير في ظل تنامي هذه الظاهرة خالل
الخمسة األشهر األخيرة على الصعيد الوطني  ،حيث وصل عددها  802مخالفة خالل سنة ،8122
كما توصلت مصالح البلدية ب  232قرار هدم موقعة من طرف السيد الوالي  ،حيث قامت بمراسلة
الباشوية التخاذ اإلجراءات اإلدارية و األمنية لتنفيذ هذه القرارات.
 حضور المصالح الجماعية أشغال الدورة التكوينية الممتدة من  81إلى غاية  83يونيو 82122المنظمة من طرف مصالح الوالية حول مستجدات الجبايات المحلية.
 مباشرة مصالح الجماعة للمسطرة المتعلقة بتنظيم مباراة من أجل توظيف سائقين و بعضالم وظفين من أجل تعزيز مواردها البشرية في بعض التخصصات  ،و ذلك في حدود المناصب
الشاغرة.

و أخيرا  ،على صعيد إحياء المناسبات الوطنية:
تم اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة من أجل تخليد ذكرى عيد العرش المجيد و إعطائه المكانة
المتميزة التي يحظى من طرف الشعب قاطبة.
تلكم أيها السادة ،كانت لمحة مقتضبة حول حصيلة عمل هياكل المجلس و الصالح
الجماعة خالل الفترة الممتدة ما بين دورتي أبريل و يوليوز .8122

