
  مجلس النواب
الفر ق االش  ا ي

الر اط    : 4/2/2019

إ   السيد وز ر الصناعة واالس ثمار والتجارة واالقتصاد الرق  
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

كما  علمون السيد الوز ر ا    م، أن دوار ب   بو لول التا ع   ماعة برك ن يحتوي ع   

تجمع ن س اني ن اثن ن (القصر الكب   والقصر الصغ  )، و قع    أع   نقطة بجبال األطلس 

املتوسط الشر   ع   مستوى إقليم جرسيف، و عرف  ساقطات ث  ية جد م مة تؤدي إ   جعله 

   عزلة تامة لعدة أسابيع، حيث تنقطع الطر ق الوحيدة املؤدية إليه لتنضاف إ   املعاناة 

املستمرة للساكنة مع ا عدام شبكة ال اتف النقال.

وحيث أنه ع   مستوى  ذا الدوار  عت   خدمة ال اتف النقال من الضرور ات لبعده عن مركز 

  لم، و   املنطقة ال   تمتاز بصعو ة    لم وعن مدينة جرسيف بحوا   140 ا  ماعة بحوا   50

التضار س (أع   قمم األطلس املتوسط) وقساوة املناخ    فصل الشتاء، بل األك   من ذلك  عت   

 ذه ا  دمة ضرورة أمنية، خاصة أن  ذا الدوار آ ل بالس ان.

وحيث أن  ل أبراج اإلرسال املتواجدة بجماعة برك ن ال  سمح بتوف   شبكة ال اتف النقال 

لساكنة دوار ب   بو لول.

وحيث أن تحس ن خدمات الشر ات العاملة     ذا ا  ال يبدأ من قبول ا بتغطية ال اتف 

النقال وتقو ة ص يبه    القرى، واعتماد البعد االجتما      عمل ا، خاصة    الدواو ر املشا  ة 

لب   بو لول، ال   ال تصل ا حاجيا  ا    ف  ة الثلوج إال ع   مروحية الدرك املل ي، إ   جانب ما له 

من إيجابيات ع   املستوى األم  .

لذا أسائلكم السيد الوز ر ا    م:

ـ ما    األسباب ا  قيقية ال امنة وراء ا عدام شبكة ال اتف النقال    دوار ب   بو لول التا ع 

  ماعة برك ن بإقليم جرسيف؟

ـ وملاذا ترفض الشر ات العاملة     ذا ا  ال التدخل من أجل إنجاز برج لإلرسال   ذا الدوار؟ 

وملاذا لم تتدخل مصا  كم إللزام ا قانونا بالقيام   ذه امل مة ملا ل ا من دور اجتما   وأم      آن 

واحد؟

ـ وما    اإلجراءات العملية ملعا  ة  ذا األمر، واآلجال الزمنية املطلو ة لبناء برج لإلرسال    

الرقم :10476

كتا ي املوضوع : سؤال

ا عدام شبكة ال اتف النقال    دوار ب   بو لول التا ع   ماعة برك ن، إقليم جرسيف

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

 ذا الدوار؟ 

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

 عز ز سعيد
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