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مصادقة  مجلس 
الحكومة على تعيين 

عزالدين الميداوي 
(إبن إقليم تاونات) 
رئيسا لجامعة ابن 

طفيل بالقنيطرة
 

انعقد يوم اخلميس 09 يناير 
2014 االجتماع األسبوعي ملجلس 

احلكومة حتت رئاسة السيد 
رئيس احلكومة¨ خصh ملدارسة 

واملصادقة أو املوافقة على عدد من 
النصو’ القانونية و التنظيمية¨ 

واملصادقة على مقترÕ تعيينات في 
مناصب عليا¨ من بينها مصادقة 

املجلس على مقترÕ تعيني في 
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي وتكوين األطر طبقا ألحكام 
الفصل 92 من الدستور¨ حيث 

مت تعيني السيد عز الدين امليداوي 
رئيسا جلامعة ابن طفيل بالقنيطرة 
®ولûشارة فاألستا– امليداوي من 

مواليد تيسة≠إقليم تاونات© .
تهانينا.

على مستوى إقليم تاونات

انöD‚ الb—اÝة املتFلIة بإعbاœ ا(رD¹ة ا'Nو¹ة والتBميم امل¹bري للANاشة 
يف إطار إعطاء انطالقة أشغال الدراسة املتعلقة بإعداد اخلريطة اجلهوية والتصميم املديري للهشاشة 

ألقاليم تازة احلسيمة تاونات وكرسيف، انعقد بتاريخ 21 يناير 2014 مبقر عمالة إقليم تاونات اجتماع حتت 
رئاسة السيد حسن بلهدفة عامل اإلقليم رئيس اهليئة اإلقليمية للتنمية البشرية وحبضور السيد الكاتب 

العام للعمالة ورؤساء املصاحل األمنية ورجال السلطة ورؤساء املصاحل اخلارجية املعنية وممثلي اجلمعيات 
العاملة يف جمال اهلشاشة وممثلي مكتب الدراسات املكلف بإجناز هذه الدراسة .

بكلمة  االج���ت���م���اع  ه����ذا  اف��ت��ت��ح 
اإلقليم أوضح  للسيد عامل  ترحيبية 
للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  أن  فيها 
 nمختل خ���ال  م��ن  جعلت  ال��ب��ش��ري��ة 
البشري  بالعنصر  االهتمام  برامجها 
ورع���اي���ت���ه وال���ن���ه���وض ب���Qوض���اع���ه 
االج��ت��م��اع��ي��ة وص��ي��ان��ة ك��رام��ت��ه في 
مذكرا   ¨ وأه��داف��ه��ا  فلسفتها  صلب 
 Zبرنام ت��دخ��ل واس��ت��ه��داف  0��ج��ال 
محاربة الهشاشة الذي يهتم بالف¾ات 
في  تعيش  التي  املعوزة  االجتماعية 
وضعية هشاشة¨ والذي عرف توسعا 
امل��ب��ادرة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  خ��ال 
2011≠ البشرية  للتنمية  الوطنية 
2015 ليشمل 10 ف¾ات عوض 8 ف¾ات 
املرحلة  خ��ال  مستهدفة  كانت  التي 

األولى ¨ وهي : 
ف���ي وض��ع��ي��ة هشة  ال��ن��س��اء   <

ªقصوي
م��Qوى وأطفال  ب��دون  الشباب   <

ª الشوارع
 ªاألطفال املتخلى عنهم <

> ال��س��ج��ن��اء ال��س��اب��ق��ون ب��دون 
ªموارد

ªالعجزة املعوزون <
 ªوىQاملختلون عقليا بدون م <

ªاملتسولون واملتسكعون <
ªمرضى السيدا املعوزون <

 ªاملدمنون املعوزون <
ªاملعاقون بدون موارد <

املنجزة  باملشاريع  تذكيره  وبعد 
للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  إط��ار  ف��ي 
تاونات  إقليم  مستوى  على  البشرية 
 2005 ب��ني  م��ا  املمتدة  الفترة  خ��ال 
محاربة   Zبرنام إط���ار  ف��ي   2013 و 
الهشاشة¨ حتدث السيد عامل اإلقليم 
إجناز  وراء  من  املتوخى  الهدف  عن 
ه���ذه ال���دراس���ة ال��ت��ي ت���روم مامسة 
ع��م��ق امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��ع��ان��ي منها 
ومعاجلتها  ال��ذك��ر  السالفة  ال��ف��¾��ات 
على  ينبني  بشكل  أسبابها  ومعرفة 
دراسة علمية دقيقة من خال إحصاء 
حالها  واق��ع  وتشخيص  الف¾ات  هذه 
وإعداد برنامZ املشاريع –ات األولوية 
اتفاقية  لبنود  تنفيذا  لها¨  املناسبة 
اللجنة  عليها  التي صادقت  الشراكة 

للتنمية  البشرية.اجل��ه��وي��ة 
أع���ط���ي���ت وب�����ع�����د –ل����ك 
الكلمة ملمثل مكتب 
ال���دراس���ات ال��ذي 

ألقى عرضا أبرز 

فيه اخلطوط العريضة لهذه الدراسة 
والسيا‚  العام  السيا‚  من  انطاقا 
املرتقبة   Zوالنتائ اجلهوي إلجنازها 
الهشاشة  مفهوم  حتديد  وك��ذا  منها 
ال��دراس��ة  ب��ه��ذه  املستهدفة  وال��ف��¾��ات 
وم��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��م��ل وامل���راح���ل ال��ت��ي 
سيتم اتباعها إلعدادها والتي تتمثل 
ف��ي أرب��ع��ة م��راح��ل وه��ي التشخيص 
املعلومات  نظام  وإع��داد  والتخطيط 
كما  واإلع���ام¨  والتكوين  اجلغرافي 
حت��دث ع��ن ال��ب��رن��ام��Z ال��زم��ن��ي ال��ذي 
وال���ذي  ال���دراس���ة  ه���ذه  ستستغرقه 

سيمتد على مدى 10 أشهر.
في  انصبت  التي  املناقشة  وبعد 
سيتم  التي  املنهجية  ح��ول  مجملها 
ات��ب��اع��ه��ا ف���ي م��رح��ل��ة ال��ت��ش��خ��ي��ص 
غير  اعتبر  ال��ذي  الزمني   Zوالبرنام
اجلغرافية  للخصائص  ن��ظ��را  ك��اف 
وط���ب���وغ���راف���ي���ة اإلق���ل���ي���م ال��ص��ع��ب��ة 
على  االتفا‚  مت  املناخية¨  والظروف 
ع��ق��د ل���ق���اءات ع��ل��ى م��س��ت��وى دوائ���ر 
اإلق��ل��ي��م اب��ت��داء م��ن االس��ب��وع املقبل 
احمللية  السلطات  بحضور 
واألم����ن����ي����ة ورƒس�������اء 
امل��ص��ال��ح اخل��ارج��ي��ة 
املعنية  واجل��م��ع��ي��ات 

و–لك  ال��دراس��ات  مكتب  من  وبتQطير 
لشرÕ املنهجية التي سيتم اعتمادها 
مل���لء اس��ت��م��ارات اإلح��ص��اء وحت��دي��د 
هذه  م��ن  املستهدفة  ال��ف��¾��ات  نوعية 

الدراسة .
السيد  أكد  االجتماع  نهاية  وفي 
ع��ام��ل اإلق��ل��ي��م ع��ل��ى أه��م��ي��ة مرحلة 
ال��ت��ش��خ��ي��ص ل���دوره���ا ال���ري���ادي في 
هذه  م��ن  املنتظرة   Zالنتائ صياغة 
أكثر  تكون  أن  يجب  التي  ال��دراس��ة 
م��ط��ال��ب��ا بتظافر  ال���واق���ع¨  م��ن  ق��رب��ا 
واملعنيني  امل��ت��دخ��ل��ني  جميع  ج��ه��ود 
م��ن أج��ل إجن��اÕ ه��ذه ال��دراس��ة التي 
ت��س��ت��ه��دف حت��دي��د ب��ش��ك��ل ع��ل��م��ي ما 
الف¾ات  لفائدة  مستقبا  القيام  يجب 
 nالتخفي أجل  من  املستهدفة  العشر 
من معاناتها من خال برامZ املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية التي حققت 

إجنازات هامة في هذا املجال.
املشاريع  ع��دد   mيبل ول���إلش���ارة¨ 
امل��ن��ج��زة ف��ي إط���ار ب��رن��ام��Z محاربة 
الهشاشة على مستوى إقليم تاونات 
 2005 ب��ني  م��ا  املمتدة  الفترة  خ��ال 
مشروعا   47 مجموعه   م��ا   2013 و 
ه��م��ت ب���ن���اء و&��ه��ي��ز ع����دة م��راك��ز 
اس��ت��ق��ب��ال وال���ت���ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا م��رك��ز 
امل��رأة في  وإدم��اج  والتكوين  التربية 
ومركز  تيسة  ببلدية  صعبة  وضعية 
عنهم  املتخلى  لúطفال  الرحمة  بيت 
دور  و&هيز  وبناء  ت��اون��ات  ببلدية 
الطالب والطالبة التي يبلm عددها 42 
مRسسة باإلقليم¨ كما توجد مجموعة 
كبناء  اإلجن��از  في طور  املشاريع  من 
األش��خ��ا’  ل��ف��ائ��دة  اجتماعي  م��رك��ز 
ببلدية  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  –وي 
الدم  تصفية  ومركز  محمد  اب��ا  قرية 
لفائدة مرضى القصور الكلوي ببلدية 
ت���اون���ات ì ® ¨ ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
املبرمجة على  املشاريع  مجموعة من 
واملتمثلة  وامل��ت��وس��ط  القريب  امل���دى 
في بناء دار األمومة ببلديتي تاونات 

وطهر السو‚ وجماعة بني وليد .

وفاة المقاوم التاوناتي 
المختار اليوسفي عن 
سن يناهز 83 عاما 

توفي يوم 
اجلمعة 13 

دجنبر 2013 
بدوار الدكان  

قيادة بني 
زروال دائرة 

غفساي اقليم 
تاونات املقاوم 

التاوناتي 
املختار 

اليوسفي عن 
سن يناهز 

83 عام بسبب 
مرض ألم به .

وقد ازداد رحمه الله سنة1930  من والديه 
محمد بن املختار و أمه الطاهرة بنت املفضل. 

وكان املقاوم  الفقيد  من حملة القران حيث 
احتك خالل شبابه باملقاومني الفدائني الذين 

كانوا يعقدون اجتماعتهم السرية 0نزله و ظل 
وفيا لنضاله الى أن انكشف أمره و اعتقل ملدة 

سنتني –اق خاللها شتى أنواع التعذيب الى 
أن أطلق سراحه سنة 1955. وبحكم غيرته 

القوية و تشبثه الكبير بالدفاع عن وطنه و ملكه 
حتى بلو⁄ االستقالل انخر◊ من جديد في 

صفوف أعضاء جيg التحرير كرئيس للطليعة 
الثالثة التي كان من بني أعضائها املقاوم حسن 

اليعقوبي و املقاوم محمد بوشرطة. خاللها 
شارك املقاوم املختار اليوسفي في العديد من 

العمليات البطولية كان من أهمها هجوم الغديرة 
الزرقاء و معركتي الدناكرة و القريشني. و كذا 
هجوم على منزل حارس غابة 0نطقة الودزاع 

باقليم تاونات.
وكان رحمه الله مقاوما و مناضال صامدا ضد 

املستعمر الى أن حتقق النصر بعودة امللك 
الشرعي املغفور له امللك محمد اخلامس من 
املنفى و استقالل الوطن .رحم الله الفقيد و 

اسكنه فسيح جناته مع الصدقني و الشهداء و 
انا لله و انا اليه راجعون .

وزارة الشؤون العامة 
والحكامة تحدد نصيب إقليم 

تاونات من الدقيق الوطني المدعم
حصلت جريدة «صدى تاونات» على الائحة الصادرة عن وزير الشوؤن 

العامة واحلكامة السيد محمد الوفاء والتي يحدد فيها العماالت واالقاليم التي 
ستحضى باالستفاذة من الدقيق الوطني املدعم وذلك برسم األسدس األول من 

سنة 2014 أي الفترة املمتدة من فاحت يناير الى غاية 30 يونيو 2014 .
وهكذا فقد حضي اقليم تاونات بهذا الدعم حيث خصص له ما قدره 12 711 

قنطار شهريا .
و جديرٌ بالذكر ؛فإن احلكومة تدعم سنويا كمية من الدقيق املدعم، من 

امليزانية العامة للدولة عن طريق املكتب الوطني للحبوب والقطاني.

الناzبة البرملانية �نe… الGالI�— wة الناVz مCيان  
�w لIا¡ مl و“¹ر ا_وقا· والRAون اöÝùمية

انعقد مRخرا 0قر وزارة األوقاف والشRون 
اإلسامية لقاء بني وزير األوقاف  والبرملانية 
كنزة الغالي عن إقليم تاونات والسيد نورالدين 
إقليم احلسيمة.  البرملاني عن  النائب  مضيان 
وق��د مت��ح��ور ال��ل��ق��اء ح��ول دراس���ة ال��ع��دي��د من 
ال��ن��ق��اط وال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م ت��دب��ي��ر ال��ش��ان 
الديني باإلقليمني معا¨ ومنها على اخلصو’ 
لبناء  املبرمجة  امل��ش��اري��ع  بتنفيذ  التعجيل 
املساجد ببعض املناطق التي تعاني خصاصا 

في هذا اجلانب كما 
–ات  خ��ال  طالبا 
ب��ض��رورة  اللقاء 
ت����ق����دمي ال���دع���م 
لبعض  امل�����ادي 
امل��س��اج��د .ك��م��ا 
اللقاء  ه��ذا  ك��ان 
 Õم��ن��اس��ب��ة ل��ط��ر
املتعلقة  القضايا 
بعد  ب����األوق����اف 
دخ������ول م���دون���ة 
األوق���������اف ح��ي��ز 
ال���ت���ن���ف���ي���ذ ج����راء 
التي يعاني  املشاكل القضائية 

منها القطاع .
وف����ي اخل���ت���ام وع����د ال��س��ي��د 

السيدة  ال��ت��وف��ي��ق  أح��م��د  ال���وزي���ر 
ال��ن��ائ��ب��ة ال��غ��ال��ي  وال��س��ي��د ال��ن��ائ��ب 

اإلش��ك��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع  بتتبع  م��ض��ي��ان  
والبدائل  احللول  عن  والبحث  املطروحة 

العملية القابلة للتنفيذ خدمة للصالح العام.
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حجز مخدرات بين عين 

عائشة وتاونات
ضبط عناصر امن املنطقة االقليمية 

لامن بتاونات ليلة 18/19يناير 2014 
عند حاجز التفتيش مبدخل املدينة 

اجلنوبي، شخصا على مستقل سيارة 
اجرة متجها نحو مدينة فاس، حيث حامت 

الشكوك حول مامحه ليجري العثور 
بحوزته على 300 غرام من الطابة بعد 

تفتيش أمتعته  
وبعدما شكوا في مامحه مت تفتيش 

أمتعته ليتم العثور على حوالي ثاثمائة 
غرام من مادة(الطابا)، وقد مت وضع 

الشخص املذكور، الذي تبني أنه في عقده 
الثالث وبدون سوابق عدلية، ومتزوج وله 
اربعة ابناء وينحدر من منطقة مرنيسة، 
حتت احلراسة النظرية ليتم احالته يوم 

19يناير 2014 على أنظار ممثل النيابة 
العامة الذي قرر بعد االستماع اليه متابعته 

بالتهمة املنسوبة اليه وايداعه سجن عني 
عائشة املدني في انتظار محاكمته.

ومبنطقة عني عائشة متكن قائد امللحقة 
االدارية وبعض اعوانه من ضبط شخص 

يقطن بدوار سيدي احمد، بعدما متكن 
من وضع حقائب مليئة باخملدرات مبنزله، 

حيث وبامر من النيابة العامة ضربت 
السلطة احمللية لعني عائشة طوقا ملراقبة 

حتركات املتهم بترويج اخملدرات، اذ 
مت ايقافه في حالة تلبس بحيازة كمية 

من مخدر الشيرا، وجرى على اثر ذلك 
اخضاع منزل املتهم لعمية تفتيش انتهت 

بحجز كمية كبيرة ومتنوعة من اخملدرات، 
شملت 18 كلغ كيف و08 كلغ طابا و 
300غ. شيرا و01 كلغ كيف سنابل.

األمر الذي استعدى نقل املشتبه به وهو 
في عقده الرابع ومتزوج وله ثاثة ابناء 

بدون سوابق عدلية، 
الى قيادة عني عائشة، حيث مت االستماع 
اليه وتسليمه الى املركز القضائي للدرك 

امللكي بعني عائشة بانتظار احالته امام 
النيابة العامة ،فيما جرى اصدار مذكرة 

بحث في حق مزوده الرئيسي باخملدرات.

غرفة الجنايات  تصدر في حقها 10سنوات سجنا نافدا

bولـي wجمـاعة بـن e�0ـر VـIوا— الbا بـNبBتGم Xتا… قتلـ�
فتاة في   åف. بò دانةSب قضت هيQة احلكم 
منظفة  تعمل  كانت  والعشرين  التاسع  ربيعها 
االعتقال  رهن  توجد  وليد¨  ببني  البريد  0ركز 
بسجن عني قادو”¨ ب10 سنوات سجنا بعدما 
 nاملل أدرج  بعدما  العمد¨  القتل  بتهمة  توبعت 
في املداولة بعد مناقشته واالستماع إليها وإلى 
يقربها  ال��ذي  الضحية  أق���ارب  وبعض  شهود 
 .nعائليا¨ ولم ينتصبوا طرفا مدنيا في هذا املل
اخلميس   Õصبا إلى   nاملل هذا  وقائع  وتعود 
®مقدم©  سلطة  ع��ون  عثر  ملا   ¨2012 يونيو   14
ف��ي ط��ري��ق��ه إل���ى م��ق��ر ق��ي��ادة ب��ن��ي ول��ي��د¨ على 
وعليها  وال��رج��ل��ني  ال��ي��دي��ن  مقيد  ش���اب  ج��ث��ة 
خند‚  في  منها  متخلصا  بالغة¨   Õج��رو ¬ث��ار 
ي��ان��ي��س  وادي  ق���ن���ط���رة  ق�����رب  خ�����ال  0���وق���ع 
مركز  م��ن  كيلومترين  بعد  على  ال��ق��ب  ب���دوار 

اجلماعة البعيدة ب25 كيلومتر عن تاونات.   
وحضرت عناصر الدرك وفرقة الشرطة العلمية 
والتقنية والسلطة احمللية¨ إلى مكان اجلرمية 
املوقع  حمليط  بتمشيط  وقامت  اجلثة  وعاينت 
¬ثار  أن تاحk وج��ود  قبل  فيه¨  ال��ذي وج��دت 
مRدية  صغيرة  طريق  في  قريب  موقع  من  جر 
إل��ى م��ن��زل م��ج��اور¨ م��ا أك��د ت��ع��رض الضحية 
للتخلص  املوقع  إل��ى  وحملها  قتل  عملية  إل��ى 
م��ن��ه وم��ح��اول��ة إخ��ف��اء م��ع��ال��م ه���ذه اجل��رمي��ة.
وات��ض��ح م��ن خ���ال األب���ح���اث امل��ي��دان��ي��ة التي 
بåع.  يتعلق  األم��ر  أن  امللكي¨  ال��درك  باشرها 
أمسكير  ب���دوار  يقطن  لطفل  وأب  م��ت��زوج   åر
باجلماعة –اتها¨ الذي نقلت جثته إلى مستودع 

األموات 0ستشفى الغساني بفا” إلخضاعها 
الوفاة  أس��ب��اب  لتحديد  الطبي  التشريح  إل��ى 
الرائجة إلى نزيn أصيب بها إثر ضربات بQداة 
وأن��ح��اء مختلفة من جسمه.  رأس��ه  ح��ادة في 
 nول���م &��د ع��ن��اص��ر ال����درك ص��ع��وب��ة ف��ي كش
فتاة  إال  يكن  ل��م  ال���ذي  اجل��رمي��ة¨  منفذ  ه��وي��ة 
التي  امل��س��ن وامل��ك��ف��وف¨  وال��ده��ا  رف��ق��ة  تقطن 
ال���درك  ح��ض��ور  ب��ع��د  م��ب��اش��رة  نفسها  سلمت 

مبررة  عليه¨  أقدمت  0ا  تلقائية  بكل  معترفة 
االستفزاز  إلى  باستمرار  بتعرضها  جرميتها 
واالب��ت��زاز واالغ��ت��ص��اب واالس��ت��غ��ال اجلنسي 
عائليا.  ي��ق��رب��ه��ا  ال�����ذي  ال��ض��ح��ي��ة  ق��ب��ل  م���ن 
وأكدت أنه كان دوما يزورها في منزلها ويعتدي 
وأن  العائلي  وضعها  مستغا  جنسيا  عليها 
أباها شيa ضرير¨ مRكدة أنه حل في اليوم –اته 
الرتكابها اجلرمية¨ باملنطقة بعدما كان في سفر إلى 
وجدة¨ قبل أن يزورها¨ مشيرة إلى أنها استغلت 
أرقه وتعبه ونومه فو‚ سرير نومها شبه عار¨ 
لتباشر جرميتها انتقاما منه على ما فعل بها. 
على  أح��ي��ل��ت  أن  س��ب��ق  ال��ت��ي  املتهمة  وع��م��دت 
مستشفى ابن احلسن لúمراض العقلية والنفسية 
ارتكابها  بعد  عصبية  بنوبة  إصابتها  بعد 
اجلرمية¨ إلى تكبيل أيدي ورجلي الضحية¨ قبل 
أن تهوى بواسطة أداة حادة ®قادوم© على رأسه¨ 
اع��ت��داءه��ا عليه  لتواصل  ق��واه  أن خ��ارت  إل��ى 
موقع  إلى  جره  بعد  خاصة  احلجارة  بواسطة 
القب. بدوار  لسكناه  املجاور  الوادي  من  قريب 
مع  لوحدها  تقطن  كانت  التي  للمتهمة  وسبق 
والدها الضرير وتتولى رعايته¨ أن قدمت عدة 
إل��ى  ف��ي م��واج��ه��ة الضحية  ش��ك��اي��ات ش��ف��وي��ة 
باالعتداء  فيها  تتهمه  وليد¨  بني  ملحقة  قائد 
لكنها  مسكنها¨  على  والهجوم  جنسيا  عليها 
عرفت  واحدة  باستثناء  الرفوف¨  حبيسة  þلت 
فيما  بتاونات¨  االبتدائية  احملكمة  إلى  طريقها 
الضحية  م��ع  تضامنت  مدنية  فعاليات  كانت 

وأبدت رغبتها في مRازرتها.  