-8المناقشة :
أ -تدخل السيد خالد عبد الدين مستشار جماعي متسائال عن صحة ما أشيع مؤخرا بين
أوساط الرأي العام المحلي حول خبر إلغاء ما يقارب مليار سنتيم كمنحة استثنائية من
الضريبة عن القيمة المضافة الممنوحة للجماعة ،من أجل تعبيد الطرق الحضرية بالمدينة
و تأهيل مصطاف تاغبلوت ،و لماذا مس هذا اإللغاء بلدية القصيبة دون غيرها؟ و من المسؤول
عن ذلك؟ مقترحا على المجلس في هذا الصدد اتخاذ أي مقرر كفيل إنقاذ ماء الوجه ،كما
أبدى السيد المستشار المالحظات التالية :
 ما موقع المجلس من اإلعراب أمام هذه المستجدات؟ هناك بطء ملموس في وتيرة أشغال تعبيد الطرق الحضرية؟ غياب المراقبة و التتبع لالوراش بالشكل الالزم. ضبط الئحة األعوان الموسميين و محاربة األشباح منهم ،حيث إن المسمى محمدالعرفاوي صرح بعظمة لسانه أنه استفاد كموسمي من راتب شهرين دون أن يشتغل أو
يسدي للجماعة أية خدمة  ،مما يعتبر تبذيرا للمال العام.
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 مصطاف تاغبلوت أصبح مالذا للباحثين عن المتعة و وكرا للتعاطي لكل أصناف المخدراتفي غياب تام للسلطة المحلية التي تكتفي بدور المتفرج ،رغم تغطية المصطاف بعدد هائل
من رجال الدرك الملكي الذي يفوق بكثير ما هو مخصص للمدينة بكاملها.
 ضرورة التحرك من أجل إرجاع لمصطاف تاغبلوت مكانته و هيبته كأحد المحطات الكفاحيةالتاريخية للمقامة كما يشهد بذلك بئر الوطن.
 على المجلس أن يولي اهتمام بالغا للحدائق العمومية و األحزمة الخضراء و إيجادمتنفسات بديلة للساكنة.
 تملص مكتري المجزرة من توفير وسيلة لنقل اللحوم . هل بلدية القصيبة تتوفر على مكتب لحفظ الصحة من شأنه القيام بمراقبة ناجعة و فعالةللمنتوجات الموجهة لالستهالك و على رأسها األسماك و بعض الفواكه الصيفية المعروضة
في قارعة الطريق؟.
ب -تدخل السيد إبراهيم أهمو مستشار جماعي ملقيا بالالئمة على رئيس المجلس نتيجة
رفضه التوقيع على رخصة لتزيد بعض السكان بالحي اإلداري بالماء الصالح للشرب ،كما أشار
إلى أن المكتب المسير جد فاشل في تدبير الشأن العام المحلي و على رأسه النائب األول
الذي يقوم بكل شيء ،حيث يقوم بتحريم بعض األمور الخاصة بالتعمير على المواطنين في
الوقت الذي يحللها على نفسه ،مما يتنافي مع مقتضيات الميثاق الجماعي و القوانين
الجاري بها العمل ن و قد طلب المستشار المذكور من المكتب تقديم االستقالة ،كما عرج
على مشكل تدهور الوضع الصحي بالمستشفى المركزي للقصيبة دون يحرك المكتب
المسير ساكنا.
ج -تدخل السيد عبد هللا الحسني مستشار جماعي مشيرا أنه بقراءة بسيطة و سطحية
لنقط جدول أعمال الدورة ،يتضح أنها جوفاء ،و تعطي انطباعا و كأن المدينة تنعم بكل شيء
في الوقت الذي تتخبط في عدة مشاكل لعل أبرزها :
 أشغال تعبيد الطرق الحضرية تسير بوتيرة بطيئة جدا بل ال تكاد تراوح مكانها.
 مشاريع المجلس ظلت حبيسة الرفوف و لم تر النور بعد.
 مشكل الصحة بالمدينة يسير من سيء إلى أسوأ.
 معضلة التعمير تزداد تفاقما يوما بعد يوم ،حيث تشيد بنايات في واضحة النهار بدون
حسيب و ال رقيب في غياب المراقبة التقنية.
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 بقيت اللجان جامدة ودون فعالية و لم تقديم أية إضافة ،مما يستدعي مراجعة دور
هذه األجهزة المساعدة و محاولة تفعيلها لتكون أداة رافعة لعمل المجلس.
على المكتب بذل مزيد من الجهود من أجل التسريع بوتيرة إخراج المشاريع إلى حيز
الوجود ،انسجاما مع االلتزامات التي قطعها المجلس على نفسه إبان االستحقاقات
االنتخابية السابقة  ،فال يعقل أن تنتهي والية المجلس الحالي دون أية إنجازات تذكر .