طوت غرفة اجلنايات االبتدائية مبحكمة االستئناف بفاس، مؤخرا، امللف املتعلق مبتابعة فتاة 
قتلت مغتصبها بدوار القب مبركز مجاعة بين وليد، بعدما ناقشته بعد سنة من ارتكاا اجلرمية، 

يف رابع جلسة بعد تعيينه يف 10 أكتوبر املاضي.

في حادث وصف بالغريب 

سلم كمية مخدرات لألمن بتاونات قصد اعتقاله
 شـا« مـن تيـ�ة �ـqC ال�ـجن عـلى الFـيg مFـcبا 

بعدما ضاقت به سبل احلياة 
محاولة  وف��ي  والداف¾ة¨  الهادئة 
لقضاء  –هبية  فرصة  ايجاد  منه 
ف���ت���رة ب��ال��س��ج��ن ل��ي��ن��ع��م ب��احل��د 
من  العيش  مستوى  م��ن  االدن���ى 
فكر شاب   ¨T���ودف وم��ش��رب  مQكل 
ي��ت��ح��در م���ن م��ن��ط��ق��ة ت��ي��س��ة في 
يناير   22 يوم  نوعها  من  سابقة 
2014 على تسليم كمية من مخدر 
ك��ان في  أم��ن  ال��ى عنصر  الشيرا 
منطقة  بوابة  عند  حراسة  مهمة 
االمن االقليمي بتاونات¨ وهو ما 
عنصر  وانتباه  فضول  أث��ار  ك��ان 

االم���ن وال��ذي��ن ع��اي��ن��وا ال��واق��ع��ة¨ 
امل��ذك��ور  الشخص  يكتفي  ل��م  ا– 
بتسليم تلك الكمية املقدرة بنحو 
أطلع  بل  الشيرا  من  غرامات   10
األمن ان بحوزته كمية أخرى من 
املخدرات وانه ينوي اخطار االمن 

بذلك قصد اعتقاله. 
ه���ذا احل����دث ال��غ��ري��ب¨ جعل 
 mيبل ال�����ذي ص���ادف���ه  ال���ش���رط���ي 
مرƒوسيه قصد اتخا– االجراءات 
الازمة في أغرب حادث تستقبله 
م��ص��ال��ح االم�����ن م��ن��ذ اح��داث��ه��ا 
جرى  ا–  س��ن��وات¨  قبل  بتاونات 

وض�����ع ص����اح����ب امل����خ����در حت��ت 
االستماع  ومت  النظرية  احلراسة 
اليه بانتظار احالته على احملكمة 
تبني  حينها  لتاونات¨  االبتدائية 
معه  التحقيق  بعد  االمن  ملصالح 
أن���ه ع��اط��ل ع��ن ال��ع��م��ل ف��ي عقده 
الثالث ويتحدر من احدى دواوير 
ضواحي بلدية تيسة¨ وانه قضى 
ان  قبل  كتامة  عمل 0نطقة  فترة 
ت��دف��ع ب��ه ق��س��اوة ال��ب��رد واجل��ود 
للعودة  مغادرتها  ال��ى  والتشرد 
ال��ى مسقط راس��ه م��رورا 0دينة 

تاونات.

 الضحية األولى تسقط بتاونات والثانية بقرية ابامحمد 

احتـــيا‰ شـــبان عـــلى �تـــيات بالفا¹�ـــبو„احتـــيا‰ شـــبان عـــلى �تـــيات بالفا¹�ـــبو„
ابامحمد  بقرية  ان شابا  –كرت مصادر مطلعة¨ 
 Z��ع��م��د ال���ى ال��ت��ق��اط ص���ور ل��ف��ت��ي��ات وع��ب��ر ب��رن��ام
ع��ل��ى تغيير س��م��ات ص��ور  ي��ع��م��ل   åف���وط���وش���وبò
بشكل  يظهرن  يجعلهن  حيث  الضحايا¨  الفتيات 
عاري او شبه عاري¨ حيث يعمل الشاب املتهم على 
تهديد الفتيات بنشر صورهن بالفايسبوك  مقابل 

حصوله على امواال من ضحاياه.
حيث متكن من النصب على صديقة له¨ وحصل 
على مبالm مالية حتت التهديد¨ وفي محاولة لايقاع 
ابا⁄ صديقتها  الى  الضحية  عمدت  الشاب¨  بهذا 

التي ميارسها  بالضغوط  محل &اري  تدير  التي 
والسجائر¨  االموال  من  املتهم قصد متكينه  عليها 
ا– قامت صديقتها بابا⁄ الدرك عن عملية االبتزاز 
ا– متكنت   . ال��ش��اب  ه��ذا  أم���ام  لها  تتعرض  ال��ت��ي 
محكمة  خطة  في  باملتهم¨  لايقاع  خطة   Zنس من 
استطاعت أن هذه االخيرة أن تقنع صديقتها انها 
بصدد االتصال بالشاب ملنحه مبلغا ماليا وسجائر¨ 
حيث متكن الدرك من ضبط الشاب املنكور وهو في 

حالة تلبس بحيازة ساÕ ناري وامواال ¨ 
وقد استمع عناصر الدرك  امللكي بعني عائشة  

ال��ذي  تفيد  للمتهم  العامة  النيابة  وحتت اش��راف 
املصادرانه اقر بتنفيذ العديد من العمليات بالعديد 

من املدن املجاورة لتاونات.
ه��ذا وق��د مت اح��ال��ة ال��ش��اب امل��ذك��ور ف��ي حالة 
اعتقال أمام 2ثل النيابة العامة لاستماع ¨ بعدما 
اوهم فتاة وأسرتها 0صاحبته الى مدينة فا”¨ اال 
ان الوعود التي كان مينحها للفتاة عبر الفايسوبك 
بفقدان  انتهت  واقعية  قصة  الى  ترجمة   nوالهات
الى  املتهم  اختفى  فيما  وسيارتها.  االس��رة  كرامة 

وجهة مهولة. 

اعتقال سيدة بتهمة 
تكوين عصابة 

إجرامية
اعتقلت مصالح الدرك امللكي التابع لسرية 

قرية با محمد  يومه 16/01/2014  
بدوار امليزاب التابع للجماعة القروية 

الكيسان ، سيدة(ن.ر) بتهمة تكوين عصابة 
إجرامية . 

ويرجع تفاصيل االعتقال حسب مصادر 
مقربة من صدى تاونات   إلى أن السيدة 

متكنت من قطع الطريق-أمام الضحية 
(ف.ع) التي كانت تستعمل الطريق –أمام 

منزلها إلى حني تأجج الصراع بينهما-، 
فقامت باالعتداء عليها مما جعل املعتدية 

إلى استدعاء أحد افرد عائلتها الذين 
ينحدرون من منطقة البرارين، في حني 
قاموا باقتحام منزلها حاملني –أسلحة 

بيضاء ( السيف ) . 
وخلف هذا االعتداء جروحا خطيرة على 
مستوى أعني الضحية وعدة جروح على 

جسم االبن البكر، نقلوا على وجه السرعة 
إلى املستشفى اإلقليمي تاونات بعدما 
تقدمت الضحية بشكاية لدى مصالح 

الدرك امللكي بجماعة الودزاغ. 
إلى ذلك ، اعتقلت مصالح الدرك امللكي 

بأمر من النيابة العامة املعتدية وباقي 
أفراد العصابة  وتقدميها إلى وكيل جالة 

امللك باحملكمة االبتدائية بتاونات  من اجل 
االستماع إليهما وإصدار حكم في حقهما . 

>  احلافظي :املراسل
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بشأن اإلجراءات المتخذة للحد من اآلثار  السلبية لمادة المرج  على المجال البيئي بإقليم تاونات

≈öž‚ 7 وحbات وت�لw أ—با« 4 مFا�ر عن اÝتöG‰ وحbاتNم
 بفqF عجe¼م عن تDبيo قرا—ات اللجنة اùقليمية للمراقبة

مساحة  على  تاونات  إقليم  يتوفر 
مغروسة  هكتار   147.000 ب  ت��ق��در 
ب��Qش��ج��ار ال���زي���ت���ون ب��Sن��ت��اج س��ن��وي 
يجعلها  2��ا  ط��ن   180.000 0��ع��دل 

املورد األساسي ملدخول الساكنة.
أنش¾ت  امل��ن��ت��وج¨  ه���ذا  ول��ت��ث��م��ني 
مجموعة من معاصر استخا’ زيت 
منها  وح��دة   64 عددها   mيبل الزيتون 
مت  ع��ص��ري��ة¨  شبه   24 و  عصرية   40
الترخيص  جللها قبل صدور القوانني 
اخلاصة بالبي¾ة¨ باإلضافة إلى 3000 
معصرة تقليدية جلها ال تشتغل. 2ا 
جعل مخلفاتها من مادة املرج سنويا 
السطحية  املياه  ملوارد  ملوثا  مصدرا 
والتي يعتبر اإلقليم خزانا وطنيا لها 
خمسة®05©  على  اإلقليم  توفر  بحكم 
س���دود ك��ب��رى ه���ي: ال���وح���دة¨إدري���س 
والساهلة  ب��وه��ودة   اسفالو¨  األول¨ 
وسدود متوسطة وصغيرة وبحيرات 

تلية.
ول��ت��دارك ه��ذه ال��وض��ع��ي��ة¨ ووعيا 
اإلقليمية وباقي املصالح  السلطة  من 
املجال  على  احل��ف��اظ  بQهمية  املعنية 
البي¾ي باإلقليم لارتباط الوثيق للبي¾ة 
بالتنمية املستدامة¨ فSن هذا املوضوع 
يعد م��ن ب��ني األول���وي���ات ال��ت��ي تنكب 
بادرت  التي  اإلقليمية  السلطة  عليها 
حتسيسي  دراس����ي  ي���وم  تنظيم  إل���ى 
بتاريa 27 شتنبر 2012 0قر العمالة 
الواجب  والتدابير  اإلج����راءات  ح��ول 
ات��خ��ا–ه��ا ل��ل��ح��د م���ن م��خ��ل��ف��ات م���ادة 
باإلقليم  البي¾ي  امل��ج��ال  ع��ل��ى  امل���رج 
القطاعات   nمختل 2ثلي  بحضور 
قطاع  بينها  م��ن  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 
واملعادن  الطاقة  ب��وزارة  والبي¾ة  املاء 
البحري  وال��ص��ي��د  ال��ف��اح��ة  ووزارة 

ووكالة احلوض املائي لسبو وأرباب 
معاصر الزيتون واملنتخبني وعدد من 

الفاعلني.
ك���م���ا مت ات����خ����ا– م���ج���م���وع���ة م��ن 
اإلج�����راءات وال��ت��داب��ي��ر ب��رس��م موسم 
جني الزيتون لسنة 2012 – 2013 ¨ 
أسفرت حصيلتها عن إصدار قرارات 
إغ���ا‚ 7 وح����دات وت��خ��ل��ي أرب����اب 4 
بفعل  وحداتهم  استغال  عن  معاصر 
اللجنة  ق����رارات  تطبيق  ع��ن  عجزهم 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م��راق��ب��ة¨ ك��م��ا مت إع���داد 
الدراسات البي¾ية التي تهم 18 وحدة 
 4 منها  عليها  ت��ت��وف��ر  ت��ك��ن  ل��م  ال��ت��ي 

وحدات ببلدية تاونات .
للموسم  ال��ت��ح��ض��ي��ر  إط����ار  وف����ي 
الشروع  مت   ¨   ≠2014  2013 احلالي 
م��ب��ك��را ف���ي ال���ق���ي���ام 0��ج��م��وع��ة من 
اإلج������راءات وال��ت��داب��ي��ر االس��ت��ب��اق��ي��ة 
ومن  ال��وض��ع  ه��ذا  ملعاجلة  الوقائية 

بينها على اخلصو’:
املختلطة  اإلقليمية  اللجنة  Ãقيام 
املكلفة 0راقبة وتتبع املعاصر والتي 
2ثلي  م��ن  ك��ا  عضويتها  ف��ي  تضم 
ق��س��م ال��ت��ع��م��ي��ر وال��ب��ي��¾��ة ب��ال��ع��م��ال��ة 
وم��ل��ح��ق��ة ال��وك��ال��ة احل��ض��ري��ة ل��ت��ازة 
التابعة  البي¾ة  ومصلحة  ب��اإلق��ل��ي��م 

احلوض  ووكالة  بفا”  امللكي  للدرك 
منذ  احمللية  والسلطات  لسبو  املائي 
ميدانية  ب��زي��ارات   2013 م��اي  شهر 
استخا’  وح���دات   nملختل تفقدية 
زيت الزيتون باإلقليم مت خالها تنبيه 
أصحاب املعاصر إلى ضرورة تسوية 
الناحية  م��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وضعيتها 
للدراسات  طبقا  والبي¾ية  التعميرية 
قبل  و–لك   2012 سنة  املنجزة  البي¾ة 
الزيتون من خال  حلول موسم جني 
التسريع بوتيرة بناء صهاريZ لتجميع 
وتبخر مادة املرج تتوفر فيها املعايير 
التقنية املطلوبة واحترام بنود كنا‘ 

الزيتون  كمية  وخصوصا  التحمات 
 Zالصهاري املرخص عصرها وتغطية 
دون  للحيلولة  املمطرة  األي���ام  خ��ال 
امتائها ¨ مع حتسني وسائل النظافة 

ª روف العمل بوحداتهمþو
Ãوعند الشروع في تشغيل وحدات 
شهر  خال  الزيتون  زيت  استخا’ 
بجوالت  اللجنة  قامت   2013 شتنبر 
م����دى تطبيق  ق��ص��د م��راق��ب��ة  أخ����رى 
دفاتر  في  عليها  املنصو’  الشروط 
 ¨ البي¾ية  للدراسة  املرفقة  التحمات 
حيث أسفرت هذه الزيارات عن اتخا– 

اإلجراءات والتدابير التالية:
Ãاس���ت���ص���دار ق�������رارات إغ�����ا‚ 7 
وحدات الستخا’ زيت الزيتون لعدم 
املنصو’  للشروط  أصحابها  احترام 

ªعليها في دفتر التحمات
أرباب املعاصر  اثنني من  Ãمتابعة 
ق��رار  بتنفيذ  إلخالهما  القضاء  أم��ام 

ªاإلغا‚ الصادر في حق وحدتيهما
ول������إلش������ارة¨ ف������Sن م����ا ي���ح���د م��ن 
اإلدارة  ط��رف  من  املبذولة  املجهودات 
امل���رج على  م���ادة  م��خ��ل��ف��ات  م��ن  للحد 
امل��ج��ال ال��ب��ي��¾��ي¨ ق��ي��ام ب��ع��ض أرب���اب 
امل���ع���اص���ر ب��اس��ت��خ��ا’ ك��م��ي��ات من 
ال��زي��ت��ون ت��ف��و‚ ال��ك��م��ي��ات امل��رخ��ص��ة 
0وجب دفاتر التحمات ¨ الشيء الذي 
االستيعابية  الطاقة  على  سلبا  يRثر 
للصهاريZ ويRدي إلى قذف مادة املرج 
يتطلب  2ا  والوديان¨  املياه  0جاري 
من أرباب املعاصر االنخراط الفعلي في 
من  أجل احلد  من  املبذولة  املجهودات 
املنظومة  مستوى  على  الوضع  تفاقم 

البي¾ية باإلقليم 0جملها. 
º حممد بنعمر

≈عــفا¡ املــنbو« ا'Nــوي للAــRون اöÝùمــية با)�ــيمة
tلتاونــات م×ــل wقليــمùو« اbــا¼ر املنــDيــني بن الFوت

ل���م ي��ك��ن إع���ف���اء امل���ن���دوب 
اإلسامية  للشRون  اجلهوي 
س��وس��ان  ال��س��ي��د  باحلسيمة 
ف����ك����ري ق�������رار م���ف���اج���¾���ا ف��ي 
املتتبعني  م��ن  للكثير  سياقه 
وامل���ه���ت���م���ني 0���ج���ال ت��دب��ي��ر 
عامة  باملغرب  الديني  الشQن 
وجهة تازة احلسيمة تاونات 
بصفة خاصة¨ هذا املجال كما 
هو معروف يعرف الكثير من 
من  والتجاوزات  االختراقات 
من  واشخا’  حركات  طرف 
مرجعيات اصولية¨ حتاول أن 
الديني  الشQن  على  تستحو– 
الس��ت��خ��دام��ه س��ي��اس��ي��ا ضد 

خصومها.
وزارة  اختيار  وقع  وهكذا 
االسامية  والشRون  االوقاف 
ع���ل���ى امل�����ن�����دوب االق��ل��ي��م��ي 
بتاونات  السامية  للشRون 
االستا– عبد الرفيع بن الطاهر 
لتدبير  ت���اون���ات  اق��ل��ي��م  اب���ن 
باحلسيمة  ال��دي��ن��ي  ال���ش���Qن 
واجل�����ه�����ة ك����ك����ل. ف�����ي ه����ذا 
وموþفي  اط��ر  نظم  ال��س��ي��ا‚ 
للشRون  االقليمية  املندوبية 
بتنسيق  بتاونات  االسامية 
احمللي¨  العلمي  املجلس  مع 
بترقية  واحتفال  وداع  حفل 

ال��س��ي��د ب��ن ال��ط��اه��ر م��ن��دوب��ا 
ج��ه��وي��ا ل��ل��ش��Rون االس��ام��ي��ة 
باحلسيمة الذي تسلم مهامه 
 ¨2014 يناير   20 يوم االثنني 
األستا–  القي  اإلط��ار  هذا  في 

رئيس  امل��ف��ض��ل احل��ض��رات��ي 
امل��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي ل��ت��اون��ات 
ابو  محمد  االس��ت��ا–  بحضور 
اخلبرة عضو املجلس العلمي 
املرشدين  واالئ��م��ة  ل��ت��اون��ات 

وامل�����Rط�����ري�����ن وامل�����رش�����دات 
االقليمية  املندوبية  وموþفي 
ونظارة  االس��ام��ي��ة  للشRون 
كلمة  ب���ت���اون���ات¨  االوق�������اف 
اعضاء  غبطة  ع��ن  فيها  عبر 

امل��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي ل��ت��اون��ات 
ب��ت��رق��ي��ة امل���ن���دوب االق��ل��ي��م��ي 
بتاونات  االسامية  للشRون 
االستا– بن الطاهر الذي كان 
0ثابة عون وþهير ومساهم 

قدير وصاد‚ خبير¨ استطاع 
ال���ف���رو‚  ي���ذي���ب  ان  ب��ص��دق��ه 
وي����������زاوج االخ���ت���ص���اص���ات 
الله  كتاب  في خدمة  لتتكامل 
املبني والسنة النبوية والعلم 
ال��ش��رع��ي ف���ي اق��ل��ي��م ال��ق��ر¬ن 

واحلديث والعلوم الدينية.
وخ���ت���م رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
ال���ع���ل���م���ي ك��ل��م��ت��ه ب���ال���دع���اء 
ل���ه ب��ال��ت��وف��ي��ق¨ واع�����دا اي���اه 
جانب  ال��ى  العمل  باستمرار 
ال��ع��ام  للصالح  خ��دم��ة  خلفه 
حتت القيادة الرشيدة ملوالنا 
ام��ي��ر امل��Rم��ن��ني ج��ال��ة امللك 

محمد الساد”.
º خ. بناجي
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:

ف����ي خ���ب���ر م���ف���اج���Q ل��ل��ج��ه��ات 
ال��رس��م��ي��ة ول��ل��ح��ق��وق��ي��ني ال��ذي��ن 
معتقلي   n��م��ل ع��ل��ى  يشتغلون 
òال��س��ل��ف��ي��ة اجل���ه���ادي���ةå¨ غ���ادر 
م��ن��ذ أي����ام أن����س احل���ل���وي®اب���ن 
الناطق  ت��اون��ات©¨  تيسة≠إقليم 
املشتركة  اللجنة  بSسم  الرسمي 
للدفاع عن املعتقلني اإلساميني¨ 
���راب امل��غ��رب ص��وب األراض���ي  Ôت
صفوف  إل��ى  للقتال  ال��س��وري��ة¨ 
املقاتلة  اإلس��ام��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
امل��ق��رب��ة م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة. 
ت��اون��ات من  وق���د علمت ص���دى 
عائلة  من  مقرب  محلي   مصدر 
يتواجد  األخير  أن هدا  احللوي 

في سوريا .
وقد أثار سفر  احللوي للقتال 
إلى جانب تنظيمات  في سوريا 
ج��ه��ادي��ة¨ ج���دال واس���ع���ا داخ���ل 
املشتغلة  احل��ق��وق��ي��ة  األوس�����اط 
السلفية  م��ع��ت��ق��ل��ي   n��م��ل ع��ل��ى 
اجل���ه���ادي���ة¨ ف��ي��م��ا ت����رى بعض 
الواقعة  أن  احلقوقية  امل��ص��ادر 
م��ن ش��Qن��ه��ا أن ت��دف��ع األوس���اط 

ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ت��ش��دد أك���ث���ر من 
ال  ال��ذي   nللمل تناولها  طريقة 
زال ش��ائ��ك��ا¨ خ��ص��وص��ا وأن��ه��ا 
 ¨åالعودò مسQلة  إلى  تنبه  þلت 
ال���ت���ي ت���راه���ا ت���ه���دد امل��ج��ت��م��ع 
امل���غ���رب���ي م���ن خ��ط��ر اإلره������اب.
وزير العدل واحلريات¨ مصطفى 
ال���رم���ي���د¨ ال������ذي اش���ت���غ���ل ق��ب��ل 
معتقلي  ملفات  على  اس��ت��وزاره 

كمحامي   åاجل��ه��ادي��ة òالسلفية 
الكرامة  منتدى  ضمن  وحقوقي 
ل��ل��ح��ق��و‚ اإلن�����س�����ان¨ ق�����ال ف��ي 
أخطر  إن  صحفية¨  تصريحات 
م���ا ي���ه���دد امل���ل���n ه���و òم��س��Qل��ة 
العودå¨ أي رجوع املعتقلني بعد 
اإلفراج عنهم جراء عفو ملكي أو 
إلى  احلبسية¨  فترتهم  انقضاء 
السفر  مثل   ¨åإره��اب��ي��ةò أنشطة 

إل���ى م��ن��اط��ق ال��ت��وت��ر ك��س��وري��ا.
األم����ن  أن  ال���رم���ي���د  وأض��������اف 
املغربي òال يسمح أبدا 0غادرة 
 ¨åامل��غ��ارب��ة ل��ل��ق��ت��ال ف��ي س��وري��ا
 ¨åخ���ط أح��م��رò م����وردا أن األم���ر
إ–ا  ل��ي  سيضمن  òم���ن  مضيفا 
رج���ع –ل���ك امل��غ��رب��ي م��ن منطقة 
على  يستمر  أال  بلده  إل��ى  توتر 
.åاملجتمع بذلك  وي��ه��دد  أف��ك��اره 
وسبق ألنس احللوي¨ أن اعتقل 
0وجب قانون مكافحة اإلرهاب 
ل3 سنوات ®من 30 أبريل 2004 
إلى 10 ماي 2007©¨ وهي الفترة 
عامني  أف��ق��دت��ه  ال��ت��ي  السجنية 
متابعة  من  وحرمانه  دراس��ي��ني 
من  الثالث  السلك  ف��ي  دراس��ت��ه 
يساهم  أن  قبل  العالي¨  التعليم 
ب���ع���د خ����روج����ه م����ن ال���س���ج���ن ف��ي 
للدفاع  املشتركة  اللجنة  تQسيس 
حيث  اإلس��ام��ي��ني¨  املعتقلني  ع��ن 
þل يشتغل كناطق رسمي بSسمها 
ومنسقا ألبرز وقفاتها االحتجاجية 

على املستوى الوطني.
º يونس لكحل

ابن تي�ة أنf ا)لوي ¹فاجT ا)Iوقيني 
من تيسةوG¹ــاœ— املGــر« للIتــا‰ �ــÝ wــو—¹ا 

خليفة بعمالة اإلقليم يهدد جمعية 
بحلها و يتهمها بممارسة السياسة 

والمركز المغربي لحقوق اإلنسان فرع 
تيسة يدخل على الخط ...

الزالت تداعيات الشكاية التي نشرت عبر صدى تاونات  مستمرة  
و التي و جهها  رئيس جمعية بن دهاج  للفروسية التقليدية بتيسة  

بعدما   حتدث فيها عن  ما قال عنه  الرفض الدائم من طرف عامل 
إقليم تاونات -الرئيس املباشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

بتاونات- فيما يتعلق بدعمها ) هذا و أشارت الشكاية إلى انه سبق 
التوجه إليه غيرما مرة بطلب من أجل االستفادة من الدعم في إطار 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما يخص دعمها قصد جتهيز 
فريقها للفروسية التقليدية مبستلزمات التبوريدة من سروج و بنادق 

تقليدية ، و كذلك بشراكة جمعيتهم و اجمللس البلدي مع العلم أن 
الفريق املشار إليه دائما ميثل اإلقليم و اجلهة في امللتقيات الوطنية 

و الدولية و سبق له أن فاز مبجموعة من اجلوائز ،  تداعيات  
الشكاية التي نشرت  حدثت فيها تطورات و صفها  رئيس اجلمعية 

باخلطيرة  وذلك  في اتصاله بصدى تاونات ، حينما  قال أن   خليفة  
يعمل بعمالة اإلقليم  هدد  بحل اجلمعية و اتهم  مكتبها بكونه 

ميارس السياسة ، و ذلك حينما كان  متواجدا  بإحدى املقاهي  
بتراب جماعة واد جمعة ، هذا وأكد أن األمر حصل بوجود مجموعة 
من املواطنني  الذين أكدوا له الواقعة، كما  لم يستبعد  السيد عمار 
مداد توجهه  بشكاية  في املوضوع  إلى القضاء  إلنصاف  جمعيته  
من االتهامات  التي  يكيلها له البعض  و على رأسهم   هذا اخلليفة  
الذي ال يتوانى في مهاجمته   غير ما مرة  في لقاءات  مع أعضاء   

فريق  سربة اخليالة  ، و عاقة بالقضية  أصدر  املركز املغربي 
حلقوق اإلنسان  فرع تيسة بيانا  إلى الرأي العام الوطني و احمللي  
استنكر فيه  ما تتعرض  له اجلمعية من  مضايقات  و طالب  عامل 

اإلقليم بفتح  حتقيق في املوضوع ،  و هذا نص البيان  الصادر 
بتاريخ 26-01-2014 : 

بعد الهجمة الشرسة التي  تعرضت لها  جمعية بن دهاج للفروسية 
التقليدية بتيسة إقليم تاونات و التي و صلت حد التهديد والوعيد 
الذي أطلق  عنانه  رجل سلطة برتبة خليفة  يعمل بعمالة  اإلقليم 

، الذي  هدد  بأحد املقاهي بتراب جماعة واد جمعة  أمام مرأى و 
مسمع  املواطنني  هدد   جمعية بن دهاج للفروسية التقليدية باحلل 

و اتهمها مبمارسة السياسة ، إننا باملركز املغربي حلقوق اإلنسان 
فرع تيسة نعلن إدانتنا و استنكارنا لهذا التصرف الا مسؤول 

و الذي ال يتماشى و املفهوم اجلديدة للسلطة ، كما  نعتبر  هذا 
السلطة  و جب التنبيه السلوك  شططا  في استعمال 

إلى خطورته  ألنه ال يتماشى 
و ما وصل  إليه املغرب على 
مستوى احترام احلريات  و 

صونها  ، كما نطالب اجلهات 
املسؤولة وعلى رأسها عامل 

اإلقليم  فتح حتقيق في 
املوضوع  و العمل على وقف  

هذه الهجمة  الغير مبررة 
التي  نعتبرها  تقويضا  مقيتا  

للشعارات التي  تدعوا إلى 
تكريس  الدور  املهم و 

املنوط بجمعيات اجملتمع 
املدني ، وأمام هذا  التهديد 

واملضايقات التي تعتبر 
منافية لكل  القوانني واألعراف . نعلن 

للرأي العام  احمللي و الوطني ما يلي:
> شجبنا ملا تتعرض له اجلمعية من تهديد ووعيد .

> استنكارنا لكل املضايقات التي استفحلت في اآلونة األخيرة 
بتيسة ، والتي تطال حرية العمل اجلمعوي واإلعامي اجلاد 

واملسؤول .
> اعتبارنا التضييق على اجلمعيات و الناشطني بها مخالف لروح 
ومنطوق الدستور، وخلطابات جالة امللك التي جعلت من اجملتمع 

املدني رافعة للتنمية.
> نعلن تشبث اجلمعية بحقها القانوني املشروع في القيام 

له  بأنشطتها مع ما يتماشى والقانون األساسي للجمعية، والذي يخوّ
لها الدستور وقانون احلريات العامة ونهج كل السبل القانونية 

واملشروعة إلثبات هذا احلق .
>  شجبنا سياسة التمييز بني اجلمعيات التي ينهجها املسؤولون 
واملتعارضة مع مبادئ دولة احلق والقانون واملساواة فيما يخص 

الدعم املقدم لها .
> دعوتنا النسيج اجلمعوي احمللي والوطني إلى الشجب و التنديد 
بكل املمارسات التعسفية  التي تطال أنشطة اجلمعيات ، واستنكار 
التضييق و الشكايات الكيدية التي تطال  الناشطني اإلعاميني و 

احلقوقيني بتيسة ، والوقوف صفا متينا دفاعا عن العمل اجلمعوي 
و احلقوقي و اإلعامي  احلر واملسؤول ، ودمتم للحق أوفياء .

أكدت مصادر  جد  مطلعة لصدى تاونات 
أن  جلنة مكونة من  مجموعة من املصالح  
على رأسها عمالة اإلقليم   و السلطات احمللية 
املجلس  رئيس  و  املدينة  باشا  في   املمثلة 

البلدي  و 2ثل  عن مندوبية  الشباب  و 
ميدانية  بزيارة  قاموا   ¨ باإلقليم  الرياضة 
مRخرا  إلى القاعة املغطاة و امللعب البلدي  
  ¨ إنشائهما  عملية  على    للوقوف  بتيسة  

هذا و أكدت املصادر نفسها أن  خافات 
البلدي  و  اندلعت  بني رئيس املجلس  
2��ث��ل م��ن��دوب��ي��ة ال��ش��ب��اب  و ال��ري��اض��ة  
ب��ع��دم��ا   ت��ق��دم ه���ذا األخ��ي��ر 0جموعة 
م��ن امل��اح��ظ��ات ت��ب��رز  م��دى  األخ��ط��اء و 
البناء  2ا  التي  شابت عملية  العيوب 
دفعه  لطلب  تدوين  ماحظاته  باحملضر  
حتى يتسنى له التوقيع. و أمام  رفضه  
املجلس  رئيس  تدخل   احملضر  توقيع  
ال��ذي  خاطبه  بكام  غير مفهوم   البلدي 
من قبيل  أنت  مدفوع من  جهة ما  للعرقلة   
ما دفع  2ثل  مندوبية الشباب و الرياضة  
إلى إعان انسحابه   بعدما اتصل  باملندوب 
طالبه  0غادرة  ال���ذي   ل��ل��وزارة   اإلقليمي 
املكان . و علمت صدى تاونات من مصادرها 
املطلعة  أن القاعة املغطاة و امللعب البلدي 
التهي¾ة  مشروع  ضمن   يندرجان   اللذين  
احلضرية  الذي  استفادت  منه  تيسة  على 
الذي   و  باإلقليم   البلديات  م��ن   ع��دد  غ��رار 
أعطى انطاقته  صاحب اجلالة  في  زيارة  
سابقة لإلقليم   يعرف  خروقات  جد  خطيرة  
تندرج  ضمن الفضائح  املدوية  التي  من املمكن 

أن تطيح  بعدد من الرƒو”  . 
º ي. ل

بسبب وجود خروقات  و أخطاء  بمشروع أعطى انطالقته جاللة الملك في زيارة سابقة لإلقليم  

q¦2  الAبا« و الر¹ا}ة  ¹ن�×V من مFا¹نة 
الIاعــة املDGــا… و امللــVF البلــbي   

السلطة  و جب التنبيه السلوك  شططا  في استعمال 

صونها  ، كما نطالب اجلهات 

التي  نعتبرها  تقويضا  مقيتا  

منافية لكل  القوانني واألعراف . نعلن 

أنس احللوي
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خاص بغفساي
 ÍU�HG� W�U� W�H�
ÃU�� bL�� ∫ œ«b�≈
GSM∫ 0667675853
∫ wE�U(« nODK�« b��Ë
GSM∫ 0625627112

:
على إيقاع نغمات الغيطة واللوحات الفنية الرائعة للفرق الفولكلورية املحلية والزخات املطرية املباركة  أعطيت انطالقة  النسخة 

األوىل للمهرجان اإلقليمي للزيتون بغفساي من طرف السيد عامل إقليم تاونات مبعية مستشار وزير الفالحة ووفد مهم مشكل من نواب 
اإلقليم بالربملان ورؤساء املصاحل اإلقليمية املدنية والعسكرية  ورؤساء اجلماعات احلضرية والقروية باإلقليم ورؤساء الغرف املهنية.

وذه املناسبة  نوهت تدخالت السادة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري والسيد عامل إقليم تاونات والسيد رئيس الغرفة اجلهوية 
الفالحية  باملجهودات اليت بذلت من أجل الرقي بالطابع التقليدي ملوسم الزيتون إىل مستوى مهرجان جيعل من هدفه األمسى تثمني 

سلسلة الزيتون بإقليم تاونات ووضعها إىل جانب مثرة التني من أهم املنتوجات املجالية باإلقليم.

غفساي...عاصمة الزيتون
 aلتكريس ثقافة اإلستحقا‚ وترسي
اجلمعية  خصصت  فقد  التنافسية 
تقديرية  وش��واه��د  ج��وائ��ز  املنظمة 
ل��ف��ائ��دة ال��ت��ع��اون��ي��ات وامل��ج��م��وع��ات 
املتخصصة  االقتصادي  النفع  –ات 
وبهذه  ال��زي��ت��ون  سلسلة  تنمية  ف��ي 

: Zاملناسبة فقد مت تتوي
1. مجموعة –ات النفع االقتصادي 

جبلية ببني وليد
2. مجموعة –ات النفع االقتصادي 

الوحدة غفساي
3. مجموعة –ات النفع اإلقتصادي 

عني عائشة تاونات
4. تعاونية أوليا غفساي
5. تعاونية أرياف كيسان

معرض  تنظيم  باملناسبة  مت  وق��د 
ل��ل��م��ن��ت��وج��ات امل���ج���ال���ي���ة ب��اإلق��ل��ي��م 
ح��ض��ره 18 ع���ارض ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
10 شركات ومRسسات تعنى بقطاع 
الزيتون والبحث الزراعي إلى جانب 
التي  القروية  اجلماعات  معروضات 
احمللية  باملنتوجات  املهرجان  أثثت 
للزيتون الطازج واملعد لúكل وعرض 
وس���ائ���ل إن���ت���اج ال���زي���ت ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الزروالية  البيصارة  وجبات  وتقدمي 

للزوار والضيوف.
وق����د اه��ت��م امل���ه���رج���ان ب��اجل��ان��ب 
ميدانية  وأورا‘  والتقني  العلمي 
الزيتون  سلسلة  تنمية  م��ج��ال  ف��ي 
و–ل�������ك ب��ت��ن��ظ��ي��م ع�������روض ع��ل��م��ي��ة 
والطبية  الغذائية  القيمة  ت��ن��اول��ت 
الطبيعية¨أهمية  ومشتقاته  للزيتون 
من  للرفع  البينمهنية  التنظيمات 
تنافسية منتوج زيت الزيتون وطنيا 

ودوليا.
وإلشراك الفاحني بشكل عملي في 
عملية العناية بهذه الشجرة املباركة 
تقنيات  مجال  في  ورشة  تنظيم  فقد 
وكيفية  ال��زي��ت��ون  ش��ج��رة  ت��ش��ذي��ب 
تQطير  من  و–ل��ك  املبيدات  استعمال 
باملدرسة  متخصص  ف��اح��ي  تقني 

الفاحية 0كنا”.
على  والنشاط  البهجة  وإلضفاء   
 nللتخفي  Õاملهرجان وخلق جو املر
تعب أيام جمع غلة الزيتون فقد أحيا 
فنية  سهرة  العروسي  حسن  الفنان 
بارد  ال��زوار في جو  الدفT بني  بثت 

و2طر.

األول��ى  النسخة  ف��Sن  بداية  وكQية 
أخطاء  ع��دة  شابتها  امل��ه��رج��ان  م��ن 
تنظيمية والتي همت على اخلصو’ 
استفراد أعضاء من جمعية مهرجان 
الكلي  والتغييب  بالتنظيم  الزيتون 
املجتمع  فعاليات  من  املشكلة  للجان 
وكان  املهرجان  ه��ذا   Õإلجن��ا املدني 
واض��ح��ا إب����ان م��ج��ري��ات امل��ه��رج��ان 
ال���ذي خلفه غياب  ال��واض��ح  ال��ف��را⁄ 
إدارة املهرجان و–لك خوفا من بعض 
واج��ه��ة  ع���ن  لتغييبهم  امل��ن��ت��خ��ب��ني 
امل���ه���رج���ان وب���ذل���ك غ����اب امل��خ��اط��ب 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ص��ح��اف��ة وال��ع��ارض��ني 

والزوار على حد سواء. 

تنصيب قائد جديد
 لقيادة بني زروال

  
جرى يوم اإلثنني 30 دجنبر 2013 0قر قيادة بني 
زروال حفل تنصيب القائد اجلديد لقيادة بني زروال 

خفا للقائد الذي مت تنقيله عمالة مقاطعات موالي رشيد 
بالدارالبيضاء.

  أشرف على حفل التنصيب هذا السيد الكاتب العام 
ملالة إقليم تاونات وبحضور رئيس قسم الشؤون العامة 
للعمالة ورئيس دائرة  غفساي ورجال السلطة ا;لية 

بالدائرة واملصالح اخلارجية بالعمالة.
القائد اجلديد يسمى السيد  يوسف الشطابي من 

مواليد مدينة صفرو سنة 1970 حاصل على اإلجازة 
في احلقوق 

 Õتقلد عدة مهام∫قائد 0قطعات موالي رشيد والفال
بالدار البيضاء≠الناضور ¨بني فراسن واد أمليل¨الكتابة 

العامة بعمالة إقليم تازة.

مشروع ناجح بدائرة غفساي
قد يصلح مستقبال لتقطير زيوت الكيف بعد تقنينه

بعمالة  م��س��Rول  يجد  ل��م 
في  ليجتهد  ت��اون��ات  اقليم 
الناجحة  امل��ش��اري��ع   n��وص
ب����دائ����رة غ��ف��س��اي وال��ث��ن��ي 
االقليم  ع��ام��ل  أم���ام  عليها 
ورƒساء املصالح اخلارجية 
واملجتمع  السكان  و2ثلي 
امل���دن���ي ب���دائ���رة وب��اش��وي��ة 
غفساي في اللقاء التواصلي 
احدى  مشروع  غير  األخير¨ 
اجلمعيات بالوردزا⁄ بدائرة 
ف��ي م��ج��ال تقطير  غ��ف��س��اي 
والعطرية  الطبية  االعشاب 
ناجح  مشروع  /��و–ج  بQنه 

 nالوص هذا  قال  باملنطقة¨ 
اجلمعية  ح���ق  ف���ي   Õوامل�����د
ح���ام���ل���ة امل�����ش�����روع وك����ان 
اجل��م��ع��ي��ات وال��ت��ع��اون��ي��ات 
ف����ي دار  ف���ع���ا  ال���ن���اج���ح���ة 
يقدم   أن  وع����وض  غ��ف��ل��ون¨ 
عرضه  في  –لك  على  الدليل 
بالصورة  مثبت  ه��و  وك��م��ا 
ال��ف��ت��وغ��راف��ي��ة أع�����اه¨ فقد 
اك���ت���ف���ى ب���ت���م���ري���ر ك���ام���ه 
 Õاملعسول الذي فيه من املد
والثناء على النجاÕ الباهر 
للجمعية املدللة¨ لúسn ان 
املجتمع  2ثلي  من  واح��دا 

السكان  2ثلي  وال  امل��دن��ي 
توضيحيا  س��Rاال   Õيطر لم 
ب��ش��Qن جن��اÕ ه��ذا امل��ش��روع 
من فشله¨ ألن املشروع الذي 
زيوت  وتقطير  إلنتاج  م��ول 
والعطرية  الطبية  االعشاب 
من  انطلق  اجلمعية  ل��ه��ذه 
القنب  زراع��ة  محاربة  فكرة 
الهندي¨ لكن من الغرائب في 
املشروع  أن  العجائب¨  باد 
يصبح  ان  مي��ك��ن  ال��ن��اج��ح 
ن��اج��ح��ا ف���ي ت��ق��ط��ي��ر زي��ت 
تقنينه  بعد  الهندي  القنب 
من قبل الدولة¨ خاصة وأن 

العشبة  هو  الهندي  القنب 
الوحيدة احمليطة باملشروع 
وليست تلك االعشاب الطبية 
فقط  توجد  التي  والعطرية 
نفسه  امل��س��Rول  مخيلة  ف��ي 
وفي قارورات تعرض زيوت 

نباتية ال متت لهذا املشروع 
بصلة¨ ومن يدري فقد يكون 
امل���ش���روع رائ�����دا ون��اج��ح��ا 
القنب  تقطير  في  مستقبا 

الهندي والفاهم يفهم.  
º غفساوي حر
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خاص بالقرية
صفحة خاصة بالقرية 
إعداد : عبد الله املهدي

الهاتف : 0665076298

Email : kbm34050@yahoo.fr

:

وفاة امرأة وجنينها
 لقيت امرأة من بوشابل 

مزدادة سنة 1977 حتفها 
هي وجنينها يوم اجلمعة 

رابع وعشرون يناير من هذه 
السنة باملركز الصحي ببلدية 

قرية با محمد. وحسب 
ما صرحت به أسرتها 

فالضحية مت استقدامها 
لهذا املركز بعدما شعرت 
باملخاض ودخلته راجلة   

لتخرج منه جثة هامدة هي 
وجنينها .وقد خلف هذا 
احلادث أسى عميقا في 

نفوس املواطنني واعتبروا ما يحدث بهذه البلدة هو استهتار 
بحياتهم.وقد استنكر املركز املغربي حلقوق اإلنسان بتاونات 
هدا احلادث  طالبا فتح حتقيق جدي في املوضوع ومحمال 

املسؤولية للجهات املعنية.

الماء الصالح للهذر
بإحدى القنوات التي جتلب املاء على القنطرة املتواجدة على 

سبو بدوار كالبة جماعة ملكانسة يتدفق املاء على شكل شالل 
مند سنة والى غاية كتابة هذه السطور. وليس مهما أن يكون 

مصدر هذا املاء هي محطة التصفية باملكانسة أو بفاس بل 
املهم هو من يوقف هذا النزيف الذي حول املاء الصالح للشرب 

إلى املاء الصالح للهذر. أطنان من املاء تضيع يوميا وال من 
يحرك ساكنا وكأننا في غنى عن هذه املادة احليوية التي 

أصبحت تقل يوما بعد يوم. وليس هذا فقط بل يجب مساءلة 
ومعاقبة املتورطني في هذا اإلهمال وهذا الضياع والالمباالة. 
أم أن شعار عفا الله عما سلف تسري على اجلميع في هذا 

البلد األمني. 

رضيعة
مت العثور يوم الثالثاء يناير من هذه السنة الذي يتزامن مع 

انعقاد السوق االسبوعي لقرية با محمد على رضيعة ملفوفة 
في كيس بالستيكي وملقاة قرب القصر البلدي وسط قرية با 

محمد...وقد فتح حتقيق في املوضوع.

حريق
شب حريق بإسطبالت لتربية الدجاج بإحدى الضيعات بدوار 
القليني جماعة موالي عبد الكرمي دائرة قرية با محمد  وتسبب 

في خسائر مادية كبيرة .وتعتبر مثل هذه املشاريع مصدر 
شغل لساكنة املنطقة .وقد تطلب األمر تدخل رجال املطافئ 
التابعني جلرف امللح لكن بعد فوات األوان. وكان من املمكن 
تفادي مثل هذه اخلسائر لو كانت قرية با محمد متوفرة هي 
األخرى على مركز للوقاية املدنية.إمنا قرية با محمد قدرها 

االنتظار في كل شيئ...

اذاعة  فاس  الجهوية
 حل يوم الثالثاء21يناير من هذه السنة بقرية با محمد فريق 

من اداعة  فاس  اجلهوية وأجرى حوارات مع كل من نائب 
رئيس املجلس البلدي ورئيس جماعة موالي عبد الكرمي ومع 

بعض اجلمعيات والتعاونيات والفاعلني ومن بينهم تعاونية 
النور للخياطة والنسيج وتعاونية البدر لصناعة املنتجات 

النباتية املتواجدة بدوار كواليل جماعة بوشابل  وكذلك مع 
صاحب معصرة الزيتون بطريق لغوازي الذي اكد انه بصدد 

تغيير معصرته احلالية بأخرى جد متطورة ال تتسبب في 
التلويث البيئي الصادر عن املرج.