د -تدخل السيد محمد وقربي مستشار جماعي مذكرا أن األشغال التي تقوم بها
مؤسسة العمران في إطار تأهيل حي ترقاست تشوبها عدة نواقص بل تسودها
العشوائية في أغلب األحيان ،نتيجة غياب التتبع و المراقبة من لدن المصالح التقنية
الجماعية ،كما سلط الضوء على مشكل وضع المجلس لمحلين رهن إشارة جمعية
الموظفين المتقاعدين بالقصيبة دون أن تكلف المكتب المسير نفسه عناء إيجاد مكان
بديل إليواء عتاد و مستلزمات اإلنارة العمومية التي تقدر بآالف الدراهم ،الشيء الذي
يوضح أن الطريقة و الكيفية التي يدير بها المكتب المسير األمور غير ذات جدوى ،فكيف
يعقل أن يتم حل مشكل بمشكل؟ كما أبدى السيد المستشار دعمه لفكرة إنجاز خزانة
لما ستسديه من خدمات فكرية و ثقافية من شأنها تربية الناشئة و تحصينها من االنحراف
مضيفا أنه يتعين على المجلس إيجاد حلول جذرية لمشكل السير و الجوالن داخل
المدينة الذي تزداد حدته خالل الفترة الصيفية ،مستطردا ضرورة توفير المجلس لفرص
التشغيل الذاتي للشباب ،من خالل الموافقة على منح رخص فتح األكشاك التجارية في
أفق خلق تنمية محلية يساهم فيها الجميع ،و اختتم تدخله بلفت االنتباه إلى العمل
على صرف المنح المخصصة للجمعيات االجتماعية و الثقافية في الوقت المناسب حتى
يتسنى لهذه األخيرة الوفاء بالتزاماتها و برامجها المسطرة حسب جدولة زمنية محددة.
ه -تدخل السيد المصطفى فضالوي مستشار جماعي و بعد أن شكر السيد الرئيس عن
المجهودات المكثفة التي ما فتئ يقوم بها من أجل هذه المدينة ،اقترح اتخاذ كل التدابير
الالزمة من أجل الحفاظ على حرمة مصطاف تاغبلوت لكونه المتنفس الوحيد للساكنة
المحلية خاصة و الوافدين عليه من كل صوب و حدب ،هذا المنتجع الذي يعرف سلوكات
تخدش الحياء العام و يجب التصدي لها بكل الوسائل ،حيث إنه أصبح عبارة ملهى ليلي
للنزوات العابرة ،مما يستدعي التدخل الفوري للسلطات األمنية ،كما تطرق إلى مشكل
تدني الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي و نقص في التجهيزات و قلة الموارد
البشرية ،مما يتطلب تصحيح هذا الوضع و إرجاع األمور إلى سالف عهدها.
Page 7

الجماعة الحضرية للقصيبة

الدورة العادية لشهر يوليوز 2011

و -تدخل السيد المصطفى مشهوري رئيس المجلس متناوال بالدرس و التحليل و التعقيب
عما ورد في تدخالت السادة األعضاء على الشكل التالي :
 المكتب المسير يجتمع و يحدد نقط جدول األعمال و موعد انعقاد الدورة و تضمن
مقتضيات الميثاق الجماعي و ال سيما المادة  50منه الحق لكل مستشار في أن
يتقدم بطلب إضافة أية نقطة يراها ضرورية ما لم تكن مصنفة في التسيير اليومي
للمكتب ،و أنه لم يسبق آلي عضو أن تقدم بطلب إدراج نقطة بجدول أعمال
الدورات السابقة ما عدا المستشار محمد فخري.
 تم التطرق إلى مشكل تراجع الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي في عدة
مناسبات ،حيث قمت بتقديم ملف شامل حول هذا الوضع إلى السيدة وزيرة
الصحة ،مشيرا إلى أن مشكل الصحة مشكل وطني يؤرق جفن الحكومة
و الدليل ما يعيشه هذا القطاع من وقفات احتجاجية متصاعدة ،و على العموم فإن
هذا المشكل تم أخذه بعين االعتبار و العناية الالزمة و تم تصنيفه من األولويات
التي يضعها المجلس في أجندته ،و ال سيما و أن هذا المستشفى حتى األمس
القريب كان مثار تنويه و إشادة من طرف الخاص و العام ،لما عرفه من تعزيزات
طالت المستلزمات الطبية و إصالح البناية و إحداث دار الوالدة بكل المواصفات
المطلوبة و دعمه بأطر طبية وفرت لها الجماعة شققا لإليواء ،هذه المنجزات التي
لم تكن لترى النور لوال التدخالت الشخصية لدى