من قرية أبا محمد

دعاء الحكومة
    اللهم زد عليهم وال تزد لهم

اللهم زد عليهم في الوقود حتى ال يستطيع ضعيفهم أن يقود ويركن 
عربته أو يبيعها بدرهم معدود

اللهم زد عليهم في كل املواد ليصبح كل منهم خاوي الوفاض
اللهم جمد أجورهم وخفض تقاعدهم  وضاعف بطالتهم وطول 

عطا لتهم
اللهم شتت شمل أحزاب املعارضة  لكي ال ندخل معها في أية 

مقايضة 
واجعلنا اللهم دائما الرابحني في كل مفاوضة 

اللهم جني حكومتنا امللتحية من العفاريت والتماسيح  وأبعدها كل البعد عن كل ما له عالقة بالتنمية البشرية 
اللهم ال تخيب ظن البنك الدولي في سياستنا وال جتعله في يوم من األيام غاضب علينا  انك سميع مجيب آمني.

> عبد اهلل  المهدي

اإلطار املايل السابق
 أمحد شباش يف ذمة اهلل

    في طريقه من قرية با محمد إلى الدار البيضاء وعلى اثر سكتة 
مفتش  وهو  شباش  أحمد  املرحوم  ربه  عفو  إلى  انتقل  ؛  مفاجئة  قلبية 
وأعمال  اهتمامات   ع��دة  له  وكانت  الضرائب   ب��إدارة  سابقا  إقليمي 

جمعوية شغل فيها مناصب مهمة.
كان  ألن��ه  يعرفه  من  كل  نفوس  في  عميقا  أس��ى  فراقه  خلف  وق��د   
األليمة  املناسبة  وبهذه  عالية.  أخ��اق  وط��ات  وكرميا  محبوبا  شخصا 
تتقدم صدى تاونات ومعها مكتبها بقرية ابا محمد  بأحر التعازي إلى كل 
أفراد  عائلته داخل قرية با محمد وخارجها وباخلصوص زوجته  السيدة 
خديجة وبناته الدكتورة أمل ومنى وسلمى  راجني من العلي القدير أن 
وإنا  لله  وإنا  الفقيد فسيح جنانه  يسكن  وان  والسلوان؛  الصبر  يلهمهم 

إليه راجعون.

بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اجلماعة وبعد مراسلة كل اجلهات املعنية مبا فيها رئيس احلكومة 
وبعد طلب مقابلة عامل اإلقليم مند أزيد من 3 أشهر ودائما يف انتظار اجلواب وبعدما ال زالت املشاكل اليت 

كانت وراء هذا احلراك عالقة إن مل نقل تفاقمت خاصة مشكل تلويث حقينة سد الوحدة قررت مجعيات 
املجتمع املدين باجلماعة القروية موالي بوشىت دائرة قرية با حممد إقليم تاونات رفع التحدي والتوجه 

صوب برملان األمة ليقوم أعضاؤها رفقة جمموعة من املواطنني بوقفة احتجاجية ليكون اجلميع حكومة 
وشعبا وبرملانا على اطالع مبا حيدث يف هذه املنطقة النائية املقصية املحسوبة على املغرب الغري النافع.

الشهر  ه��ذا  ي��وم من  ثاني  ففي 
شد   2014 السنة  ه��ذه  من  يناير 
اجل��م��ي��ع ال����رح����ال ان���ط���اق���ا من 
اجل��م��اع��ة امل��ذك��ورة نحو ال��رب��اط 
كلمتر   15 حوالي  قطعوا  وبعدما 
وج�����دوا ف���ي ان��ت��ظ��اره��م ب��ت��راب 
جماعة موالي عبد الكرمي السلطات 
احمللية ورجال الدرك امللكي وبعد 
ال��ف��ش��ل ف���ي ث��ن��ي��ه��م ع���ن ال��ذه��اب 
مت إن���زال ك��ل م��ن ك��ان��وا يركبون 
كانت  العزمية  لكن   207 سيارات 
أقوى ولم متنعهم هذه اإلجراءات 
م��ن م��واص��ل��ة امل��س��ي��ر ح��ت��ى ول��و 
األق���دام  على  امل��ش��ي  األم���ر  تطلب 
يدبروا  أن  استطاعوا  أنهم  غير 
أم����وره����م ب��وس��ائ��ل��ه��م اخل��اص��ة 
الوقت  ف��ي  البرملان  أم��ام  وك��ان��وا 
احمل����دد وب��ع��د ت��ن��ظ��ي��م ال��ص��ف��وف 
ترديد  في  الافتات شرعوا  وفتح 
الشعارات التي كانت كلها موجهة 
بني  ومن  واملفسدين  الفساد  ضد 

املطالب امللحة:
سد  حقينة  ع��ل��ى  احمل��اف��ظ��ة   <
التلوث خاصة بعدما  الوحدة من 
رئ��ي��س اجل��م��اع��ة معصرة  أن��ش��ا 

للزيتون بالقرب منها

كانت  التي  األسباب  معرفة   <
عني  وار  بد  دار   70 حرمان  وراء 
حل��م��ي��دي م���ن ال���رب���ط ب��ال��ش��ب��ك��ة 
على  تراميهم  بدعوى  الكهربائية 
الراضي اجلموع في حني استفاد 
40 منزال بنفس ال��دوار من الربط 

الكهربائي

والتدقيق  بالتحقيق  املطالبة   <
في ميزانية األراضي السالية

ل��ب��ري��دي��ة  م����درس����ة  ت����زوي����د   <
واملستشفى بالكهرباء

ت��خ��ف��ي��ض واج������ب اش���ت���راك   <
ال��ت��ل��م��ي��ذات امل��س��ت��ف��ي��دات م���ن دار 

الطالبة
> املطالبة بالتحقيق في خروقات 

اجناز املسالك الطرقية
> فتح حتقيق حول مابسات طرد 

بعض التلميذات من دار الطالبة
> امل��ط��ال��ب��ة ب��ت��وف��ي��ر ف��ض��اءات 

للشباب
> املطالبة بفك العزلة عن العديد 

من الدواوير
> املطالبة بدعم جمعيات املجتمع 

املدني وإشراكها في عملية التنمية
اخلروقات  في  حتقيق  فتح   <

ال��ت��ي ع��رف��ه��ا وي��ع��رف��ه��ا م��ا يسمى 
باملركب التجاري

باختصار  امل��ط��ال��ب  بعض  ه��ذه 
وبالرجوع إلى تلويث حقينة السد 
ف��ق��د اس��ت��ق��دم��ت ه����ذه اجل��م��ع��ي��ات 
مفوض قضائي وعاين بنفسه أثار 
ال��ت��ل��وي��ث وال��ت��ق��ط ل��ه��ا ص���ورا هي 
املفوض  ه��ذا  وحسب  حوزتهم  في 
فاملرج يصل إلى حقينة سد الوحدة 
املسمى  ب��امل��ك��ان  م����درك  واد  ع��ب��ر 
يهم  ال  ك��ه��ذا  أم���ر خطير  ت��رب��وه��م 
بل  وحدها  بوشتى  م��والي  ساكنة 
يهم املغاربة قاطبة خاصة وان املاء 
عملة  أص��ب��ح  التساقطات  قلة  م��ع 

نادرة وما ضاع حق وراءه طالب
لإلشارة فقد سبق أن حلت بهذه 
من  موفدة  تفتيش  جلنة  اجلماعة 

وزارة الداخلية. 

وقفة احتجاجية ملواطنني من جماعة موالي 
بوشـتى بإقليـم تاونـات  أمـام البـرملان

  

شكر على تعزية
  يتقدم محمد حفوظ أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أفراد 
اجللل  مصابهم  في  واساهم  من  لكل  اجلزيل  بالشكر  أسرته  
اجلهوي  اخل��ازن  بالشكر  ويخص  والدتهم  فقدان  في  املتمثل 
أي  من  واسرهم  يحفظهم  أن  القدير  العلي  من  راجيا  بوجدة  

مكروه وان يطيل عمرهم انه سميع مجيب.

وزير الصحة
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قامت «مجعية تاونات للتضامن والتنمية»  بتنسيق مع«اجلمعية املغربية للصحافة اجلهوية»  «ووكالة طيبة لألسفار بفاس» بتنظيم رحلة سياحية 
وثقافية  ألول مرة خارج أرض الوطن اىل استنبول  بتركيا ملدة أسبوع ؛من 29دجنرب2013 إىل 6 يناير2014  بفندق «The city hotel» من فئة 4 جنوم 

( مببلغ 6500 درهم عن كل شخص  مشلت تذكرة الطائرة واإلقامة مع الفطور )  . وقد  مشلت الرحلة زيارة أهم معامل اسطنبول واملعروفة تارخيًيا باسم بيزنطة 
ة واألِستانة وإسالمبول؛وهي تعترب أكرب املدن يف تركيا وثاين أكرب مدينة يف العامل من حيث عدد السكان، حيث يسكنها أكثر من 23 مليون  والُقْسَطْنِطْيِنيَّ

نسمة.ويزورها سنويا 20مليون سائح.وُينظر إليها على أا مركز تركيا الثقايف واالقتصادي واملايل. تغطي مساحة املدينة 39 مقاطعة ُتشكل والية اسطنبول 
. تقع إسطنبول على مضيق البوسفور وتطوق املرفأ الطبيعي املعروف باسم «القرن الذهيب الواقع يف مشال غرب البالد. متتد املدينة على طول اجلانب األورويب 

من مضيق البوسفور، املعروف باسم «تراقيا»، واجلانب اآلسيوي أو «األناضول»، وبالتايل فإا املدينة الوحيدة يف العامل اليت تقع على قارتني.

رحلة جمعية تاونات للتضامن والتنمية  إلى تركيا

ك���ان���ت ه����ذه امل���دي���ن���ة ع���اص���م���ةÎ ل���ع���دد م���ن ال����دول 
واإلمبراطوريات عبر تاريخها الطويل¨ فكانت عاصمة 
اإلمبراطورية   ¨©395–330® الرومانية  لإلمبراطورية 
من  ث��م   1204 سنة  حتى   395 ع��ام  ®م��ن��ذ  البيزنطية 
سنة 1261 حتى سنة 1453©¨ اإلمبراطورية الاتينية 
®1261≠1204©¨ والدولة العثمانية. ®1453–1922© وفي 
معظم هذه املراحل¨ أحيطت املدينة بهالة من القداسة¨ 
وسكان  سكانها  عند  كبيرة  دينية  أهمية  لها  ك��ان  إ– 
الدول املجاورة¨ فكانت مدينة مهمة للمسيحيني بعد أن 
اعتنقت اإلمبراطورية البيزنطية الدين املسيحي¨ قبل 
أن تتحول لتصبح عاصمة اخلافة اإلسامية من عام 

1517 حتى انحال الدولة العثمانية عام2419.
كما كانت مناسبة للمستفيدين من الرحلة أن قاموا 
بزيارة جامع السلطان أحمد أو اجلامع األزر‚ ¨ويقع 
بالضبط في ميدان السلطان أحمد وميكن الوصول اليه 
عن طريق املترو. وهو جامع مذهل في عمارته وانواره 
تركيا  ف��ي  املساجد  أه��م وأض��خ��م  أح��د  .وي��ع��د  بالليل 

والعالم اإلسامي ويقع مقابل ملتحn ¬يا صوفيا.
 1609  Ø ه�   1020  � بني املسجد بني عامي :1018 
أب��واب��ه.  أح��د  على  النوقشات  أح��د  حسب  م   1616  �
مهندسه محمد ¬غا أشهر املعماريني األتراك بعد سنان 
باشا وداود أغا. يقع املسجد جنوبي ¬يا صوفيا وشر‚ 

ميدان السبا‚ البيزنطي القدمي. 
 

من أهم وأشهر المعالم السياحية فى مدينة 
اسطنبول التي تم زيارتها نجد كدلك :

اروع واشهر /و–ج  تعتبر  ال��ت��ي   ص��وف��ي��ا  اي���ا 

بناها  كاتدرائية  العالم وكانت  البيزنطية فى  للعمارة 
اكبر  من  يعتبر  الدي  كابى  وطوب  االول.  جوستنيان 
البوسفور  على  القصر  يطل  العثمانية حيث  القصور 
ح��ي��ث ي��ح��ت��وى ع��ل��ى مجموعة ك��ب��ي��رة م��ن ال��زخ��ارف 
واالس��ل��ح��ة وص����ور ال��س��اط��ني وم��اب��س ال��س��اط��ني 
وس��ج��اد اخل���ا’ ب��ه��م وي��ح��ت��وى ال��ق��ص��ر ع��ل��ى غرفة 
الكعبة   Õمفتا على  حتتوى  التى  املقدسة  االم��ان��ات 
محمد صلى  ال��رس��ول  واث��ار  الصحابة  واه��م سيوف 
. الله علية وسلم وخطاباتة وجزء من شعرة وسيفة 
ال��وح��ي��د  ال���واص���ل  ال����دي يعتبر  ال��ب��س��ف��ور  وم��ض��ي��ق 
ل��ب��ح��ر م���رم���رة االق��ل��ي��م��ي ب��ال��ب��ح��ر األس�����ود و ط��ول��ه 
32 ك��ي��ل��و م��ت��را مي��ت��د م���ن اجل���ن���وب إل���ى ال��ش��م��ال و 
ه��و ال��ف��اص��ل ال��ب��ح��ري ب��ني ق��ارت��ي اس��ي��ا و اورب����ا .
كما نشير أن الزيارة شملت كدلك اهم االسوا‚ كالسو‚ 

املسقوف حيث يعتبر من اهم اسوا‚ اسطنبول حيث 
يوجد بة االف احملات ويزورة اكثر من نصn مليون 
شخص يوميا ويحتوى على18 بابا واهمها واكبرها 
لبيع  4000 متجرا  العثمانية ويحتوى على  باب نور 
التحn وامل��ج��وه��رات وال��ذه��ب وال��س��ج��اد وامل��اب��س 
يقع خلn اجلامع  ال��دي  امل��ص��رى  اجل��ل��دي��ة.وال��س��و‚ 
كانوا  االت��راك  التجار  الن  االس��م  بهذا  اجلديد وسمى 
يجلبون بضاعتهم بشكل اساسى من مصر وقى الوقت 

اليه  العرب حيث ياتون   Õالراهن يعتبر مقصد لسيا
لشراء البهارات والتوابل واملكسرات والقهوة التركية 
وال��ه��داي��ا.وش��ارع االس��ت��ق��ال  ال��دي يقع ف��ى املنطقة 
االوروبية بالقرب من ميدان تقسيم ويعتبر من اشهر 
مليون  إلى  زواره  اليه  يصل  حيث  شوارع اسطنبول 
احملات  اشهر  على  احتوائة  بسبب  يوميا  شخص 
واملطاعم واملقاهى واالماكن االثرية واملكتبات وقاعات 
االمريكية  السفارات  على  ايضا  ويحتوى  السينما. 
واليونانية والفرنسية كما بة خط مترو قدمي من فترة 

العثمانني.
ال��رح��ل��ة ك��ان��ت ناجحة  و&���در اإلش�����ارة أن ه���ده 
األشخا’  جميع  تصريحات  حسب  املقاييس  بكل 

املستفيدين من هده الرحلة السياحية.
 و تQتي في إطار األهداف العامة جلمعية تاونات 
عملية  في  اإلسهام  في  املتمثلة  و  والتنمية  للتضامن 
اإلقليم  R0هات   nالتعري عبر  تاونات  إقليم  تنمية 
 ªوالفنية والثقافية  واإلقتصادية  والطبيعية  البشرية 
والقيام بالرحات داخل الوطن وخارجه ªو تعزيز قيم 
املواطنة االيجابية¨بSنشاء فر’ و فضاءات للتبادل و 

.Õالتعارف و التضامن واحلوار واإلنفتا
º ادريس الوايل / إسطنمبول

الئحة األشخاص المسافرين في إطار 
رحلة سياحية وثقافية إلى تركيا

ادري�����س ال���وال���ي(م���دي���ر ص��دى 
ت��اون��ات  جمعية  ورئ��ي��س  ت���اون���ات 
للتضامن والتنمية) وحرمه خديجة 
الرحيم  +عبد  بناجي(صحافية) 
ف��ك��اه��ي(أس��ت��اذ ج��ام��ع��ي وف��اع��ل 
بالرباط وحرمه  جمعوي وحقوقي  
متقاعدة)  النعامي(أستاذة  خديجة 
ال��زاوي(إط��ارم��ن  اللطيف  +ع��ب��د 
+صباح  النواب  مجلس  في  تاونات 
مدينة  م���ن  ب��ي��ت  (رب����ة  ال��ن��ع��ام��ي 
اجل���دي���دة)+حل���ب���ي���ب أب���وري���ش���ة 
(إط������ار م��ت��ق��اع��د س���اب���ق ب�����وزارة 
اإلت���ص���ال وخ��ب��ي��ر ف���ي اإلت��ص��ال 
واإلع����ام مب��راك��ش وح��رم��ه حياة 
آيت  حموطاهرة(أستاذة)+حماد 
م��ن مدينة  ب��رمل��ان��ي  (ن��ائ��ب  ب��اه��ا 

(رج��ل  لعميري  زاك���ورة)+ي���وس���ف 
أع��م��ال م��ن زاك����ورة)+ع����ز ال��دي��ن 
ل��ه��رب��ل��ي (ص���اح���ب م���ق���اول���ة في 
وحرمه  مبراكش  والنشر  الطباعة 
الودغيري)+رشيد  رشيدة  السيدة 
عبد العزيز (تاجر من زاكورة)+عياد 
لغريب (إطار محاسباتي من تاونات 
الدارالبيضاء)+حسني  ف��ي  مقيم 
أوع�����ال (ن���ائ���ب ب��رمل��ان��ي س��اب��ق 
وم��ه��ن��دس م���ن زاك���ورة)+ف���اط���م���ة 
مقيمة  تاونات  من  الوالي(أستاذة 
احلجاجي(طالب  ب��ف��اس)+أي��وب 
بفاس)+لبنى احلجاجي(إطار بنكي 
بالرباط)+حسن  مقيمة  تاونات  من 
محمد  اب��ا  قرية  م��ن  (ت��اج��ر  ملفرج 
شاكر  العزيز  تاونات)+عبد  بإقليم 

األج��رة  لسيارات  نقابي  (م��س��ؤول 
م���ن ق���ري���ة اب����ا م��ح��م��د)+م��ح��م��د 
بغفساي  مقاولة  املعلمي(صاحب 
بإقليم تاونات)+مليكة العمري (إطار 
نورالدين  بالدارالبيضاء)+  مالي 
بفاس)وحرمه  شركة  فارس(مدير 
م���ج���ي���دة ال���ف���رمي���ي)+ج���ي���ه���ان 
ف�����ارس+وص�����ال ف��ارس+ف��اط��م��ة 
(مدير  حللو  (ف��اس)+ج��ال  مفيد 
غيتة  وحرمه  بالدارالبيضاء  شركة 
البيضاء)+فاطمة  اجلامعي(الدار 
(ف��اس)+ن��وال  اإلدريسي  الكاميلي 
القيطوني(فاس)+عبد  اإلدري��س��ي 
عسكري  (م��وظ��ف  النعماني  ال��ل��ه 
متقاعد من تاونات)+عبد الرحمان 

بنجدي(إطار في مجلس النواب).

جامع أحمد السلطان أو اجلامع األزرق
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  تنBيV �مBم واليا 'Nة تا“… 
w�لــفا لل×ــاš ا)�يــمة تــاونات

أشرف الوزير املنتدب لدى وزير 
يوم  الضريس¨  الشرقي  الداخلية 
تازة  جهة  0قر   ¨2014 يناير   22
تنصيب  على  ت��اون��ات¨  احلسيمة 
على  واليا  صمصم  جلول  السيد 
ج��ه��ة ت����ازة احل��س��ي��م��ة ت���اون���ات ¨ 
و–لك  احلسيمة¨  إقليم  على  عامل 
ب��ح��ض��ور ع��م��ال ع���م���االت أق��ال��ي��م 
اجلهوي¨  املجلس  ورئيس  اجلهة 
وعدة شخصيات عسكرية ومدنية 

ومنتخبني ومجتمع مدني.
التنصيب  خطاب  ق��راءة  وبعد 
واالهتمام  العناية  على  أكد  ال��ذي 
للوالي  للجهة¨ واخلصال  املولوي 
اجل���دي���د¨ وق���درت���ه ع��ل��ى االط����اع 
وال��ق��ي��ام ب��امل��ه��ام امل��وك��ول��ة إل��ي��ه¨ 
ف���ي االرت����ق����اء ب��اجل��ه��ة وحت��ق��ي��ق 
ساكنتها. وتطلعات  الطموحات 
 أك���د ال��س��ي��د ال��ش��رق��ي ال��ض��ري��س 
الوزير املنتدب ¨ على الثقة امللكية 
جلول  بها  حظي  ال��ت��ي  السامية 
اجل��ه��ة¨  ع��ل��ى  بتعيينه  ص��م��ص��م 
املستقبلية  ل��ان��ت��ظ��ارات  م��ش��ي��را  
ال��وال��ي  تنتظر  ال��ت��ي  والتطلعات 
مواصلة اجلهود  أجل  من  اجلديد 
تشاركية  م��ن��دم��ج��ة  م��ق��ارب��ة  وف���ق 
امل��دن��ي¨  واملجتمع  املنتخبني  م��ع 
وض����������رورة م����واص����ل����ة اجل���ه���ود 
لتقليص الفوار‚ االجتماعية وفك 
للمتطلبات  واالستجابة  ال��ع��زل��ة¨ 
االق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة¨ 
والتنسيق مع املنتخبني وفعاليات 
املجتمع املدني¨ واالنخراط الفعلي 

وامل���ب���اش���ر¨ ف���ي رع���اي���ة امل��ص��ال��ح 
ال��ع��ام��ة واحل��ري��ات ال��ف��ردي��ة وفق 
الدميقراطية  القواعد  تستلزمه  ما 

احمللية واحلكامة اجليدة.
و&�����در اإلش�������ارة أن����ه ج��رى 
والة   10 منهم  وال��ي��ا   15 تعيني 
جهات   nالترابية 0ختل ب��اإلدارة 
املركزية  ب��اإلدارة  اململكة¨ و5 والة 
من  عاما   29 و  الداخلية  ل��وزارة 
20 عاما بعدد من األقاليم  بينهم 
املقاطعات  وع��م��االت  وال��ع��م��االت 
ب��اإلدارة املركزية لوزارة  و9 عمال 

الداخلية.
بالذكر عن تعيني ثاث   جدير 
نساء وعدد من األطر الشابة¨ تتوافر 
فيهم شروط الكفاءة واالستحقا‚¨ 
واخل��ب��رة واالس��ت��ق��ام��ة¨ واحل��ر’ 

على خدمة الصالح العام.
والة باإلدارة المركزية (5 )

1 ≠ السيد ادري��س اجلوهري¨ 
والي مدير عام الشRون الداخلية.

2 ≠ السيد محمد فوزي¨ والي 
مفتش عام لإلدارة الترابية.

 n��ال��ل��ط��ي ع���ب���د  ال���س���ي���د   ≠  3
بنشريفة¨ والي مدير عام للجماعات 

احمللية.
السيد حميد شبار¨ والي   ≠  4

مدير التعاون الدولي.
السكروحي¨  ع��ال  السيد   ≠  5
والي مدير عام لصندو‚ التجهيز 

اجلماعي.
عمال باإلدارة المركزية (9) :

1 ≠ السيد عبد املجيد احلنكاري¨ 

عامل مدير الشRون القروية.
2 ≠ السيد مصطفى الغنوشي¨ 
عامل رئيس ديوان وزير الداخلية.
عامل  ب���ارز¨  السيد حميد   ≠  3

.åاملينورسوò بالتنسيق مع nمكل
4 ≠ ال��س��ي��د ي��وس��n ال��ن��اه��ي¨ 

عامل مدير الدراسات والتحاليل.
ال���رح���ي���م  ع���ب���د  ال���س���ي���د   ≠  5
احل��ج��اج��ي¨ ع��ام��ل م��دي��ر ال��ش��Rون 

اإلدارية.
6 ≠ السيد حمزة بلكبير¨ عامل 

مدير املالية احمللية.
7 ≠ السيد رشيد عفيرات¨ عامل 

مدير املمتلكات.
بوكوطا¨  احل��س��ن  السيد   ≠  8
عامل مدير الوكاالت واملصالح –ات 

االمتياز.
الهبطي¨  مصطفى  السيد   ≠  9
عامل مدير املاء والتطهير باملديرية 

العامة للجماعات احمللية. 
ه���ذه  أن  االش����������ارة  و&�������در 
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات¨ ت��ن��درج ¨ ف��ي سيا‚ 
ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة¨ وامل��ف��ه��وم 
له  أس��س  ال��ذي  للسلطة¨  املتجدد 
والقاضي  ال��س��اد”¨  محمد  امللك 
ب���ت���ع���زي���ز احل���ك���ام���ة ال���ت���راب���ي���ة¨ 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى س���ي���اس���ة ال���ق���رب 
إلى  واإلص��غ��اء  امليداني¨  والعمل 
التجاوب  على  والعمل  املواطنني 
م����ع ان���ش���غ���االت���ه���م¨ واالن���ك���ب���اب 
ال��ب��ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  أورا‘  ع��ل��ى 

واالقتصادية واالجتماعية.
º املراسل

جاللة الملك محمد السادس ُيعين عددا من الوالة والعمال الجديد

ال�مwD عامq تاوناتw على —أ” 
عمالة ≈قليم تا“… šلفا لفتا‰

اس���ت���ق���ب���ل ص����اح����ب اجل���ال���ة 
امل����ل����ك م���ح���م���د ال������س������اد”¨ ي���وم 
امللكي  ب��ال��ق��ص��ر  12ي���ن���اي���ر2014¨ 
0راكش¨ عددا من الوالة والعمال¨ 
 nج��ال��ت��ه 0ختل ع��ي��ن��ه��م  ال���ذي���ن 
اململكة¨  وع��م��االت  وأقاليم  جهات 
وباإلدارة املركزية لوزارة الداخلية. 
و من بني ما شملت الائحة¨ تعيني 
 Îالسيد عبد العالي الصمطي  عاما
على إقليم تازة خلفا للسيد محمد 
فتال ®الذي سبق أن كان عاما على 

إقليم تاونات ملدة 7سنوات©.
السيد  ترأ”  الصدد  هدا  وفي 
أنيس بيرو الوزير املكلn باملغاربة 
املقيمني باخلارج وشRون الهجرة¨ 
تنصيب  حفل   ¨27Ø1Ø2014 ي��وم 
الذي  الصمطي  العالي  عبد  السيد 
محمد  امللك  اجلالة  صاحب  عينه 

الساد” عاما على إقليم تازة .
التعيني¨  þ��ه��ي��ر  ت����اوة  وب��ع��د 
اجلديد  العامل  ب��ي��رو  السيد   Qهن
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة امل��ول��وي��ة ال��ت��ي حظي 
ب��ه��ا م��ن ل���دن ج��ال��ة امل��ل��ك¨ م��ب��رزا 
الكبيرة  واخل��ب��رة  املهنية  الكفاءة 
التي اكتسبها من خال تدرجه في 

مساره املهني الطويل .
الثقة  ه��ذه  أن  ال��وزي��ر  واعتبر 
ت��ن��درج ف��ي إط���ار امل��ف��ه��وم اجلديد 
املقاربة  وتعزيز  للسلطة  واملتجدد 
و–لك  القرب¨  وسياسة  التشاركية 
من أجل إعطاء دفعة قوية للمنطقة 
التنمية احمللية في  ورفع حتديات 

مختلn &لياتها .
ك����م����ا أش��������اد ال����س����ي����د ب���ي���رو 
ب��امل��ج��ه��ودات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ق��ام 
محمد  السيد  السابق  العامل  بها 
ف���ت���ال¨ م���ن خ���ال إي���ج���اد احل��ل��ول 
الناجعة ملختلn القضايا واملشاكل 
امل���ط���روح���ة م��ن��ذ ت��ن��ص��ي��ب��ه ع��ام��ا 
وقد جرى حفل   . اإلقليم  هذا  على 
الهيQة  2ثلي  بحضور  التنصيب 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وامل��ن��ت��خ��ب��ني ورƒس���اء 
امل��ص��ال��ح اخل���ارج���ي���ة وف��ع��ال��ي��ات 
امل��ج��ت��م��ع امل����دن����ي وش��خ��ص��ي��ات 

عسكرية ومدنية.
ال��ع��ام��ل   أن  اإلش�����ارة   و&در 
سنة  ازداد  الصمطي¨  العالي  عبد 
ال��س��ي��د  بتاونات¨ وبدأ   1962
الصمطي¨ احلاصل على الدكتوراه 
ف���ي اجل��غ��راف��ي��ا وخ���ري���Z امل��ع��ه��د 

الوطني للتهي¾ة والتعمير بالرباط¨ 
مشواره املهني كمتصرف مساعد¨ 
ثم كمتصرف بالكتابة العامة إلقليم 
باملعهد  –لك  بعد  ليلتحق  تاونات¨ 
بالقنيطرة  الترابية  ل��إلدارة  امللكي 

بسلك مفتشي اإلدارة الترابية. 
وفي سنة 1999 التحق السيد 
الصمطي بوزارة الداخلية كمفتش 

لإلدارة الترابية.
السيد  ع��ني   ¨2003 سنة  وف��ي 
الصمطي في منصب رئيس دائرة 
باملصالح املركزية لوزارة الداخلية 
بعد  ليشغل   ¨2006 إلى غاية سنة 
–لك منصب رئيس قطب الدراسات 
ل��إلدارة  العامة  باملفتشية  العامة 
و2013¨   2010 ب��ني  م��ا  ال��ت��راب��ي��ة 
ك��م��ا أش����رف ع��ل��ى ت��دب��ي��ر مصالح 
 2012 خ��ال سنتي  املفتشية  ه��ذه 

و2013.
الصمطي  العالي  عبد  والسيد 

متزوج وله ابنان.
جريدة «صدى تاونات» تتقدم 
بــــأحــــر الـــتـــهـــاين لـــلـــعـــامـــل اجلـــديـــد 
الــــصــــمــــطــــي وتـــــتـــــمـــــىن لـــــــه مــــســــرية 

موفقة.

نساء يحولن دوار آزور بفشتالة الى خلية نحل
اجتمعت فكرة نساء دوار أزور 
بقبيلة  ب��وش��ت��ى  م���والي  بجماعة 
تعاونية  ت��اس��ي��س  ع��ل��ى  ف��ش��ت��ال��ة 
وتسويق  النحل  لتربية   Õالنجا
واق��ع  ال��ى  ترجمت  فكرة  العسل¨ 
ومعاه حتول ¬زور الى خايا نحل 
بQنامل وأفكار وطموحات نسائية¨ 
في  امل��ن��خ��رط��ات  ال��ن��س��اء  تشتغل 
اجلمعية و&تهدن وفق امكاناتهن 
ال���ذات���ي���ة ل��ت��ص��ن��ع��ن امل��س��ت��ح��ي��ل¨ 
منتوجهن  تسويق  وطموحاتهن 
طبيعية  ألعشاب  احلر  العسل  من 
 Õجنا مع  البداية  كانت  متنوعة¨ 

الوطني  امل��ه��رج��ان  ل��ه��ن 0��ع��رض 
األول للتني بتاونات شهر شتنبر املاضي¨ 14 نسوة 
من  منهم  بالتعاونية  ”ت��وي��زة“  شكل  ف��ي  يشتغلن 
يتكلفن بتسيير املقر ومنهن من يسهرن على تربية 
وجني  وحمايتها  ونقلها  خاياه   nوتنظي النحل 

شهد عسله احلر وتقطيره وتعب¾ته ثم تسويقه.
املبادرة  من  متويله  بداية  في  املشروع  استفاد 
ال��ن��س��وة  وخ��ض��ع��ت  ال��ب��ش��ري��ة¨  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة 
أطر  قبل  تاطير وتكوين خا’ من  الى  بالتعاونية 
املديرية االقليمية للفاحة¨ اال ان ثمة صعوبات تواجه 
االمر 0عضلة  يتعلق  ونسوته¨  املشروع  طموحات 

التسويق¨ فرغم ان نساء التعاونية قطعن اشواطا 
نحل  خلية  ال��ى  ¬زور  دوار  درب حتويل  على  هامة 
 nوخضوعهن لدورات تكوينية وقدرتهن على التكي
وتوسيع  العسل  وان��ت��اج  النحل  تربية  þ��روف  مع 
ن��ش��اط��ه¨ ف��ان احمل��ك احلقيقي الس��ت��م��رار امل��ش��روع 
وجن��اح��ه وحت��س��ن م��س��ت��وى ع��ي��ش ال��ن��س��وة الف¾ة 
فشتالة  بقبيلة  ¬زور  ب��دوار  املشروع  من  املستهدفة 
يبقى رهينا بفتح ¬فا‚ لتسويق منتوجهن من عسل 
املعارض  قنوات  عبر  س��واء  احل��ر¨  اجلبلي  النحل 

واملهرجانات او االسوا‚ الكبرى واملمتازة. 
> م.ع

المتحف االقليمي للمقاومة وجيش التحرير 16 نونبر بتاونات 
يخلد الذكرى 70 لتقديم وثيقة المطالبة باالستقالل 

ل��ت��ق��دمي وثيقة  ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ذك��رى  ت��خ��ل��ي��دا 
للمقاومة  املطالبة باالستقال نظم املتحn االقليمي 
وجيش التحرير 16 نونبر بتاونات أبوابا مفتوحة 
ابتداءا من 30 دجنبر الى غاية 11 يناير 2014 قام 
األنشطة  م��ن  0جموعة  االقليمي    nاملتح خالها 
يوم  انطلقت  الرياضية  و  الثقافية  التظاهرات  و 
االثنني 30 دجنبر 2013 باجراء مسابقتني ثقافيتني 
التحرير  وجيش  للمقاومة  االقليمي   nاملتح 0قر 
التعليمية  املRسسات  تاميذ  0شاركة  نونبر   16
األن��دي��ة  و  ت��اون��ات  ال��وح��دة  ال��ش��ب��اب  دار  رواد  و 
للفائزين  النسوية  وزعت خالهما جوائز حتفيزية 
و  العروض  من  نظمت   مجموعة  ثم  املشاركني   و 
الندوات بتنسيق مع النيابة االقليمية للتعليم و كذا 
الوطني حيث احتظنت  للتعاون  االقليمية  املندوبية 
الثانوية  و  ت��اون��ات  ال��ط��ال��ب  دار  ال��ع��روض  ق��اع��ة 
التQهيلية الوحدة  يومه األثنني 6 يناير 2014 عرضا 
بعنوان :  òوثيقة 11يناير 1944 مسار تاريخي هام 

ò. عرف حضورا متميزا لتلميذات و تاميذ املRسسة 
االقليمية  امل��ن��دوب��ي��ة  عملت  –ل���ك  ال���ى  ب��االض��اف��ة   ¨
عرض  تقدمي  التحريرعلى  وأعضاء جيش  للمقاومة 
بالسجن احمللي عني عائشة حتت عنوان ò:11 يناير 
هامشه  على  نظم   åال��ت��اري��خ��ي و  ال��زم��ن��ي  ال��س��ي��ا‚ 
معرضا للكتب التاريخية التي حتكي عن بطوالت و 
شجاعة املقاومني املغاربة ضد املستعمر¨ وفي ختام  
للمقاومة  االقليمي   nاملتح نظم  املفتوحة  االب��واب 
باملسجد  دينية  ن��دوة  نونبر   16 التحرير  وجيش 
الدالالت  و  الدينية  لابعاد  تطرقت  بتاونات  الكبير 
مستديرة  مائدة  وك��ذا  يناير   11 لذكرى  التاريخية 
احمللية  واللجن  لتاونات  االقليمي  املجلس  حضرها 
و بعض املقاومني التاوناتني البارزين الذين قدموا 
بجانب  املغربي  الشعب  نضاالت  عن  حية  شهادات 
ملكهم  البطل املغفور له  محمد اخلامس  رحمه الله 

حتى بلو⁄ االستقال.
º يسير البراهمي
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صادق المجلس الحكومي ، يوم الخميس 23 يناير 2014 بالرباط، على 
مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للبحث واالبتكار في مجال 

النباتات الطبية والعطرية بتاونات.
وأوضح السيد ادريس األزمي اإلدريسي الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد 

والمالية المكلف بالميزانية، في بالغ صحفي عقب انعقاد االجتماع األسبوعي 
للحكومة برئاسة السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة ، أن هذا المشروع، 

يهدف إلى تمكين المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية التابع لجامعة سيدي محمد 
بن عبد اهللا بفاس من الموارد المالية والبشرية قصد القيام بالمهام المنوطة به، من خالل 
تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي يطلق 

عليها إسم «الوكالة الوطنية للبحث واإلبتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية» تسند 

إليه مهمة البحث العلمي وتثمين النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية.
وأضاف أن مشروع هذا القانون الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ، يتضمن االحكام المتعلقة 
بهذه الوكالة والتي تتجلى في تحديد الغرض والمهام التي تضطلع بها 

وتحديد أجهزتها والتنصيص على تأليفها وكيفية سيرها وتحديد وضعية 
مديرها وتبيان طريقة تعيينه على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتشمل مواد هذا المشروع أيضا التنصيص على التنظيم المالي للوكالة وميزانيتها ووضع 
مواد تتعلق بالمستخدمين من أطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام األساسي 

لمستخدميها وكذا متعاقدين وموظفين ملحقين لديها من لدن اإلدارات العمومية.

مديرها وتبيان طريقة تعيينه على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية للحكومة برئاسة السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة ، أن هذا المشروع، 

مثير
للجدل
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المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية 
بتاونات يتحول إلى وكالة وطنية للبحث واالبتكار 

بعد القرار الحكومي،

 قDاŸ ®نÆ◊ Æ وÆŸÆ© ¹تنفf الbFBا¡ 

ا—تياÕ لÈb ال�لDات اùقليمية بتاونات

تـفاƒ‰ لـÈb املNنيـني والفاعلـني 

بنخلدون الوزيرة املنتدبة لدى وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 

عامل إقليم تاونات: 
لنا اليقين بتطوير 

قطاع النباتات 
الطبية والعطرية

ف���ي ك��ل��م��ت��ه اخل��ت��ام��ي��ة ل��ل��ي��وم 
الدراسي املنظم يوم 28 ماي 2013 
بعمالة اقليم تاونات¨ قال عامل اقليم 
تاونات السيد حسن بلهدفة¨ òان لنا 
اليقني بتطوير قطاع النباتات الطبية 
وال��ع��ط��ري��ة¨ وان –ل���ك ي��ح��ت��اج ال��ى 
 nالضع نقط  لتجاوز  عملية   Zبرام
اليوم  في  املتدخلني  عنها  عبر  التي 

.åالدراسي
ضبط  ان  االقليم  عامل  واعتبر 
والتقطير   nوالتجفي اإلنتاج  تقنية 
إلى  مشيرا  اجلميع¨  لعمل  حت��ت��اج 
تQطير  دون  حت���ول  ال��ت��ي  امل��ش��اك��ل 
وتكوين املنتجني في غياب مقاوالت 
باإلقليم¨  القطاع  ه��ذا  ف��ي  مختصة 

هذا إلى جانب مشكل اختيار مناطق 
زراعة األعشاب الطبية والعطرية 
الفاحني  م��ع  التواصل  ومشكل 
امل���ن���ت���ج���ني وم���س���ال���ة ال��ت��ث��م��ني 
 nالتجفي قنوات  عبر  متر  التي 
þ����روف سليمة  ف���ي  وال��ت��ق��ط��ي��ر 
وبجودة عالية وصوال الى مرحلة 

التسويق. 
واع��ت��ب��ر ع��ام��ل اإلق��ل��ي��م¨ أن 
&����اوز إش��ك��ال��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م بني 
امل��ن��ت��ج��ني وم���Rس���س���ات ال��ب��ح��ث 
تفرض خلق شراكة فاعلة¨ ومعرفة 
الدور الذي ميكن ان يلعبه املصنع 
واملستثمر مع وحدات –ات النفع 
التعاونيات  باعتبار  االقتصادي 

تفتقد للقدرة على التنافسية.
على  إن��ه  اإلقليم  عامل  وق��ال 
فيما  م��ا  الفشل شي¾ا  م��ن  ال��رغ��م 
زراعة  في  االقليم  بتجربة  يتعلق 
بعض النباتات الطبية والعطرية¨ 
ف��Sن��ه��ا ب��ذل��ك ت��ك��ون ق���د وض��ع��ت 

األصبع على الداء.

د. الخنشوفي مدير المعهد الوطني (ن.ط.و.ع):

 حتى DC¹لl املbNF بbو—Á وأ¼bا�t البb من %و¹لt ≈لى و�الة وطنية

د. اخلنشوفي يقدم شروحات جلالة 
امللك خال زيارة جالته للمعهد
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ق���ال ال��دك��ت��ور اخل��ن��ش��وف��ي على 
املعهد  ان  ال���دراس���ي¨  ال��ي��وم  ه��ام��ش 
اصبح يتوفر على 15 باملائة من براءة 
االخ���ت���راع ع��ل��ى امل��س��ت��وى اجل��ام��ع��ي 
التي  املعهد  ميزانية  وان  ب��امل��غ��رب¨ 
ان  م��ع  سنتيم¨  م��ل��ي��ون   80 الت��ت��ع��دى 
ثمة مصاريn قارة تقدر ب 70 مليون¨ 
ب������Qدواره  امل��ع��ه��د  ق���ي���ام  حت����ول دون 
الطائعية¨ وان اخلروج من هذا الوضع 
يفرض حتويله الى وكالة وطنية تتيح 
احلصول على املوراد املالية والبشرية 
واالدوار  االه�����داف  لتفعيل  ال���ازم���ة 
املتوخاة من املعهد في مجال النباتات 

الطبية والعطرية. 
واع��ت��ب��ر اخل��ن��ش��وف��ي أن اه���داف 
امل��ع��ه��د ث��ن��ائ��ي��ة ت��ت��وخ��ى ال��ت��ث��م��ني و 
احمل���اف���ظ���ة ع��ل��ى ال���ن���ب���ات���ات ال��ط��ب��ي��ة 
في  مشاركته  ال��ى  مشيرا  والعطرية¨ 
منتديات دولية هامة مكنتنا من معرفة 
¬خ���ر م��ا اس��ت��ج��د ف��ي ع��ال��م ال��ن��ب��ات��ات 
في  املشاركة  وم��ن  والعطرية  الطبية 
مشاريع دولية ستسهم في جلب موارد¨ 
من  تعاونيات  استقبلنا  لقد  مضيفا¨ 
احلوز وسو” ونحن في تواصل مع 

تعاونيات تاونات 
واع��ت��ب��ر م��دي��ر امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 
ل��ل��ن��ب��ات��ات ال��ط��ب��ي��ة وال���ع���ط���ري���ة¨ أن 
ملراكز  يحتاج  العلمي  البحث  متويل 
االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ش��رك��ات  ال��ب��ح��ث وأن 
القطاع  بني  للشراكة  االسبقية  تعطي 
اخلا’ والعمومي ¨ مبرزا أن مشروع 
في  ال���دخ���ول  م���ن  م��ك��ن��ن��ا   map2era
شراكة مع القطاع اخلا’¨ وأنها تعد 
اول &ربة باملغرب وقد لقيت جناحا¨ 
وانه بفضل املشروع متكنا من املشاركة 
دوليا في ملتقيات وتنظيم ندوة دولية 
سنة 2012 0دينة فا” كان لها صدى 

كبير ومكنتنا من خلق شراكة جديدة.
وأك���د ال��دك��ت��ور اخل��ن��ش��وف��ي¨ انه 
للنباتات  الوطني  املعهد  حتويل  م��ع 
وطنية  وك��ال��ة  ال��ى  والعطرية  الطبية 
ب���Qدواره  ال��ق��ي��ام  م��ن  حينها  سيتمكن 
على هذا املستوى¨ ورأى مدير املعهد¨ 
أن القطاع يحتاج إلى تكتات لتوفير 
إلى  سليمة  بطر‚  وتخزينه  اإلن��ت��اج 
محلية  تسويق  م��ع��ارض  خلق  جانب 
تQهيل  ان  مضيفا  ووطنية¨  وجهوية 
ق��ط��اع ال��ن��ب��ات��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ط��ري��ة 
بحاجة إلى شراكة استرتيجية للبحث 
والتكوين وإنشاء وحدة بحث مشتركة¨ 
السلسلة  إط��ار  في  العمل  أن  واعتبر 
والتنمية  للربح  املضافة  القيمة  –ات 
األب��ح��اث  ف��ي  تنسيق  ض���روري خللق 
اعتبار  على  واملتدخلني  الفاعلني  بني 

ان –لك يشكل حلقة لتثمني اإلنتاج.
املعهد  أن  اخلنشوفي¨  وأوض��ح¨ 
جمع الشركاء على الصعيدين الوطني 
وال��دول��ي ف��ي م��ج��ال ®ن ط و ع © إلى 
على  معروف  املعهد  معه  أضحى  حد 
ال��ص��ع��ي��د ال����دول����ي ول���ي���س ال��وط��ن��ي 
واحمل���ل���ي و–ل�����ك ب��ال��ن��ظ��ر ال����ى ع��ق��ده 
مع  بشراكة  دولية  ملتقيات  وحضوره 

اجانب.
و–ك��ر ف��ي ه��ذا ال��ص��دد أن املعهد 
بدا العمل به بصفة فعلية سنة 2007¨ 
العلمي  ال��ب��ح��ث  األس����ا”  ه��دف��ه  وأن 
®ن  قطاع  وتثمني  والتكوين  التنموي 
ط وع© والشراكة مع القطاع اخلا’¨ 
ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن م���ن اخل�����روج ب��خ��ارط��ة 
طريق الجناÕ اهداف املعهد¨ وأن األمر 
يتطلب إخراج تقنية من مختبر املعهد 

الى الشركة 
االطار  هذا  في  اخلنشوفي  و–ك��ر 
برغبة وزيري التعليم العالي والفاحة 
بخلق تكوين جامعي ملدة سنتني بعد 
ع  و  ط  ®ن  تخصص   في  الباكالوريا 
فشل  في  يكمن اخللل  أين  متسائا   ¨©
قطاع ®ن ط و ع © باملغرب¨ مع ان هناك 
اشكالية تتعلق باملرور من البحث الى 

اإلنتاج. 