السيد وزير الصحة السابق

الدكتور محمد الشيخ بيد هللا و الصداقة الطيبة التي تجمعني به يقول السيد
الرئيس ،و مع كامل األسف سرعان ما تدهورت الخدمات الصحية لعدة اعتبارات
ذاتية تهم قطاع الصحة و اعتبارات خارجية ،قد تكون سياسية أوصلت المستشفى
إلى الحالة الكارثية التي يعيشها حاليا ،حيث تكتوي بنارها ساكنة القصيبة
و المناطق المجاورة بصفة عامة ،و ما زاد في الطين بلة هو نقل الطبيب الرئيسي
إلى الدائرة الطبية بإغرم لعالم و اكتفاء المستشفى بزيارة الطبيب المداوم من
مدينة زاوية الشيخ بين الفينة و األخرى ،و هي زيارات ال تسمن و ال تغني من
جوع في ظل األعداد المتزايدة و المتقاطرة على هذا المستشفى من أجل
التطبيب ،فشتان بين األمس و اليوم ،و على كل حال فإن المجلس لن يبقى
مكتوف األيدي ما دام مؤشر الخدمات في انخفاض مستمر ،بل سيعمل كل ما في
وسعه لطرق كل األبواب الممكنة إلرجاع األوضاع إلى سابق عهدها.
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 مشكل التعمير كما يعلم الجميع وطني أيضا ،و قد تنامت ظاهرة البناء غير المرخص
منذ شهر مارس  8122وأن هذه المعضلة أخذة في التفاقم و االستفحال كل يوم،
إال أن هذا ال يمنع المصالح التقنية للجماعة أن تتعقب هذه الحاالت و ترصدها و
تتخذ كل اإلجراءات اإلدارية و القانونية الجاري بها العمل في قطاع التعمير لزجر
المخالفات و إرسالها إلى المحكمة ،و قد سجلت إلى حد اليوم  802مخالفة ،كما
وردت على الجماعة  232قرار هدم موقعة من طرف السيد الوالي ،كما أشار
السيد الرئيس إلى أن مدينة القصيبة أقل ضررا و حدة مقارنة مع بعض المدن
األخرى التي عرفت تشييد بنايات في أراضي الجموع وفي الطرق العامة ،كما أشار
إلى أن مصالح الجماعة راسلت مصالح الوالية ووزارة الداخلية في شأن استشراء
هذه الظاهرة .
 فيما يخص البطء في إنجاز المشاريع عزا السيد الرئيس ذلك إلى المساطر المعقدة
التي تتطلب من أجل اقتناء العقار بعدما تم اللجوء إلى عملية نزع الملكية من أجل
المنفعة العامة نتيجة رفض جل المالك على عملية البيع باألثمنة التي حددتها
اللجنة اإلدارية التقنية اإلقليمية المختصة بتقييم األراضي ،الشيء الذي أخر خروج
مشاريع  :دار الثقافة ،قاعة مغطاة لمختلف الرياضات ،مفوضية للشرطة ،معهد
التكنولوجية التطبيقية ،الفضاء التربوي و التثقيفي و المتحفي للمقاومة و جيش
التحرير ،ساحات عمومية و مناطق خضراء إلى حيز الوجود ،علما أن استصدار قرار
المنفعة العامة لوحده من الوزارة األولى يتطلب أكثر من سنة ،كما تجدر اإلشارة
إلى أن الجماعة سددت مساهمتها إلنجاز المشاريع المذكورة ،و أن الـتأخير ال
يتحمل فيه المكتب المسير أية مسؤولية ألنها أمور خارجة عن إرادته ،و عموما
ففوق طاقتك ال تالم و ليس من يده في الماء كمن يده في النار.
 هناك فعال بطء في وتيرة تعبيد الطرق الحضرية نتيجة غياب تنسيق و تواصل
المقاولة المكلفة بإنجاز األشغال مع مكتب الدراسات و تغيب هذا األخير عن مواكبة
و مرافقة هذا الورش ،كما أن الدراسة المنجزة غير مطابقة مع الواقع في مجموعة
من النقط والجوانب ،مما يستدعي إعادة النظر في تسطير مسار هذه الطرقات،
كما أشار السيد الرئيس أن المصالح التقنية تقوم بعملية المراقبة و التتبع بالكيفية
المطلوبة تحت إشراف السيد النائب الثالث الذي يتوفر على خبرة ال يستهان بها
في هذا الميدان ،و قد تم تنبيه المقاول بخصوص البطء في تقدم األشغال و تمت
مطالبته بتقوية و تعزيز الورش بالعتاد الالزم و أن أي تأخير عن الوقت المحدد سيتم
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خصمها و اخذها بالحسبان ،علما أن الورش قد سبق له أن توقف لفترة نتيجة سوء
األحوال الجوية.
 لقد قررت وزارة الداخلية إلغاء االعتمادات الممنوحة للجماعات من حصة الضريبة عن
القيمة المضافة التي لم يتم صرفها منذ سنة  ،8112و هذا إجراء سلكته الوزارة
في إطار سياستها العامة و العتبارات معينة ،و للتذكير فإن بلدية القصيبة برمجت
هذه االعتمادات لتعبيد الطرق الحضرية موضوع طلب عروض مفتوحة صفقة رقم
 ،8122/8-5و أدرجت هذه االعتمادات في إطار النفقات الملتزم بها و أن األشغال
جارية على قدم و ساق ،كما أن مبلغ  8مليون درهم المخصصة لتهيئة مصطاف
تاغبلوت ال تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية في التأخير الذي طال عملية صرف
المبلغ المذكور ،و السبب كما يعرف الجميع أن مصالح الوالية قامت بتنظيم ثالث
عمليات طلب عروض مفتوحة من أجل إنجاز دراسة لتهيئة مصطاف تاغبلوت و لم
يتقدم أي مشترك ،مما جعل الجماعة تتقدم بطلب إلى السيد الوالي من أجل أن
تتولى بنفسها تنظيم طلب عروض إلنجاز الدراسة المذكورة ،حيث رست هذه
العملية على مكتب دراسات يباشر منذ أيام الترتيبات األولية من أجل إعداد
الدراسة لهذا المصطاف ،و على العموم فإن مصالح الجماعة اتخذت كل التدابير
اإلدارية الالزمة و أبلغت الجهات المركزية بالملفات المذكورة ،و أن االعتمادات
الممنوحة لبلدية القصيبة تم برمجتها في األغراض المخصصة لها و أنها تندرج في
إطار النفقات الملتزم بها ،علما أن السيد الوالي صادق على صفقة إنجاز الطرق
الحضرية وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن ،كما أن الجماعة صرفت
للمقاول دفعة أولى من المبلغ اإلجمالي للصفقة.
 إن الجماعة غير مسؤولة عن األشغال الجارية في حي ترقاست في إطار إعادة
التأهيل بعض األحياء الناقصة التجهيزات األساسية ،و أن مؤسسة العمران هي
التي ينبغي أن تسائل المقاولة المكلفة بإنجاز األشغال.
 اللجان مع كامل األسف غائبة بمحض إرادتها و عليها أن تبذل مجهودات مكثفة
لتطعيم عمل المكتب المسير ببعض المقترحات.
 يتعين تنفيذ المقرر المتخذ من طرف المجلس فيما يخص وضع محلين رهن إشارة
جمعية الموظفين المتقاعدين بالقصيبة من أجل إنشاء خزانة ،علما أن البلدية
وجدت مخزنا بديال الحتضان مستلزمات اإلنارة العمومية.
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 سبق للمجلس أن اتخذ مقررا يقضي بتنظيم السير و الجوالن بمدينة القصيبة،
حيث صادق عليه السيد الوالي و على السلطات المعنية السهر على تنفيذ
مضمون هذا القرار  ،كل من موقع مسؤوليته.
 لقد أعطيت تعليمات صارمة تمنع القيام بسهرات ماجنة المسيئة لسمعة مصطاف
تاغبلوت لكونه