ممثل وزارة الفالحة : 
المعهد مكبل 

اليدين والكل مقتنع 
بتحويله لوكالة 

وطنية

ال��ف��اح��ة  وزارة  2���ث���ل  ق�����ال 
والصيد البحري في اللقاء الدراسي 
والعطرية¨  الطبية  النباتات  ح��ول 
”نعتبر أننا قمنا بتكوين اجلمعيات 
البسيط   Zاملنت تQهيل  إلى  ونحتاج 
التحاليل  اجن���از  يستطيع  ال  ألن���ه 
املخبرية للمنتوج قصد اعطائه قيمة 
عاتقنا  على  نQخذ  أننا  مع  اضافية 

نفقة الترميز.
وأش������ار امل����س����Rول ن��ف��س��ه¨ أن 
إق��ل��ي��م ت��اون��ات ب��ه م��ش��روع��ني يجب 
للتعاونيات  خالهما  م��ن  ن��وف��ر  ان 
فر’ التسويق بشراكة مع املRسسة 
–ات طابع  اجلهوية الجناز معارض 
احللقة  ان  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ت��س��وي��ق��ي 

االضعn هي احللقة التجارية.
وأوض���ح ف��ي ه��ذا ال��س��ي��ا‚¨ أن 
املتوفرة¨  والتثمني  اإلنتاج  محات 
ال ت��ت��وف��ر ع��ل��ى ش����روط ال��س��ام��ة ¨ 
وأننا نفكر في خلق مهرجان اقليمي 
والعطرية  الطبية  بالنباتات  خا’ 
االن��دم��اج  على  الفاعلني  و–ل��ك حل��ث 
في برامZ مهيكلة عبر تعب¾ة موارد 
ه��ام��ة على م��دى ث��اث س��ن��وات 0ا 

قدره 130 مليون درهم.
واع��ت��ب��ر 2��ث��ل وزارةال��ف��اح��ة¨ 
اسا”  على  بني   2013  Zبرنام أن 
املواكبة  وتقوية  التحاليل  معطيات 
من  واإلك��ث��ار  للتحسيس  التاطيرية 
ومنح   Z��وال��ت��روي التسويق  ل��ق��اءات 

وحدات التقطير للتعاونيات. 
ورأى أن املعهد الوطني بساحل 
وأنه  امل��وارد¨  قلة  من  يعاني  بوطاهر 
على  تقل  تدخاته  ف��ان  ل��ذل��ك  نتيجة 
املستوى الوطني¨ ا– أن ميزانية املعهد 
متقلبة وال تسمح بوضع استراتيجية 
على املستوى البعيد وال على املستوى 
الوطني والدولي ورغم هذه االكراهات 

فانه يحاول تلبية طلبات الشركاء. 
وارتQى أن انتظارات املعهد متر 
النباتات  ح���ول  معطيات  ج��م��ع  ع��ب��ر 
عليها  واالشتغال  والعطرية  الطبية 
وتثمينها  ال��ق��دمي  االرث  واس��ت��غ��ال 
ع��ل��م��ي��ا¨ وأن����ه ي��ج��ب ت��ق��ي��ي��م ال��ث��روة 
الطبيعية للنباتات مع جميع الشركاء 
الى جانب احداث ورقة تقنية لزراعة 
ووض��ع  والعطرية  الطبية  النباتات 
ب��رام��Z وط��ن��ي��ة ودول���ي���ة ف��ي البحث 

العلمي. 
ال��ن��ب��ات��ات  اس��ت��غ��ال  أن  ورأى 
حاجات  يلبي  ان  ميكن  ال  الطبيعية 
السو‚ الن –لك يRدي الى انقراضها¨ 

2ا يحتم معه زراعة هده األعشاب. 
فاملعهد الوطني للنباتات الطبية 
نفسه¨  امل���س���Rول  ب��ن��ظ��ر  وال��ع��ط��ري��ة 
انتاجات  ل��ه  أن  رغ��م   ¨ اليدين  مكبل 
مقتنع  والكل  اختراع  وبراءات  علمية 
 ¨ وطنية  وك��ال��ة  ال��ى  املعهد  بتحويل 
االشتغال  ف��ي  االس��ت��م��رار  ال ميكن  إ– 
أشيد  لهذا  عادية¨  جامعية  R0سسة 
0بادرة وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي وسلطات إقليم تاونات.
أن  الفاحة¨  وزارة  2ثل  وش��دد 
تكون  ان  بد  ال  اقتصادي  ميدان  ه��ذا 
له  وال��وق��ت  سريعة  استجابة  ه��ن��اك 

ثمن.

ممثل المياه والغابات:
 هناك مشروع 
إلدماج التنوع 
الطبيعي في 
سالسل القيم 

المضافة للنباتات 
الطبية والعطرية 

المتوسطية 
والغابات¨  املياه  إدارة  قال 2ثل 
أن هناك مشروع إدماج لكل املتدخلني 
في مجال &ميع وحتويل وتسويق ن 
¨ وأن مدة املشروع متتد على  ط و ع 
ارب����ع س��ن��وات ¨ وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ثاثة 
املوارد  على  باحملافظة  تتعلق  محاور 
قدرات  وتقوية  ودميومتها  الطبيعية 
ال��س��ك��ان وت��اط��ي��ره��م وإدم��اج��ه��م في 
إدم��اج  يفرض  –ل��ك  وأن  التعاونيات. 
جميع املتدخلني في ساسل انتاج –ات 

قيم مضافة ثم التصديق والتواصل.
ه���ذا ال��ب��رن��ام��Z ب��ن��ظ��ر امل��س��Rول 
اخرى  ان يشمل مجاالت  نفسه¨ ميكن 
البالغة  أله��م��ي��ت��ه  امل���ش���روع  ه���ذا  م��ن 
وح���ت���ى ن��س��ت��ج��ي��ب أله������داف ح��م��اي��ة 
الطبية  ل��ل��ن��ب��ات��ات  اجن���ع  واس��ت��غ��ال 
الساكنة  وض��ع  وحتسني  والعطرية¨ 

احمليطة باملجال الغابوي.

فاطمة مزيوقة رئيسة جمعية 
نساء مبادرات بالوردزاغ: 
طالبت بتبسيط 

“GIE “مساطر انجاز

ان  مزيوقة¨  فاطمة  االستا–ة  رات 
مساطر تنزيل مشروع GIE  للنباتات 
وان  ومكلفة  معقدة  والعطرية  الطبية 
األبحاث العلمية في هذا امليدان تستفيد 
ال��ت��ع��اون��ي��ات¨  دون  ال��ش��رك��ات  م��ن��ه��ا 
–ات  مجموعة   Õاجن���ا ان  واع��ت��ب��رت 
الطبية  للنباتات  االق��ت��ص��ادي  النفع 
وال��ع��ط��ري��ة ي��ح��ت��اج ال���ى امل��واك��ب��ة من 
للمعطيات¨  بنك  ووض��ع  الشركاء  قبل 
في  الفاعلني  م��ع  االلتقائية  وتفعيل 
وال��ع��ط��ري��ة¨  الطبية  ال��ن��ب��ات��ات  م��ج��ال 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واالس��ت��ف��ادة 

الى  ال��ع��امل��ي.وأش��ارت  املستوى  على 
االق��ت��ص��ادي  النفع  –ات  مجموعة  ان 
شراكة  اتفاقية  الب���رام  ماسة  بحاجة 
واالستفادة  والغابات  املياه  ادارة  مع 
اب��ح��اث وتاطير  ال��وق��ت م��ن  ف��ي نفس 
للنباتات  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د  وخ���ب���رات 
الطبية والعطرية¨ ورات فاطمة مزيوقة 
وال����درو  ال��ري��ح��ان  نبتتي  ادم����اج  ان 
في  ت��اون��ات  باقليم  بكثرة  املتوفرتان 

مشاريع التسويق امر بالm االهمية. 
 

المدير اإلقليمي للفالحة: 
 GIE طالب بانجاز
على ارض الواقع

مشاريع   Õجن��ا نسب  ان  اعتبر 
النباتات الطبية والعطرية ال تتعدى 30 
باملائة¨  ومتنى ان ميكن املعهد الوطني 
للنباتات الطبية والعطرية التعاونيات 
من  ال��ص��غ��ار  واملنتجني  واجل��م��ع��ي��ات 
مشروع   Õالجن��ا امليدان  في  تكوينات 
والعطرية  الطبية  ال��ن��ب��ات��ات  سلسة 
داع��ي��ا   ¨  2015 س��ن��ة  سينتهي  ال���ذي 
ال��وح��دة واي��ج��اد  ال��ى تسريع اجن���از 
حل للمشكل العقاري الذي يحول دون 
الطبية  للنباتات   GIE مشروع  تنزيل 

والعطرية بغفساي.

 الرامي رئيس GIE بغفساي:
 المعهد الوطني 

لم يقدم شيئا 
لتعاونيات النباتات 
الطبية والعطرية

ارث  ل�����ه  امل�����غ�����رب  ان  ق������ال   
الطبية  النباتات  م��ج��ال  ف��ي  ع��ري��ق 
وال��ع��ط��ري��ة¨ واع��ت��ب��ر ان ه��ذا االرث 
مشيرا  وتطوير¨  تثمني  الى  بحاجة 
ان بعض النباتات يتم تهريبها الى 
يعاني  م��ش��اك��ل  ث��م��ة  وان  اجل���زائ���ر 
نقل  مستوى  على  املنتجون  منها 
ن��ب��ات ال��زع��ت��ر اخل��اض��ع الج����راءات 
املياه  مصالح  قبل  من  محفزة  غير 
احلصول  ان  ا–  وال���درك¨  والغابات 
على رخصة استغاله او نقله حتتاج 
الى ترخيص قانوني وان هذا االخير 
معقدة  ب���اج���راءات  ال��ق��ي��ام  يتطلب 

كاحضار ملكية االراضي التي ينبت 
يسلم  خ��ا’  وتصميم  الزعتر  بها 
واعتبر  ط��ب��وغ��راف��ي  تقني  ل��دن  م��ن 
ان هذه النبتة بحاجة الى حتسيس 
من قبل الساكنة لتنظيم فترة جنيها 
على منوال ما يحدث 0ناطق اكنول 
”اللويزة“  جودة  ان  وراى  واجدير. 
اخلبرة   nضع ال��ى  بالنظر  ضعيفة 
وان زراعة نبتة الزعيترة يحتاج الى 
مناŒ شبه جاف مائم للنبتة¨ في هذا 
االطار اكد الرامي ان املعهد الوطني 
يقدم  لم  والعطرية  الطبية  للنباتات 
اي شيء للتعاونيات اخلاصة بانتاج 
باالقليم  والعطرية  الطبية  النباتات 
التاطير  ال���ى  امل��ع��ه��د  ادارة  داع��ي��ا 
حتى  وحتسيسهم  للفاحني  الكامل 
اجلودة  وفق شروط  االعشاب   Zتنت
مبرزا  االندثار.  من  عليها  واحلفاظ 
ان القطاع بحاجة الى مشاتل &ارب 
للتربة  امل��ائ��م��ة  ال��ن��ب��ات��ات  ل��زراع��ة 
واملناŒ و–ات املردودية االقتصادية. 

ممثل الوكالة الوطنية 
لمناطق الواحات واركان:
 راهن على نجاح 
المشروع باقليم 

تاونات
الوþنية  ال��وك��ال��ة  2ثل  اش���ار 
ملناطق الواحات واالركان في معرض 
ان  امل��ذك��ور:  اللقاء  خ��ال  مداخلته 
قدراتها محصورة  تظل  التعاونيات 
في اإلنتاج فقط¨ وان مستوى التحويل 
والتسويق تتكلn به مجموعات –ات 
هذه  ان  واعتبر  االقتصادي¨  النفع 
االخيرة بحاجة الى كمية مقبولة من 
االستجابة  تستطيع  حتى  االن��ت��اج 
ومن  ال��س��و‚  ومتطلبات  حلاجيات 
يفرض حتديد  –لك  فان  اخ��رى  جهة 
مباشرة  والتعامل  املناسب  السعر 
دون  والدولية  الوطنية  السو‚  مع 

اللجوء الى الوسطاء.
ولتوفير املنتوج اقترحنا زراعة 
النباتات الطبية والعطرية باملزاوجة 
ال��زي��ت��ون على مساحة  اغ���را”  م��ع 
الفي هكتار من اصل 19 الn هكتار 
اجنزت في اطار حتدي االلفية¨ وراى 
النباتات  من  اصناف  انه مت حتديد 
 nائþو ولها  السو‚  في  اقبال  لها 
الى  الفاحني  دخ��ل  لتنويع  موازية 
ج��ان��ب ال��زي��ت��ون وح��م��اي��ة ال��ت��رب��ة 
املشروع  م��ن االجن���راف¨ وا–ا جن��ح 
سيتم متكني التعاونيات من وحدات 

.nللتقطير والتجفي

النباتات قد تكون 
مناجم محتملة 

للوظائف
 هل ميكن لقطاع النباتات الطبية 
 øاملغرب في  للتنمية  ركيزة  يصبح  أن 
��ع��ت��ق��د ب��ه ب��ق��وة ف��ي املعهد  Ôه���ذا م��ا ي
والعطرية¨  الطبية  للنباتات  الوطني 
أهم معهد في الباد لúبحاث في مجال 
ميتلك  وال��ط��ب��ي��ة.  العطرية  ال��ن��ب��ات��ات 
املغرب تراثا غنيا ومتنوعا¨ لكن سوقه 
املضافة  القيمة  –ات  باملنتجات  تتزود 
في  و  اخل��ارج¨  من  املستوردة  العالية 
بتصدير  امل��غ��رب  ي��ق��وم  ال��وق��ت¨  نفس 
ال��ن��ب��ات��ات اخل����ام إل���ى اخل�����ارج. ه��ذا 
الوضع يحتاج إلى التغيير¨ وهذا هو 
جوهر عمل املشروع األوروبي òتعزيز 
ال��ت��ع��اون م��ع االحت����اد األوروب�����ي في 
للنباتات  مجال بحوث املعهد الوطني 
إلى  يهدف  ال��ذي   ¨åوالطبية العطرية 
ت��ع��زي��ز ال��ب��ح��وث ال��دول��ي��ة وال��ت��ع��اون 
البحوث  وم��ج��ال  املغربي  املعهد  ب��ني 
الطبية  النباتات  مجال  في  األوروبية 

والعطرية.
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املرسومة  أهدافه  مع  متاشيا 
ضمن قوانينه الداخلية¨ وسعيا 
على  األه���داف  ه��ذه  تنزيل  وراء 
اجلمعة  ي��وم  مت  ال��واق��ع¨  أرض 
اتفاقية  توقيع   2014 يناير   10
ت����ع����اون وش����راك����ة ب����ني امل���رك���ز 
امل��غ��رب��ي ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��دري��ب 
ومكتب التكوين املهني وانعا‘ 
ال���ش���غ���ل®امل���دي���ري���ة اجل���ه���وي���ة 
وهي  األول��ى©  الغربية  الشمالية 
م��Rس��س��ة ت��ع��م��ل حت���ت وص��اي��ة 
وزارة التربية الوطنية والتكوين 

املهني.
وتقتضي االتفاقية التي وقعها 
الشراط  النبي  عبد  املركز  مدير 
 Ø م���ن م��وال��ي��د دائ����رة غ��ف��س��اي®
إقليم تاونات© واملديرة اجلهوية 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة 
بالتعاون  اليعلوي  ن��ازك  األول��ى 
التدريب  م��ج��ال  ف��ي  والتنسيق 
وال��ت��ك��وي��ن وال��ت��Qط��ي��ر ل��ف��ائ��دة 
للتطوير  املغربي  املركز  متدربي 
منهم  املغاربة  س��واء  والتدريب 
أو العرب واألجانب¨ إ– تضمنت 
متدربوا  يستفيد  أن   ¨ االتفاقية 
وم��ت��درب��ات امل��رك��ز م��ن خ��دم��ات 
وإنعا‘  املهني  التكوين  مكتب 

ال��ش��غ��ل ع��ب��ر ت��وف��ي��ر األس���ات���ذة 
وامل���درب���ني وامل��Rط��ري��ن ف��ي كافة 
املجاالت املهنية والتقنية والفنية 
يعتبر  ح��ي��ث  وال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ك��ي��ة 
وانعا‘  املهني  التكوين  مكتب 
التكوين  مجال  في  رائ��دا  الشغل 
والتQطير ويحضى بسمعة جيدة 

على الصعيد الوطني.
ك��م��ا ت��ن��ص االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى أن 
يتمكن متدربو املركز من احلصول 
املستمر  ال��ت��ك��وي��ن  ش��ه��ادة  ع��ل��ى 

ت��س��ل��م إل��ي��ه��م م���ن ط����رف مكتب 
الشغل  وإنعا‘  املهني  التكوين 

باإلضافة إلى شهادة املركز.
األول��ى  االتفاقية  ه��ذه  وتعتبر 
التكوين  مكتب  ب��ني  ن��وع��ه��ا  م��ن 
ومركز  الشغل  وان��ع��ا‘  املهني 

تدريب مغربي.
وق��ع��ت االت��ف��اق��ي��ة خ���ال حفل 
نظمته املديرية اجلهوية الشمالية 
ال��غ��رب��ي��ة األول����ى 0��ق��ر إدارت��ه��ا 

0دينة سا .

تتضمن تبادل الخبرات والتجارب

 V¹—bو¹ر والتDللت wربGامل e�اون وشرا�ة بني املرFاتفاقية ت
qGـAـا‘ الFو≈ن wـنNـو¹ن املJللت wالوطنـ VتـJوامل

مدير املركز املغربي للتطوير 
والتدريب ومديرة املديرية 
اجلهوية الشمالية الغربية 

األولى خال توقيع االتفاقية

صور 
من حفل 

توقيع 
االتفاقية

األستاذة نازك اليعلوي 
املديرة اجلهوية للمنطقة 
الشمالية الغربية األولى

بشرى سارة للطلبة بإقليم تاونات

 % 80 wDGت wالFليم الFمن×ة الت 
مــن ملفــات ¼ــcا املـــوÝم

تاونات  اقليم  عامل  أوض��ح 
ف�����ي م����ع����رض اج����اب����ت����ه ع��ن 
تساƒالت احد الفاعلني بدائرة 
اللقاء  ه��ام��ش  ع��ل��ى  غ��ف��س��اي 
مRخرا  عقد  ال��ذي  التواصلي 
تغطية  أن  غفساي¨  بباشوية 
ارتفعت  العالي  التعليم  منحة 
احلالي  اجلامعي  املوسم  في 
Ø 2013 2014 الى 80 باملائة 
احلاصلني  حاجيات  لتغطية 

في  ويشار  الباكالوريا¨  على 
منح  تغطية  أن  ال��ص��دد  ه���ذا 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ب��ال��ن��س��ب��ة 
تراجعت  اجلامعيني  للطلبة 
ف��ي ال��س��ن��وات األخ���ي���رة¨ 2ا 
الطلبة  احتجاجات  معها  اثار 
اقصاء  نتيجة  املاضية  السنة 
الفقيرة  االس��ر  ابناء  من  ع��دد 
ودون املتوسطة الدخل¨ وسبق 
التغطية  ن��س��ب��ة  ارت��ف��ع��ت  أن 

بالنسبة للحاصلني على منحة 
التعليم العالي الى 100 باملائة 
لطيفة  الدكتورة  كانت  حينما 
ت��اون��ات كاتبة  اب��ن��ة  ط��ري��ش��ة 
العالي¨  التعليم  ل��وزارة  عامة 
اال ان رحيلها عن هذا املنصب 
أعقبه تراجع كبير  سرعان ما 
يتم  ان  قبل  املكسب  ه��ذا  ف��ي 
رف���ع ح��ص��ت��ه م���ن ج��دي��د ه��ذا 

املوسم لتصل الى 80 باملائة.

تعيين أحمد الحسوني
 كاتبا عاما لجماعة ارغيوة

ت������وص������ل رئ����ي����س 
القسم التقني بجماعة 
ارغ�������ي�������وة ب�����دائ�����رة 
أحمد  السيد  تاونات¨ 
احلسوني يوم 2 يناير 
تعيينه  ب��ق��رار   2014
ف���ي م��ن��ص��ب ال��ك��ات��ب 
العام جلماعة ارغيوة¨ 
وأوض�������������ح م����ص����در 
ب��اجل��م��اع��ة امل��ذك��ورة¨ 
أن هذا القرار الصادر 
ع��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة¨ 
اعفى في نفس الوقت 
السابق  العام  الكاتب 
م�����ن م����ه����ام����ه¨ ع��ل��ى 
 nخلفية تورطه في مل
طريقه  وج��د  قضائي 
بالتراضي  احل��ل  ال��ى 
مع شيك له في مدرسة 
حرة بتاونات. واعتبر 
املصدر نفسه¨ ان ثمة 
اجراء تاديبي اتخذته 
الوزارة الوصية بحق 
السابق  العام  الكاتب 
ال��ع��ام  ال���ك���ات���ب  وان 
اجلديد اصبح يباشر مهامه الفعلية كاتبا عامل للجماعة ابتداء من 02 يناير 
فريق  اعضاء ومحبي ومشجعي  اب��رز  واح��د من  أن احلسوني  . يشار   2014

احتاد تاونات لكرة القدم.
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 نسبه ووالدته:
 �� فتحا   �� أم��ال محمد  أب��و محمد  هو 
بن أحمد بن محمد بوصوغي ناهض¨ 
وكان لقبه بوصوغي نسبة إلى قرية 
ب��وص��وغ��ات م��ن قبيلة س��ط��ة¨ إح��دى 
جده  ج��اء  وق��د  م��زك��ل��دة¨  بني  قبائل 
مهاجرين  بوشتى  جده  وأخو  محمد 
إل����ى ق��ب��ي��ل��ة اش����راق����ة ����� اش����راك����ة �� 
بني  الدراعوة فخذة  قرية  واستوطنا 
سنو”¨ قبيلة اشراكة¨ قيادة قرية أبا 

محمد.
ولد سيدي محمد بن أحمد بوصوغي 
في مدشر الدراعوة¨ من نفس الفخذة 

والقبيلة¨ سنة 1341ه��1922Øم.