يشكل متنفسا وحيدا للساكنة و الحرص على محاربة كل

االنزالقات التي من شأنها المس باألخالق العامة ،و قد راسلت الجماعة الجهات
المعنية من أجل تعزيز المصطاف من الناحية األمنية ،و على هذه األخيرة التصدي
لهذه االنحرافات و الحفاظ على أمن و طمأنينة المصطافين و الضرب على أيدي من
يسعون على استغالل هذا المنتجع كمالذ للمجون و المخدرات.
 على مكتب حفظ الصحة تشديد المراقبة على المنتوجات المعروضة لالستهالك
فباإلضافة إلى األسماك و الفواكه ،فإن اللحوم البيضاء تباع في ظروف ال تحترم
أدنى الشروط الصحية في إطار حماية المستهلك.
 الئحة األعوان الموسميين يتم ضبطها بدقة متناهية و ليس بالجماعة أعوان أشباح
كما جاء في معرض حديث أحد المتدخلين ،كما أن العون الموسمي المقصود
اشتغل لمدة شهريين في ملء استمارات التخطيط الخاصة باألحياء في إطار تحيين
المعطيات التي جاء بها التشخيص التشاركي و المخطط الجماعي للتنمية في أفق
إنجاز مونغرافية الجماعة ،و فيما يخص تصريحات هذا العون فهي عارية من
الحقيقة ،بعدما تم االستغناء عنه و فسخ عقد االلتزام الذي يربطه بالجماعة،
الشيء الذي لم يستسغه و أمسى يطلق الكالم على عواهنه و أراد البعض أن
يجعل من ذلك مطية ألغراض دفينة رخيصة.
 خالصة القول إن المكتب المسير يعمل كل ما في وسعه لخدمة مصالح المواطنين
وفق اإلمكانيات المتواضعة و تطويعها بشكل أو بآخر لتلبية الحاجيات المتزايدة في
شتى القطاعات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل ،كما أن المكتب يشتغل
باسم كافة الدوائر بدون أية مفاضلة أو تمييز في ظل عدة اكراهات و صعوبات ،و
على الجميع أال يكونوا عدميين ،فبمقارنة بسيطة يتضح أن مدينة القصيبة بعد
سنة  8113ليس هي مدينة القصيبة ما قبل هذا التاريخ ،فالفرق واضح وضوح
الشمس في كبد السماء.
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و بينما السيد الرئيس يواصل تدخله قام المستشار إبراهيم أهمو بمقاطعته و توجيه
وابل من السب و الشتم في حقه ،مدعيا أن السيد الرئيس يحرم الدائرة  24من
الخدمات األساسية و على رأسها الماء الشروب إذ يرفض التوقيع على رخصة لتزويد
ساكنة الدائرة السالفة الذكر بسقاية عمومية ،الشيء الذي جعل السيد الرئيس
يطلب منه االنضباط ،إال أن المستشار المذكور واصل عرقلة السير العادي للمداوالت
و إخالله بالنظام ،و عدم التزامه بمقتضيات القانون الداخلي ،بالرغم من إنذاره بدون
جدوى من طرف

السيد الرئيس ،حيث صعد فوق الطاولة محدثا ضجيجا مدويا

و متلفظا بكلمات ساقطة و نابية ،استحال معها مواصلة الجلسة ،مما جعل المجلس
يتخذ مقررا باألغلبية المطلقة وفق مقتضيات المادة  63من الميثاق الجماعي ،يقضي
بطرد المستشار المذكور من الجلسة.
و قد واصل المستشار المذكور تعنته من خالل رفضه الخروج رغم تدخل
السلطة في شخص السيد باشا المدينة ،مما جعل السيد الرئيس يرفع الجلسة لمدة
عشر دقائق إلى حين إخراج المستشار من قاعة الجلسة و تطبيق مقرر المجلس .
و بعد أن عملت السلطة على إخراج المستشار من الجلسة و عودة الهدوء إلى
القاعة  ،واصل المجلس مناقشته للنقط المتبقية من جدول األعمال.
بدون مقرر،

توقيع كاتب الجلسة:

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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 النقطة الثانية  :الموافقة على كراء مرافق السوق األسبوعي برسم سنة 8128؛ -2العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس الذي قدم لهذه
النقطة بما يلي :
تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز  8122من أجل إعداد كناش
التحمالت لكراء مرافق السوق األسبوعي برسم سنة  ، 8128و ذلك وفق المساطر الجاري
بها العمل في هذا الشأن.
-8المناقشة:
 بدون مناقشة.مقرر عدد  18بتاريخ  82يوليوز .8122
النقطة المتعلقة بالموافقة على كراء مرافق السوق األسبوعي برسم سنة 8128؛
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة العادية لشهر يوليوز  8122خالل
الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  82يوليوز 8122؛
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه و خاصة
المادة 64؛
و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالموافقة على كراء مرافق السوق األسبوعي
برسم سنة 8128؛
 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني؛ و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :24 :
 عدد األصوات الحاضرين24 :
 عدد األصوات المعبر عنها 24 :و هم السادة:
 عدد األصوات الموافقة -2المصطفى مشهوري
 -8سعيد مباريك
 - 3أحمد يفغ
 -4محمد بوحافة
 -5محمد إدريسي
 -6محمد محسين
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 :رئيس المجلس
 :النائب األول للرئيس
 :النائب الثاني للرئيس
 :النائب الخامس للرئيس
 :مستشار جماعي
 :كاتب المجلس
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 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية

 -10محمد وقربي
 -12المصطفى فضالوي
 -10خالد عبد الدين
 -21محمد أمندور
 -22عبد هللا الحسني
 -28صالح مرابطي
 -23محمد فخر ي
 -24عزيزة فرتاحي
 -عدد األعضاء الرافضين

 :ال أحد :

 -عدد الممتنعين

 :ال أحد ،

علما أن السيدر إبراهيم أهمو مستشار جماعي طرد من الجلسة طبقا لمقتضيات
المادة  63من الميثاق الجماعي.
يقرر ما يلي:
صادق المجلس بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة بالموافقة
على كراء مرافق السوق األسبوعي برسم سنة  8128وفق المساطر اإلدارية و القانونية
الجاري بها العمل ووفق كناش التحمالت المعد لهذا الغرض.