نشأته وتعليمه:
نشQ سيدي محمد بوصوغي في أسرة 
العلم والقر¬ن¨ 0دشر الدراعوة مسقط 
رأسه¨ وترعرع في حضن والديه بني 
إخواته وعشيرته¨ وحتت رعاية أبيه 
س��ي��دي أح��م��د ب��ن م��ح��م��د ال����ذي ك��ان 
فقيها صوفيا على الطريقة تيجانية¨ 
حيث أسس زاوية تيجانية في قبيلة 
م��رك��زا  ���� جعلها  ���� اش��رك��ة  اش���راق���ة 
قصد  التيجانيني  املريدين  الجتماع 
القر¬ن   kوحف القراءة  وتعليم  الذكر 
وتاوته¨ وفي هذه الزاوية تعلم ابنه 
البار سيدي محمد بوصوغي الكتابة 
والقراءة وحفk القر¬ن¨ على يد الفقيه 
امل���ش���ارط ف��ي ه���ذه ال���زاوي���ة¨ سيدي 
اخلمار احلنتيتي¨ ثم أرسله أبوه إلى 
بوصوغات¨  وأج���داده  عائلته  مدشر 
الذي نسب إليه بقبيلة سطة¨وخاصة 
التي كان 0سجدها  قرية ”خربناين“ 
فقيه خمسي �� لم يتذكر اسمه املترجم 
وكان   �� الوقت  بذلك  العهد  لطول  له¨ 
من  ال��ق��ر¬ن¨  طلبة  م��ن  مجموعة  معه 

بينهم:
عبد  سيدي  القاضي  العامة  العالم 
الذي يشتغل منصب  العالي لعبودي 
ال��ق��اض��ي ب��ال��ق��ص��ر امل��ل��ك��ي¨ ورئ��ي��س 
 �� اüن   ����� األع���ل���ى  ب��امل��ج��ل��ي  ال��غ��رف��ة 

بالرباط.
وأخوه عبد الرحيم لعبودي الذي يعمل 
�� 0حكمة االست¾ناف  �� أيضا  قاضيا 
بالرباط¨ ومشرفا على العدول¨ وهما 
قاض بقبيلة اغزاوة¨ وقد رافقاه حتى 
و–لك  القرويني¨  بجامع  الدراسة  في 
حلقk املتون املتداولة في الفقه واللغة 
 aإل���ى ترسي ودراس��ت��ه��ا¨ ب��اإلض��اف��ة 
حفk القر¬ن¨ ترتيا ورسما وأداء¨ ألن 
¬باء هRالء الطلبة¨ كانو يعلمون مزايا 
حفk القر¬ن الكرمي¨ وطلب العلم الذي 
الله صلى  رسول  قال  القر¬ن  أساسه 
وخير  النا”  وسلم:®خير  عليه  الله 
امل��ع��ل��م��ون¨  ع��ل��ى األرض  م��ن مي��ش��ي 
أعطوهم  ج����ددوه¨  ال��دي��ن  خلق  كلما 
فSن  فتحرجوهم¨  تستQجروهم  وال 
املعلم –ا قال للصبي: قل : ”بسم الله 
الصبي:  ”ف��ق��ال  الرحيم °  ال��رح��م��ان 
الله  الرحيم¨ كتب  الرحمان  الله  بسم 
براءة للصبي¨ وبراءة للمعلم¨ وبراءة 
فضل  يعلمون  كما  النار©.  من  ألبويه 
يتنافس  مثلها  ف��ي  ونفائسه  العلم 
الكثيرة¨  املتاعي  رغ��م  املتنافسون¨ 
العلم¨ وقد  واملشا‚ املتنوع في طلب 

قيم  اب��ن  العامة   aالشي استخلص 
تعالى:  قوله  من  الله  رحمه  اجلوزية 
®شهد الله أنه¨ ال إله إال هو واملائكة 
وأولوا العلم فPميا بالقسط ال إله إال 
هو العزيز احلكيم© أوجها عشرة تدل 

على فضل العلم وأهله:
 أحدها: استشهادهم دون غيرهم من 

البشر.
شهادتهم  اق���ت���ران  وال��ث��ان��ي: 

بشهادته.
بشهادة  اق��ت��ران��ه��ا  وال��ث��ال��ث: 

املائكته.
وال���راب���ع: أن ف��ي ض��م��ن ه��ذا 
تزكيتهم وتعديلهم¨ فSن الله ال 
يستشهد من خلقه إال العدول¨ 
ومنه األثر املعروف عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: ®يحمل 
هذا العلم من كل خلn عدوله¨ 
الغالني¨   nحتري عنه  ينفون 
وت��اوي��ل  املبطلني  وان��ت��ح��ال 

اجلاهلني©.
وق����ال م��ح��م��د ب��ن أح��م��د بن 
ي��ع��ق��وب ب��ن ش��ي��ب��ة: ¢رأي���ت 
رج��������ا ق��������دم رج��������ا إل����ى 
إس��م��اع��ي��ل اب����ن إس���ح���ا‚¨ 
فسQل  دع��وى¨  عليه  فادعى 
فقال  فQنكر¨  عليه °  املدعى 
للمدعى: ألك بينةø قال نعم¨ 
فان وف��ان¨ ق��ال: أما فان 

ف��ان فليس من  فمن ش��ه��ودي¨ وأم��ا 
شهودي¨ قال : فيعرفه القاضي¨ قال: 
¨ ق��ال: أعرفه بكتب   øنعم¨ قال :0��ا–ا
كتبه  في  تعرفه   nفكي ق��ال:  احلديث¨ 
احلديثø قال: ماعملت عنه إال خيرا¨ 
قال: فSن النبي صلى الله عليه وسلم: 
®يحمل هذا العلم من كل خلn عدوله©¨ 
فمن عدله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى 2ن عدلته أنت¨ فقال: قم 

فهاته¨ فقد قبلت شهادته¢.
أول��ي  بكونه  وصفهم  أن��ه  اخل��ام��س: 
العلم¨ وهذا يدل على اختصاصهم به¨ 
وأنهم أهله وأصحابه¨ ليس 0ستعار 

لهم.
الساد”: أنه سبحانه استشهد بنفسه 
وهو أجل شاهد¨ ثم بخيار خلقه وهم 
مائكته والعلماء من عباده¨ ويكفيهم 

بهذا فضا وشرفا.
أجل  م��ن  بهم  استشهد  أن��ه  السابع: 
م��ش��ه��ود ب��ه وأع��ظ��م��ه وأك���ب���ره¨ وه��و 
شهادة أن ال إله إال هو¨ والعظيم القدر 
إ/ا يستشهد على األمر العظيم أكابر 

اخللق وسادتهم.
شهادتهم  جعل  سبحانه  أنه  الثامن: 
ف��ه��م 0ترلة  امل��ن��ك��ري��ن¨  ح��ج��ة ع��ل��ى 
على  ال��دال��ة  وبراهينه  و¬ي��ات��ه  أدل��ت��ه 

التوحيده.
الفعل  أف���رد  سبحانه  أن���ه  ال��ت��اس��ع: 
ال��ص��ادرة  ال��ش��ه��ادة  ل��ه��ذه  املتضمن 
 nمنه ومن مائكته ومنهم¨ ولم يعط
شهادته¨  على  ¬خ��ر  بفعل  شهادتهم 
وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم 
بشهادته¨ فكQنه سبحانه شهد لنفسه 
وأنطقهم  ألسنتهم¨  على  بالتوحيد 
بها  الشاهد  فكان هو  الشهادة¨  بهذه 
وهم  وتعليما¨  وإنطاقا  إقامة  لنفسه 
واعترافا  إق���رارا  ل��ه  بها  ال��ش��اه��دون 

وتصديقا وإميانا.
مRدين  جعلهم  سبحانه  أنه  العاشر: 

حلقه عند عباده¨ بهذه الشهادة¨ فS–ا 
به¨  املشهود  احل��ق  أدوا  فقد  أدوه���ا 
فوجب على اخللق اإلقرار به¨ وكان –لك 
غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم¨ 
وكل من ناله الهدى بشهادتهم¨ وأقر 
بهذا احلق بسبب شهادتهم¨ فلهم من 

األجر مثل أجره.

وهذا فضل عظيم ال يدري قدره إال الله¨ 
وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم¨ 
فلهم من األجر مثل أجره أيضا �� فهذه 

عشرة أوجه في هذه اüية �� .
بوصوغي  محمد  س��ي��دي   k��ح��ف ومل���ا 
م���ن امل���ت���ون ال��ف��ق��ه��ي��ة ال��ت��ح��ف��ة وم��7 
اب���ن ع��اش��ر¨ وال��ب��ع��ض م��ن مختصر 
النحوية  املتون  ومن  اخلليل¨   aالشي
األفعال¨  والمية  واأللفية  األجرومية 
0سجد ” خربناين ” انتقل بS–ن أبيه 
إلى دوار ” الهباجني ” بقبيلة مسارة¨ 
العالم  الفقيه  مسجده  في  كان  حيث 
عليه  ف��ق��رأ  ال��ب��ق��ال��ي¨  محمد  س��ي��دي 
ألفية ابن مالك في النحو¨ وحتفة ابن 

عاصم في الفقه.
وف���ي س��ن��ة 1361ه������������1942Øم دخ��ل 
مدينة فا” والتحق بجامع القرويني 
علمائه¨  كبار  ع��ن  العلم  ينهل  فQخذ 
فنونه  ب��ج��م��ي��ع  ف��ق��ه��ائ��ه¨  وج��ه��اب��ذه 
ال��ش��رع��ي��ة واألدب����ي����ة¨ ف��ح��ص��ل على 
سنة  األول¨  القسم  الثانوية  الشهادة 

1363ه��1944Øم.
والشهادة الثانوية القسم الثاني في 
 11 م��واف��ق  ه��   1366 القعدة  25–ي 

أكتوبر 1947.
موافق  ه��   1370 األول  ربيع   2 وفي 
12 دجنبر 1950م¨ حصل على شهادة 

القسم النهائي �� الشهادة العاملية ��.
وبهذه الشهادة أصبح الشيa العامة 
سيدي محمد بوصوغي ناهض �� وكان 
يعرف وقت –اك بالسيد محمد الشركي 
بالوثيقة.  مثبت  هو  كما   �� الشرقي   ��
أستا–ا مدرسا بجامع القرويني بصفة 
ه��1951Øم¨   1371 بداية سنة  مRقتة 
وفي السنة املوالية 1372ه�� 1952Øم 
املباراة إلختبار ستة أساتذة  أجريت 
من بني خمسة وعشرين أستا–ا¨ فكان 
ال��رت��ب��ة ألول��¾��ك األس��ات��ذة  األول ف��ي 

الوثيقة  كما تشهد  الناجحني¨  الستة 
امل��Rرخ��ة ف��ي 15 م��ح��رم احل���رام عام 
في  العلماء  ه���Rالء   Õبنجا 1372ه������ 
سيدي  وأولهم  رأسهم  وعلى  طرتها 
ل��ه¨  ال��ش��رك��ي ع��امل��ن��ا امل��ت��رج��م  محمد 
فQصبح من –لك التاريa عاملا أستا–ا 

مدرسا مبرزا بجامع القرويني.

شيوخ سيدي محمد 
البوصوغي

العامة  العالم   aالشي ملا سQلت 
القاضي الشرفي بالدرجة األولى 
الوطنية¨  بطاقته  في  ما  حسب 
عليهم  در”  الذين  شيوخه  عن 
بQنه  أجابني  العلم  عنهم  وأخ��ذ 
 Œدر” على عدد كبير من الشيو

ألجله¨ فذكر لي منهم:
 nلRالعالم العامة املدر” امل <
امل���ش���ارك ال��ن��ف��اع��ة¨ س��ي��دي أب��ة 
ال��ش��ت��اء ال��ص��ن��ه��اج��ي¨ امل��ت��وف��ى 

1365ه��1946Øم.
> العالم العامة املشارك¨ سيدي 
الصنهاجي¨  احل��س��ن  ب��ن  محمد 

املتوفى سنة 1365ه��1964Øم.
امل��در”  العامة  العالم   aالشي  <
احملقق¨ موالي عبد الله بن إدريس 
بن أحمد العلوي الفضيلي¨ املتوفى 

سنة 1363ه��1943Øم.
امل��در”  امل��ش��ارك  العامة  العالم   <
بن  محمد  ب��ن  محمد  سيدي   ¨n��لR��امل
ع��ب��د ال���ق���ادر ب��ن ال��ط��ال��ب ب��ن س��ودة 
 16 ي��وم األح��د  امل��ري¨ املتوفى عصر 

رجب 1368ه��1948Øم.
> ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة امل���در” امل��ش��ارك 
املفسر احملدث¨ سيدي احلسن بن عمر 

مزور¨ املتوفى سنة 1375ه��1955م.
املشاركة¨  العامة  العالم  الفقيه   <
محمد  أحمد  ب��ن  العزيز  عبد  سيدي 
الزكاري¨املتوفى  اخلياط  بن  عمر  بن 
ال��ق��ع��دة  16–ي  األح����د  ي����وم   Õص��ب��ا

1394هQأ1974Øم.
امل��ش��ارك  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ال��م  الفقيه   <
الدكالي¨  ابراهيم  ب��ن  محمد  سيدي 
14 رج���ب  ال���س���ب���ت  ي�����وم  امل���ت���وف���ى 

1381ه��1961Øم.
> ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة ام���در” 
العربي  ب��ن  محمد  س��ي��دي  امل��ش��ارك¨ 
Ø��������أش���رق���ي¨ امل��ت��وف��ى س��ن��ة 1363ه

1943م.
امل��ش��ارك¨  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ال��م  الفقيه   <
س��ي��دي الطايع ب��ن أح��م��د ب��ن احل��اج 
Ø��������ال��س��ل��م��ي¨ امل��ت��وف��ى س��ن��ة 1377ه

1957م.
> ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة امل���در” 
امل��Rل��n¨ س��ي��دي محمد بن  امل��ش��ارك 
أحمد بن احلاج السلمي أخو سيدي 
املتوفى سنة  قبله¨��  املذكور   �� الطايع 

1364ه��1944Øم.
> ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة امل����در”¨ سيدي 

العبا” أبو بكر البناني.
امل��ش��ارك¨  امل���در”  ال��ع��امل��ة  الفقيه   <

سيدي العربي بن إدريس الشامي.
> ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة امل���در” 
امل���ش���ارك¨ س��ي��دي م��ح��م��د ب���ن سعيد 

املكناسي.
> ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة امل���در” 
امل��ش��ارك¨ س��ي��دي محمد اجل���واد بن 

العبا”  بن  الله  عبد  بن  السام  عبد 
الصقلي¨ املتوفى زوال يوم اخلميس 

2 شوال 1392ه��1972Øم.
> ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة امل���در” 
املشارك¨ سيدي محمد بن عبد الرحمن 
العراقي¨ املتوفى يوم الثاثاء 7 صفر 

1398ه��1977Øم.
> ال��ش��ي��a ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة 
بن  محمد  بن  محمد  سيدي  املشارك¨ 
سنة:  املتوفى  الطاهري¨  السام  عبد 

1409ه��1989م.
> ال��ش��ي��a ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة 
امل���ش���ارك¨ س��ي��دي م��ح��م��د ب���ن ه��اش��م 
Ø������ال��ع��ل��وي¨ امل��ت��وف��ى س��ن��ة: 1371ه

1951م.
> ال��ش��ي��a ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة 
بن  التهامي  سيدي   ¨ŒرR���امل الكاتب 
ع��ب��د ال��ل��ه ال���وزان���ي¨ امل��ت��وف��ى سنة: 

1392ه��1972م.
> ال��ش��ي��a ال��ف��ق��ي��ه ال��ع��ال��م ال��ع��ام��ة 
فتحا   �� شيa اجلماعة¨ سيدي محمد 
سنة:  املتوفى  العلمي¨  محمد  ب��ن   ����

1373ه��1953Øم.

نضاله ومشاركته في المقاومة 
تحرير البالد

لقد كان سيدي محمد �� فتحا �� بوصوغي 
ناهض غيور على باده¨ محبا لوطنه ال 
يرضى الذل والهوان للمستعمر الغاشم¨ 
وه���و م��ن ب��ني امل��ش��ارك��ني ف��ي عريضة 
ي��درج  ل��م  وإن  1499م¨  ع��ام  االستقال 
عند  العريضة  ف��ي  األس��م��اء  ب��ني  اسمه 
من أرخوا ملثل هذه األح��داث¨ فSنه كان 
يشاركون  الذين  املناضلني  الطلبة  من 
لاستعمار  املناهضة  امل��ظ��اه��رات  ف��ي 
باملقاومة¨  لهم  واملنددة  واملستعمرين¨ 
والتQييد للعرائض املطالبة باالستقال.

ق���ال األس���ت���ا– ع��ب��د ال���ك���رمي غ���اب في 
ك���ت���اب���ه: òت����اري����a احل����رك����ة ال��وط��ن��ي��ة 
املوقعني:  أسماء  على  òتعقيبا  باملغرب 
التي  التQدييد  ع��رائ��ض  أرس��ل��ت  وق��د   ¢
أنحاء   nمختل في  املوطنون  أمضاها 
امل��غ��رب إل���ى ال��ق��ص��ر امل��ل��ك��ي¨ واإلق��ام��ة 
العامة¨ وبذلك يكون عشرات اüالف من 
يحكي  باالستقال¢  طالبوا  املواطنني 
محمد  سيدي  القاضي  العامة   aالشي
ألقي  أن��ه  املرحلة¨  ه��ذه  ف��ي  بوصوغي 
الطلبة  من  مجموعة  مع  القبض  عليه 
املظاهرات¨  في  شاركوا  2ن  وغيرهم¨ 
وس��ي��ق��وا ع��ل��ى أرج��ل��ه��م م��ن ف���ا” إل��ى 
إمي��وزار¨ من طرف فرنسي على فرسه¨ 
يسوقهم   ���� ضبطهم  على  يعنيه  وم��ن 
إل��ى صفرو¨  ����¨ وم��ن إمي���وزار  كالنعاج 
ثم إلى سجن الواتة¨ فمكث فيه ما شاء 

الله¨ إلى أن أفرج عنه.

 تنفرد جريدة  «صدى تاونات» بنشر كتاب حول «النسمات في تراجم علماء وصلحاء إقليم تاونات»  لمؤلفه  
ذ. عبد الكريم احميدوش عضو المجلس العلمي لتاونات . في هذا العدد ننشر حياة العالم  :

åi¼نا wžبو�و bي م×مbيÝ w{اIال tيIمة الفöFال aيAال ò

ذ. عبد الكريم احميدوش

شهادتهم  اق���ت���ران  وال��ث��ان��ي: 

بشهادة  اق��ت��ران��ه��ا  وال��ث��ال��ث: 

وال���راب���ع: أن ف��ي ض��م��ن ه��ذا 
تزكيتهم وتعديلهم¨ فSن الله ال 
يستشهد من خلقه إال العدول¨ 
ومنه األثر املعروف عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: ®يحمل 
هذا العلم من كل خلn عدوله¨ 
الغالني¨   nحتري عنه  ينفون 
وت��اوي��ل  املبطلني  وان��ت��ح��ال 

وق����ال م��ح��م��د ب��ن أح��م��د بن 
ي��ع��ق��وب ب��ن ش��ي��ب��ة: ¢رأي���ت 
رج��������ا ق��������دم رج��������ا إل����ى 
إس��م��اع��ي��ل اب����ن إس���ح���ا‚¨ 
فسQل  دع��وى¨  عليه  فادعى 
فقال  فQنكر¨  عليه °  املدعى 
للمدعى: ألك بينةø قال نعم¨ 
فان وف��ان¨ ق��ال: أما فان 

ف��ان فليس من  فمن ش��ه��ودي¨ وأم��ا 

1365
> العالم العامة املشارك¨ سيدي 
الصنهاجي¨  احل��س��ن  ب��ن  محمد 

املتوفى سنة 
امل��در”  العامة  العالم   aالشي  <
احملقق¨ موالي عبد الله بن إدريس 
بن أحمد العلوي الفضيلي¨ املتوفى 

سنة 
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يعلن املكتب الوطني للكهرباء واملاء بتاونات لزبنائه الكرام إنقطاعات التيار الكهربائي املبرمجة خالل شهر فبراير 2014 
من أجل الصيانة وربط املنشئات اجلديدة ستتم وفق اجلدول التالي 

إعـالن للـــعـمـوم 
اùنDIاعات املبرمجة للتيا— الNJرباwz بتاونات لNAر  �برا¹ر 2014

 tO�M�
1كن استرجاع التيار الكهربائي قبل املواقيت ا;ددة 

في حالة إلغاء أو تأجيل بعض اإلنقطاعات سيتم إشعار املراكز املعنية .