توقيع كاتب الجلسة:

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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 النقطة الثالثة  :دراسة الطلب الذي تقدمت به المندوبية السامية لقدماء المقاومينو أعضاء جيش التحرير في شأن تخصيص بقعة أرضية من أجل إنشاء مشروع الفضاء التربوي
و التثقيفي و المتحفي للمقاومة و جيش التحرير بمدينة القصيبة؛
 -2العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد محسين كاتب المجلس  ،الذي استهل هذه
النقطة بما يلي :
تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة بناء على الطلب الوارد على مصالح الجماعة تحت
عدد  5510بتاريخ  21يونيو  8122من طرف المندوب السامي للمقاومة و أعضاء جيش التحرير
و الذي يطلب من خالله تخصيص الجماعة لبقعة أرضية مالئمة بمساحة

 411إلى  511متر

مربع من أجل احتضان مشروع الفضاء التربوي و التثقيفي و المتحفي للمقاومة و جيش التحرير
بمدينة القصيبة و يضم في محتوياته المكونات التالية:
 فضاء للتواصل بين قدماء المقاومين و أعضاء التحرير و ذوي جقوقهم
 فضاء متحفي إلنعاش و إخصاب الذاكرة التاريخية الوطنية و المحلية
 مرفق تربوي و تثقيفي على التربية و المواطنة اإليجابية
 مكتبة و فضاء المطالعة
 مرفق وسائط السمعي البصري
 قاعة اإلعالميات
 قاعة للتكوين في مجال التشغيل الذاتي و العمل المقاوالتي ألبناء قدماء المقاومين
و أعضاء جيش التحرير.
و بعد ذلك أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد المعطي حدادي ممثل المندوبية
السامية لقدماء المحاربين و أعضاء جيش التحرير بنيابة بني مالل الذي نور رأي
المجلس بالتقديم التالي :
كما تعلمون انخرطت المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير في برنامج
وطني إلحداث فضاءات اجتماعية و ثقافية و فضاءات متحفية عبر التراب الوطني ،من مهامها
تأطير و احتضان األنشطة و األعمال المتصلة بصيانة الذاكرة الوطنية ،و نشر رسالة و قيم
الوطنية الحقة المواطنة االيجابية و االنفتاح على الناشئة و الشباب و األجيال الصاعدة
و التواصل و التفاعل معها ،و ترسيخ ثقافة و ممارسة التربية الوطنية و السلوك المدني.
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و لقد لقيت هذه المبادرة الجادة و الواعدة تجاوبا كبيرا و انخراطا واسعا للفرقاء و المخاطبين
من قطاعات حكومية و مؤسسات عمومية و سلطات جهوية و إقليمية و هيات منتخبة
و فعاليات محلية ،لما يكتسيه هذا النوع من الفضاءات االجتماعية و التثقيفية و التربوية
و المتحفية من قيمة مجتمعية و أبعاد شاملة و متكاملة ،تخدم المقاصد النبيلة و األهداف
المرجوة ،و تندرج في سياق انجاز المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي التنموي
و النهضوي بإرادة و رعاية ملكية سامية.
و في هذا اإلطار فقد تم بناء فضاء تربوي تثقيفي و متحفي للمقاومة و جيش التحرير
ببني مالل بغالف مالي يقدر ب  8.101.111.11درهم في إطار شراكة بين المندوبية
السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير التي اقتنت القطعة األرضية بمبلغ
 441.111.11درهم فيما كانت المساهمات األخرى كالتالي:
 مجلس جهة تادلة أزيالل  211.111.11درهم. المجلس اإلقليمي لبني مالل  611.111.11درهم. المجلس البلدي لبني مالل  851.111.11درهم خصصت لتجهيز الفضاء.و قد تم تدشين هذا الفضاء يوم  22غشت  8121و فتح أبوابه للعموم و لقد لقي إقباال كبيرا
من طرف طلبة الكليات و المؤسسات التعليمية و الجمعيات.
و فيما يخص إقليم أزيالل ،فقد تم توقيع اتفاقية شراكة لبناء فضاء مماثل بمدينة أزيالل بغالف
مالي يقدر ب  8811.111.11درهم التزمت بموجب هذه االتفاقية األطراف الموقعة
بالمساهمة كما يلي:
 مجلس جهة تادلة أزيالل  211.111.11درهم. عمالة اقليم أزيالل (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)  511.111.11درهم. المجلس اإلقليمي ألزيالل  511.111.11درهم. المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير بمبلغ  411.111.11درهمتخصص لتجهيز و تأثيث الفضاء.
8

 المجلس البلدي خصص قطعة أرضية مساحتها تقدر بحوالي  011مو قد تم اإلعالن عن الصفقة يوم  80من هذا الشهر.

الشيء نفسه سيتم القيام به مدينة الفقيه بنصالح الذي صادق على االتفاقية و خصص
بقعة أرضية الحتضان المشروع .
و في هذا الصدد ارتأت المندوبية السامية لقدماء المحاربين و أعضاء جيش التحرير ببناء فضاء
مماثل بمدينة القصيبة ،نظرا للدور البطولي ألبناء هذه المنطقة في الدفاع عن المقدسات
الدينية و الوطنية و تكريما ألولئك الشهداء الذين وهبوا أرواحهم فداء للوطن من أجل أن تنعم
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األجيال الحالية و الصاعدة بالحرية .و يرمي هذا المشروع إلى بناء فضاء تربوي تثقيفي
و متحفي يتكون من :
 فضاء للتواصل بين قدماء المقاومين و أعضاء التحرير و ذوي جقوقهم
 فضاء متحفي إلنعاش و إخصاب الذاكرة التاريخية الوطنية و المحلية
 مرفق تربوي و تثقيفي على التربية و المواطنة اإليجابية
 مكتبة و فضاء المطالعة
 مرفق وسائط السمعي البصري و هي عبارة عن قاعة تلقى فيها محاضرات و ندوات
و خاصة خالل المناسبات الوطنية من خالل أنشطة ثقافية بتنسيق و تعاون مع
القطاعات الحكومية و المجالس المنتخبة و جمعيات المجتمع المدني.
 قاعة اإلعالميات
 قاعة للعرض دائمة و هي نواة لمتحف محلي تعرض فيها بعض األسلحة القديمة
و بعض الوثائق و الصور و األدوات التي تم استخدامها إبان فترة الكفاح الوطني ،
باإلضافة إلى صور الملوك العلويين.
 قاعة للتكوين في مجال التشغيل الذاتي و العمل المقاوالتي ألبناء قدماء المقاومين
و أعضاء جيش التحرير.
 قاعة االنترنيت
 مرافق إدارية
-8المناقشة:
أ  -تدخل السيد خالد عبد الدين مستشار جماعي منوها بهذه البادرة الطيبة التي أقدمت
عليها المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير ،معتبرا إياها عربون
محبة و إجالل ألرواح شهداء الوطن و نصرة لقبائل أيت ويرة بصفة عامة التي
استرخصت الغالي و النفيس في سبيل الحرية و االنعتاق ،كما أشار إلى أن هذا
المشروع سيعزز الجانب التاريخي و يعرف بالمالحم البطولية التي دونها أبناء المنطقة
بكل أنفة و كبرياء ضد االستعمار الغاشم  ،كما سيعطي للمدينة إشعاعا ثقافيا
ما أحوجها إليه.
ب -تدخل السيد المصطفى فضالوي

مستشار جماعي ،و بعد أن ترحم على أرواح

شهداء الوطن سار على منوال تدخل السيد خالد عبد الدين.
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مقرر عدد  13بتاريخ  82يوليوز .8122
النقطة المتعلقة بدراسة الطلب الذي تقدمت به المندوبية السامية لقدماء المقاومين
و أعضاء جيش التحرير في شأن تخصيص بقعة أرضية من أجل إنشاء مشروع الفضاء
التربوي و التثقيفي و المتحفي للمقاومة و جيش التحرير بمدينة القصيبة؛
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة العادية لشهر يوليوز 8122
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  82يوليوز 8122؛
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه و خاصة
المادة 64؛
و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بدراسة الطلب الذي تقدمت به المندوبية
السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير في شأن تخصيص بقعة أرضية من أجل
إنشاء مشروع الفضاء التربوي و التثقيفي و المتحفي للمقاومة و جيش التحرير بمدينة
القصيبة؛
 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني؛ و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :24 :
 عدد األصوات الحاضرين24 :
 عدد األصوات المعبر عنها 24 :و هم السادة:
 عدد األصوات الموافقة :رئيس المجلس
 :النائب األول للرئيس
 :النائب الثاني للرئيس
 :النائب الخامس للرئيس
 :مستشار جماعي
 :كاتب المجلس
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية

 -2المصطفى مشهوري
 -8سعيد مباريك
 - 3أحمد يفغ
 -4محمد بوحافة
 -5محمد إدريسي
 -6محمد محسين
 -10محمد وقربي
 -12المصطفى فضالوي
 -10خالد عبد الدين
 -21محمد أمندور
 -22عبد هللا الحسني
 -28صالح مرابطي
 -23محمد فخر ي
 -24عزيزة فرتاحي
 -عدد األعضاء الرافضين

 :ال أحد :

 -عدد الممتنعين

 :ال أحد ،

علما أن السيدر إبراهيم أهمو مستشار جماعي طرد من الجلسة طبقا لمقتضيات
المادة  63من الميثاق الجماعي.
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يقرر ما يلي:
وافق المجلس بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على تخصيص بقعة أرضية من
مساحتها بين  411متر مربع إلى  511متر مربع في المكان المسمى أشكلو إشار
شارع الحسن الثاني أجل احتضان مشروع الفضاء التربوي و التثقيفي و المتحفي
للمقاومة و جيش التحرير بمدينة القصيبة ،و ذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به
المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير في هذا الشأن .

توقيع كاتب الجلسة:

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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 النقطة الرابعة  :تقليص عرض ملتقى طريق التهيئة رقم  4و رقم  2المضمن بتصميمالتهيئة للمدينة ،خاصة المنعطف المار فوق بنايات مرخصة و مشيدة على طول الواجهة؛
 -2العرض :
أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد محمد إدريسي رئيس لجنة التعمير و إعداد التراب
و المحافظة على البيئة  ،الذي تفضل بتالوة المذكرة التالية :
لقد تبين أن بعض البنايات المشيدة حصلت على تراخيص البناء و المملوكة من طرف
بعض الخواص أمثال ( بنطالب ميمون  -بنعوف ميمون ،ايت ايوسف و اد سعيد لحسن
...الخ ) قبل مراجعة تصميم التهيئة للمدينة و الواقعة على طول ملتقى طرق التهيئة
رقم  12و رقم  14خاصة بالمنعطف الذي يبتدئ من طريق التهيئة رقم  20إلى البقعة
التابعة للسيد بنطالب ميمون ،تبقى بعض األجزاء منها موضع تداخل مع ملتقى طرقات
التهيئة رقم  12و رقم  14خاصة المنعطف ) (Arcالمتواجد على طولها ،مما يجعل تجديد
الترخيص لهذه البنايات غير ممكن حسب القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
و لهذه األسباب  ،تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة من أجل الموافقة على
إعادة النظر في التنطيق لتصميم التهيئة بخصوص هده البنايات.
-8المناقشة:
 بدون مناقشة .مقرر عدد  10بتاريخ  82يوليوز .8122
النقطة المتعلقة بتقليص عرض ملتقى طريق التهيئة رقم  4و رقم  2المضمن بتصميم
التهيئة للمدينة ،خاصة المنعطف المار فوق بنايات مرخصة و مشيدة على طول الواجهة؛
إن مجلس الجماعة الحضرية للقصيبة المجتمع في الدورة العادية لشهر يوليوز 8122
خالل الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  82يوليوز .8122
و طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه و خاصة
المادة .64
و بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بتقليص عرض ملتقى طريق التهيئة رقم  4و رقم 2
المضمن بتصميم التهيئة للمدينة ،خاصة المنعطف المار فوق بنايات مرخصة و مشيدة على
طول الواجهة؛
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 و بعد اللجوء إلى التصويت العلني. و حيث إن عملية التصويت أسفرت على ما يلي :24 :
 عدد األصوات الحاضرين عدد األصوات المعبر عنها 24 : 24 :و هم السادة:
 عدد األصوات الموافقة :رئيس المجلس
 :النائب األول للرئيس
 :النائب الثاني للرئيس
 :النائب الخامس للرئيس
 :مستشار جماعي
 :كاتب المجلس
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشار جماعي
 :مستشارة جماعية

 -2المصطفى مشهوري
 -8سعيد مباريك
 - 3أحمد يفغ
 -4محمد بوحافة
 -5محمد إدريسي
 -6محمد محسين
 -10محمد وقربي
 -12المصطفى فضالوي
 -10خالد عبد الدين
 -21محمد أمندور
 -22عبد هللا الحسني
 -28صالح مرابطي
 -23محمد فخر ي
 -24عزيزة فرتاحي
 -عدد األعضاء الرافضين

 :ال أحد :

 -عدد الممتنعين

 :ال أحد ،

علما أن السيدر إبراهيم أهمو مستشار جماعي طرد من الجلسة طبقا لمقتضيات
المادة  63من الميثاق الجماعي.
يقرر ما يلي:
وافق المجلس بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على تقليص عرض ملتقى طريق
التهيئة رقم  4و رقم  2المضمن بتصميم التهيئة للمدينة ،خاصة المنعطف المار فوق
بنايات مرخصة و مشيدة على طول الواجهة.

توقيع كاتب الجلسة:

توقيع رئيس الجلسة:
المصطفى مشهوري
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الخــــاتــــمــــة
بعد االنتهاء من دراسة و مناقشة نقط جدول األعمال تناول الكلمة السيد
المصطفى مشهوري رئيس المجلس شاكرا من خاللها كافة السادة األعضاء
الحاضرين أشغال هذه الدورة.
و بهذه المناسبة رفع الجميع أكف الضراعة سائلين من الباري جلت قدرته أن
يحفظ صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و أيده ،بما حفظ به الذكر
الحكيم ،و أن يقر عينه بولي عهده الجليل صاحب السمو الملكي األمير موالي
الحسن ،و أن يشد أزر جاللته بشقيقه األمجد صاحب السمو الملكي موالي رشيد
و يحفظ جاللته في سائر أفراد األسرة الملكية الشريفة إنه نعم الوكيــل
و باالستجابة كفيل.
ورفعت الجلسة على السـاعة السادسة و النصف مساء من نفس اليوم.
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