أسبوعية جهوية تصدر عن شركة 
شهر كل  مرتين   " مؤقتا  تاونات  صدى  "منشورات 

مدير النشر و رئيس التحرير∫ 
إدريس الوالي 

elouali.driss1 @gmail.com 
سكرتيرة التحرير ∫
خديجة بناجي
هيئة التحرير ∫ 

  محمد األزمي اإلدريسي ≠ يونس لكحل 
≠ محمد العبادي

 منسق مكتب اجلريدة بقرية أبامحمد ∫
 عبد الله املهدي

kbm34050@yahoo.fr
منسق مكتب اجلريدة بتيسة ∫ 

يونس لكحل
lakhalyouness@yahoo.fr
منسق مكتب اجلريدة بغفساي ∫ 

محمد حجاج
hajjaj71@yahoo.fr

94Ø4  ∫رخصة الصحافة
اإليداع القانوني∫

1994Ø36 
الترقيم الدولي∫
1113Ø3346 

السنة العشرون ®20©
العنوان ∫

 شارع محمد اخلامس≠ إقامة صوفيا≠ 
الطابق الثاني≠ الشقة 10

مدينة تاونات
الهاتف و الفاكس∫  0535.68.84.34

sadataounate@gmail.com
البتانتا: 13304153

السجل التجاري: 301
التعريn اجلبائي:  04590173

الصندو‚ الوطني للضمان االجتماعي:
7182091 

 احلساب البنكي:
007660000487800000011282
التجاري وفا بنك – وكالة تاونات

التوزيع ∫ أطلس بريس  

º مطابع  العهد اجلديد – الرباط
طبع من هذا العدد: 2000 نسخة
º رقم اللجنة الثنائية للصحافة 

045≠06Øاملكتوبة:ج.أ.ع
º عضو الفيدرالية املغربية لإلعام

تعزية

انتقلت إىل عفو را املرحومة 
فاطمة الدياين بنت علي 

الساكنة بشارع التقدم 
مبدينة  تاونات يوم األحد 19 

يناير2014.
و ذه املناسبة األليمة نتقدم 

بأحر التعازي إىل أبنائها و بناا 
و كل أقربائها راجني من اهلل 

العلي القدير أن يلهمهم الصرب و 
السلوان و يسكن الفقيدة فسيح 

جنانه و إن هلل و إنا إليه راجعون .

اململكة املغربية
وزارة العدل

حمكمة االستئناف بفاس
املحكمة االبتدائية بتاونات

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ عدد∫
04Ø37Ø2011

لفائدة:
أحمد زروف

ينوب عنه∫
–. محمد دريسي البوزيدي

ضد:
أح??م??د ال???زاه???ر ب??ن أح??م??د ???? م??رك??ز ب???وه???ودة ?? 

تاونات

wzاCن قöع≈
ل??دى  ال??ض??ب??ط  ي??ش??ه??د رئ??ي??س مصلحة ك??ت??اب??ة 
0قر  سيقع¨  أن??ه  بتاونات  االبتدائية  ا;كمة 
 Õصبا القضائية¨  البيوعات  بقاعة  ا;كمة 
الساعة  على   28Ø02Ø2014 اخلميس  ي??وم 
العاشرة والنصف صباحا¨ بيع باملزاد العلني 
دار سكينة متكونة من ثالث دكاكني واملتواجد 
 ?? بوهودة  0ركز  للشارع  الرئيسية  بالواجهة 
دائرة وعمالة تاونات¨ و–لك في حدود نصيب 
ورثة  أح??د  باعتباره  الزاهر  أحمد  عليه  املنفذ 
إليه  امل??ش??ار  العقار  ف??ي  ال??زاه??ر  احل??اج أحمد 

أعاله.
املزايدة  النطالق  االفتتاحي  الثمن  ح??دد  وق??د 
لبيع العقار املذكور أعاله بجميع مشتمالته في 
ألف  ثمامنائة وعشرون   ??  820000.00  mمبل

?? درهم.
عليه  س??ي??رس??و  ال???ذي  للمتزايد  أي??ض??ا  وي??ع??ل??ن 
املزاد أن الثمن يؤدى ناجزا أو بواسطة شيك 
مضمون األداء مع زيادة %3 لفائدة اخلزينة 

العامة.
إج??راءات  مأمور  إل??ى  ال??ع??روض  تقدمي  و1كن 
اإلع??الن  ه??ذا  نشر  من  غبتداء  املدني  التنفيذ 
من  وللمزيد  املزايدة.  إقفال محضر  غاية  إلى 
املعلومات يرجى االتصال بقسم التنفيذ املدني 

بهذه ا;كمة.
º عن رئيس كتابة الضبط
محمد كعيدة منتذب قضائي الدرجة األولى

والدة السيد 
أحمد أهيري 
في ذمة اهللا









 

بالرباط  مــؤخــرا   رــا  نـــداء  لبت 
والـــدة السيد أمحــد أهــريي إطــار 

بوزارة اإلتصال .
تتقدم  األلــيــمــة  املناسبة  وـــذه 
جــــريــــدة  حتــــريــــر  وهــــيــــئــــة  إدارة 
«صــــــــــدى تــــــــــاونــــــــــات»إىل الـــســـيـــد 
أهــــــــريي ومجــــيــــع أفــــــــــراد أســــرتــــه 
واصــدق  الــتــعــازي  بــأحــر  وهائلته 
أن  القدير  العلي  سائلني  املــواســاة 
يــســكــن  الــفــقــيــدة فــســيــح جــنــاتــه 
الصرب  وذويــهــا  أقــارــا  يلهم  وأن 
والسلوان وأن جيعلها من النبيئني 
والــــصــــديــــقــــني وحـــــســـــن أوالئـــــــك 
رفيقا.وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

بــالغ حــول مبـاراة ولـوج السلك العـادي 
للمعهد امللكي لإلدارة الترابية

 11 الثالثاء  ي??وم  الداخلية  وزارة  تنظم 
مارس 2014 0قر املدرسة الوطنية لûد
ارة بالربا◊ مباراة من أجل ول?وج السلك 
للمعهد امللكي لûدارة الترابية ® العادي 

ف?وج 2016≠2014 ©.

1. شـروط الترشيـح:
تفتح هذه املباراة لفائدة∫

æ املترشحات واملترشحني البالغني 35 
سنة على األكثر عند تاريa إجراء املبارة 
التي  الدبلومات  أح??د  على  واحلاصلني 
تخول احلق في التوظيف على األقل في 
سلم األج???ور رق??م 10 أو ف??ي درج???ة أو 

ªإطار 2اثل
املوظفني  وامل??ت??رش??ح??ني  امل??ت??رش??ح??ات   æ
املرسمني و البالغني 35 سنة على األكثر 
إلى  واملنتمني  امل??ب??ارة  إج??راء   aتاري عند 
درجة أو إطار مرتب على األقل في سلم 
األج???ور رق??م 10 أو ف??ي درج??ة أو إط??ار 
2??اث??ل¨ ب??ع??د ت??رخ??ي??h ص??ري??ح م??ن ل??دن 

إدارتهم الجتياز املباراة.

2. الوثائـق المكونـة لملـف 
الترشيـح:

باملوقع  يوجد  الترشيح  مطب?وع   –  1.2
اإللكتروني التالي∫

åhttp∫ØØconcours.interieur.gov.maò
وطبعه  دقة  بكل  املطبوع  هذا  ملء  يجب 

ªباستخراجه من املوقع السالف الذكر
2.2 – م??ل??ف ي??وج??ه ع??ن ط??ري??ق ال??ب??ري??د¨ 

ويتكون من∫
املطبوع  يستخرج  بالشرف  تصريح   æ
اخلا’ به من املوقع اإللكتروني املشار 
إليه أعاله يثبت فيه املعني باألمر صحة 
عليه  م??ص??ادق  بها¨   Õامل??ص??ر املعلومات 
ªويحمل صورة فوتوغرافية حديثة العهد
ªنسخة من الدبلومات ا;صل عليها æ

للسنوات  ال??ن??ق??ط  ك??ش??ف  م??ن  نسخة   æ
ªالدراسية العليا

ªنسخة من بطاقة التعريف الوطنية æ
اإلدارة  للموظفني∫ موافقة  æ بالنسبة 
املوارد  بتدبير  املختصة  ®اجلهة  املشغلة 
في  باألمر  املعني  إدم??اج  على  البشرية© 
هيئة رجال السلطة في حالة جناحه في 

ªاملباراة
واملترشحني  املترشحات  على  يتعني   æ
م????ن  مسل???مة  دبلومات  على  احلائزي???ن 
إحدى املؤسسات العليا األجنبية اإلدالء 
بقرار املعادلة وفق املسطرة اجلاري بها 

ªالعمل

3. إرسال ملفـات الترشيـح:
تبعث ملفات الترشيح إجباريا عن طريق 
 10 اإلث??ن??ني  أق??ص??اه  أج??ل  البريد داخل 

 aفبراير 2014 ®يؤخذ بعني االعتبار تاري
تأشيرة البريد© إلى العنوان التالي∫

وزارة الداخلية 
املديرية العامة للشؤون الداخلية 

م???دي?رية ال?????والة 
مب?اراة ول?وج السلك الع?ادي

للمعهد امللكي لûدارة الترابية
اإلداري  احل??ي  اخل??ام??س  ش???ارع محمد 

– الربا◊ ≠
املطلوبة  ال??ش??رو◊  يستوفي  ال  ملف  ك??ل 

أعاله يعد الغيا

4. االختبــارات:
4≠1 – االختب??ارين الكتابيني للقبول∫

ي???س???ت???دع???ى ل???ل???م???ش???ارك???ة ف????ي امل????ب????اراة 
املترشحات واملترشحون الذين يستوفون 
ال???ش???رو◊ امل??ط??ل??وب??ة الج??ت??ي??از اخ??ت??ب??اري??ن 

كتابيني للقبول∫
ملدة  العربية  باللغة  م??وض??وع  حت??ري??ر   ≠

ªثالث ساعات
أو  الفرنسية  باللغة  م??وض??وع  حترير   ≠

االسبانية ملدة ثالث ساعات.
واخ??ت??ب????????ار  ت??ق??ي??ي??م??ي  اخ???ت???ب???ار   –  2≠4

شف??وي∫
ي??س??ت??دع??ى امل??ت??رش??ح??ات وامل??ت??رش??ح??ون 
الكتاب??يني  االختب??ارين  ف??ي  الناجحون 
للقبول الجتياز اختبار تقييمي واختب??ار 

شف??وي.

أسرة القائد المرحوم الحجاجي تشكر... 
تتقدم السيدة أمينة املراكشي زوجة املرحوم القائد احلجاجي نيابة عن بناتها وابنائها¨ رجاء¨ 
اسماعيل ¨ مروان وجاد©¨ بخالh التشكرات واالمتنان للسيد عامل اقليم تاونات السيد حسن 
بلهدفة وعامل اقليم تازة السابق السيد محمد فتال وأصدقاء املرحوم وإدارة وهيئة حترير جريدة 
على العناية اخلاصة وواجب العزاء اثر املصاب اجللل¨ سائلة الله تعالى أن   ”صدى تاونات“ 

ينعم على اجلميع 0وفور الصحة والعافية.
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ضربة جزاء 

بقلم : محمد األزمي اإلدريسي

التاوناتي  الرياضي  الوفا‚  فريق  كان  إ–ا 
لكرة القدم حديث العهد و الوالدة̈  فهذا ال يعني 
أن  والدت��ه   رغ��م  ¨ و  البدن  و  العقل  أن��ه سليم 
كانت عسيرة فقد رأى النور معافى سليما من 
أن  و ال شك   ¨ الذاكرة  و  البديهة  العلة حاضر 
ما  العيوب  من  تظهر  الشهور  و  األي��ام  توالي 
تخفيه السنني و الدهور ¨ و اخلوف كل اخلوف 
ما  ال��ت��اون��ات��ي  ال��ري��اض��ي  ال��وف��ا‚  أن يصيب 
أصاب سابقيه االحتاد من علة السياسة ¨ التي 
الفر‚  تدخل  و  البصيرة  تعمي  و  البدن  تشل 
الرياضية  اجلحر و النفق املظلم فا ترى النور 
وامل��Pرب   السياسية  املصالح  0نظار  إال  بعده 
الوفا‚  فريق  أن  هاته  احلالة  و   ¨ الشخصية 
بعد  العر‘   ”Qلك اإلقليمية  البطولة  يحتضن 
إثبات  أجل  العصبة  من  داخ��ل  مخاض طويل 
هويته ¨ و إ–ا كان البعض رغم و جودهم داخل 
الفريق كانوا إما ضده أو معه من أجل خدمة 
أجندتهم اخلاصة أو استعمال الفريق  كغطاء 
السياسي و قضاء  التفاوض  أجل  رياضي من 
مPرب خاصة باسم الوفا‚ الرياضي ¨ و الكثير 
منهم استعمل اسم الفريق بالطريقة التي ر¬ها 
االعتبارات  بعيدا عن   ¨ له و ملصاحله  مناسبة 
الرياضية و األخاقية ¨ و الطريقة التي مت بها 
القدم  فك لغز رئاسة فريق احتاد تاونات لكرة 
التي مت  األخ��ي��ر ه��ي نفسها  ال��ع��ام  ف��ي اجلمع 
الوفا‚  اسمه  فريق  وج��ود  على  التوافق  بها 
¨ حيث مت استعمال نفس  التاوناتي  الرياضي 
األش��خ��ا’ و نفس اüل��ي��ات ف��ي اح��ت��واء هذا 
البعبع الرياضي اجلديد حسب مفهوم  البعض. 
و هنا ال بد أن نذكر الكثير منهم  أن و جودهم 
كان مقرونا بالوفا‚ الرياضي و ليس العكس ¨ 
و اللذين فاوضوا باسمه و استفادوا بطريقة أو 
بQخرى... أين كانوا عندما كان الفريق في خبر 
يعنون  ال  فريق  بدون  أنهم  ...ø معنى هذا  كان 
شي¾ا و الفريق هو الذي صنع لهم قيمة و أعطى 
الرسمية  اجلهات  ل��دى  املعنوي  االعتبار  لهم 
استعملوا  ال��ل��ذي��ن  ¨ و  صفتها  ك��ان��ت  م��ه��م��ا 
ه���ذا األس���ل���وب الري���اض���ي أه���ان���وا أن��ف��س��ه��م و 
استصغروا فريقهم أمام  مفاوضيهم ¨ و اليوم 
فريق الوفا‚ الرياضي التاوناتي هو في خلوة 
 ”Qلك احتضانه  0ناسبة  نفسه  مع  رياضية 
العر‘ من أجل تصحيح املسار و رد االعتبار 
كرة  لفريق  مكتبا مسيرا  ليكون  املسير¨  ملكتبه 
و  االن��ت��خ��اب��ي  للتفاوض  خلية  ليس  و  ال��ق��دم 
املقام  ليس  الرياضي  فالوفا‚   ¨ األحياء  هيكلة 
الذي يناقش فيه وبه هذا املقال̈  فالرياضة شQن 
و  فالتعاون مطلوب   ¨ ¬خر  االنتخابات شQن  و 
أن  النتيجة  و   ¨ محبوب  االختصا’  احترام 
 ¨ التسييس  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيد  الفريق  يظل 
فالوفا‚ الرياضي  هو ملك للجماهير و احلياد 
يعطي املصداقية  و النزاهة للرياضة و الفريق 
على حد سواء¨ أما إ–ا استمر احلال على ما هو 
فمصيره سيكون شبيه  0صير   ¨ اليوم  عليه 
م��رض اسمه  ال��ذي نخره  تاونات  فريق احت��اد 

ø....  السياسة

 w{الو�ا‚ الر¹ا 
التاوناتw لJر… 
الIــbم  بيــن 

 ”Q� و fالت�يي
øÆÆÆ ‘ــرFصنف كرة القدم ال

ف¾ة براعم –كور: املبارة النهائية ستجري 
بني مجموعة مدار” غصن الزيتون و اعدادية 
النهضة ي��وم االث��ن��ني ث��ال��ث ف��ب��راي��ر اجل��اري 

بالقاعة املغطاة بتاونات 
ف¾ة الصغار –كور املجموعة األولى : يحتضن 
سابع  اجلمعة  ي��وم  النهضة  و  القرب  ملعبي 
النهضة ضد  اعدادية  مبارتي  فبراير اجلاري 
اع��دادي��ة ال���زر ي��زر و اع��دادي��ة ب��وه��ودة ضد 

اعدادية كاز 
و  امللعب  نفس  في   : الثانية  املجموعة 
م��والي  اع��دادي��ة  مبارتي  إج���راء  يتم   aالتاري
اعدادية  و  الفاسي  عال  اعدادية  ضد  رشيد 
املنتصر  ¨ و  ابن سينا  ثانوية  يناير ضد   11
في  املنتصر  سيقابل  األول���ى  املجموعة  ف��ي 
امل��Rه��ل  ال��ف��ري��ق  لتحديد  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ملعب  يحتضن  س��وف  ¨و  اجلهوية  للبطولة 
اجل��اري  فبراير  س��اب��ع  ي��وم اجلمعة  ال��ق��رب  
امل���ب���ارة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ت��ح��دي��د ال��ف��ري��ق امل��Rه��ل 
للبطولة اجلهوية و ستجمع بني الفريق الفائز 
املجموعة  في  واملنتصر  األولى  املجموعة  في 

الثانية  
ف¾ة الفتيان –كورا ملجموعة األولى : سيتم 
إجراء مباريات الربع و النصn النهائي يوم 
ساحل  0لعب  اجل��اري  فبراير  راب��ع  الثاثاء 
و  اإلع��دادي��ة  م��ار”   02 ثانوية  ب��ني  بوطاهر 
ثانوية 11 يناير اإلعدادية  و املقابلة الثانية 
ثانوية  و  التQهيلية  حسني  ط��ه  ثانوية  ب��ني 
املنصور الذهبي التQهيلية و الفائز في املبارة 

األولى يواجه املنتصر في املبارة الثانية 
املجموعة الثانية : سيتم جراء مبارياتها 
0لعب  احلالي  فبراير  خامس  األرب��ع��اء  ي��وم 
ساحل بوطاهر و ستدور بني فر‚ ثاث و هي 
ثانوية كاز اإلعدادية و ثانوية خالد بن الوليد 

التQهيلية و ثانوية 16 نوبر اإلعدادية 
املجموعة الثالثة : يوم اخلميس ساد” 
 16 البلدي  امللعب  اجلاري سيحتضن  فبراير 
و  األرب��ع  الفر‚  أطوارها بني  بتاونات  نونبر 
ثانوية  و  اإلعدادية  الفاسي  ثانوية عال  هي 
اخل��وارزم��ي  ثانوية  و  التQهيلية  ياسني  اب��ن 
و   ¨ التQهيلية  ال��وح��دة  ثانوية  و  التQهيلية 
املنتصر  سيواجه  األول��ى  املقابلة  في  الفائز 
في املبارة الثانية  ¨ ومن املنتظر أن يحتضن 
ملعب ساحل بوطاهر يوم السبت ثامن فبراير 
للبطولة  امل��Rه��ل��ة  ال��ن��ه��اي��ة  احل��ال��ي األط����وار 
اجل��ه��وي��ة ال��ت��ي س��ت��دور ب��ني ال��ف��ر‚ احملتلة 
أجل  الثاث من  املجموعات  األول عن   nللص

حتديد الفريق املRهل للبطولة اجلهوية  

صنn كرة القدم إناث : سيتم إجراء هذه 
اجلمعة  ي��وم  النهائي  في  تدخل  التي  املبارة 
النهضة  اعدادية  سابع فبراير اجلاري 0لعب 
و ستجمع بني فريق ثانوية ابن سينا و فريق 

ثانوية الوحدة .

صنف كرة السلة ذكور:
مدرسة  بني  نهائية  مبارة   : اع��م  بر  ف¾ة 
بالقاعة  النهضة  اع��دادي��ة  و  الزيتون  غصن 

املغطاة بتاونات يوم ثالث فبراير احلالي 
ف¾ة ال��ص��غ��ار : امل��ب��ارة ت��دخ��ل ف��ي إط��ار 
و  النهضة  اع��دادي��ة  بني  ستجمع  و  النهائي 
فبراير اجل��اري  ثالث  ي��وم  ب��وه��ودة  اع��دادي��ة 

بالقاعة املغطاة بتاونات 
بني  &مع  ثاثية  بطولة   : الفتيان  ف¾ة 
كل من ثانوية ابن خلدون  و ثانوية الوحدة  
و ثانوية املنصور الذهبي و–لك  يوم االثنني 
ثالث فبراير اجلاري بالقاعة املغطاة بتاونات 

صنف كرة الطائرة ذكور :
النهائية  املبارة  هاته  في   : الصغار  ف¾ة 
سوف تواجه اعدادية اسا” اعدادية سيدي 
يحيى بني زروال و –لك يوم األربعاء خامس 
الشطيبي  اإلم����ام  ب��ث��ان��وي��ة  ف��ب��راي��ر احل��ال��ي 

بغفساي 
الف¾ة  هذه  تخوض  : سوف  الفتيان  ف¾ة 
النهائية  املبارة  و  النهائي   nالنص مبارتي 
فبراير  خامس  يوم  بتاونات  املغطاة  بالقاعة 

اجل����اري ح��ي��ث س��ت��واج��ه ث��ان��وي��ة ط��ه حسني 
ثانوية ابن سينا فيما تواجه ثانوية الوحدة 
األول��ى  املبارة  الفائز في  و  اس��ا”  اع��دادي��ة 
لتحديد  الثانية  املبارة  في  املنتصر  سيواجه 

الفريق املتQهل للبطولة اجلهوية

صنف كرة اليد ذكور :
ف¾ة الفتيان : ستجري مباريات الربع 
املغطاة  بالقاعة  النهائي   nالنص و  النهائي 
بتاونات يوم اخلميس ساد” فبراير اجلاري 
و ستجمع ف��ي امل��ب��ارة األول���ى ب��ني اع��دادي��ة 
النهضة و اعدادية موالي رشيد ¨ و في املبارة 
الثانية بني اعدادية بوهودة و ثانوية الوحدة 
¨ و املنتصر في املقابلة األولى سوف ينازل في 

املتغلب في املبارة الثانية في النهائي .
و &در اإلشارة أن فرقا تQهلت مباشرة 
منافس  غياب  بسبب  اجلهوية  البطولة  إل��ى 
لها في الف¾ة و نوع النشاط الرياضي ¨ حيث 
ك��رة الطائرة  اع��دادي��ة اس��ا”  تQهلت كل من 
ف¾ة الصغيرات و ثانوية ابن خلدون في كرة 
لكرة  يزر  ال��زر  اعدادية  و  الفتيات  ف¾ة  السلة 
أخرى  فرقا  إقصاء  مت  كما  الصغار¨  ف¾ة  اليد 
مت  حيث   ¨ املنافسة  لقانون  مخالفاتها  بسب 
ال��س��اد” على  ثانوية محمد  م��ن  ك��ل  إق��ص��اء 
و  الفتيات   ف¾ة  الطائرة  ك��رة  ف��ي  مرحلتني  
كرة القدم  فتيان لعدم احترام اüجال احملددة 
املشاركة  لعدم حتيني الئحة  املسيرة  وثانوية 

وفق النمو–ج املرسل .
> حممد األزمي اإلدريسي  

الفرŸ اùقليمw للجامFة امللJية املGربية للر¹ا}ة املÝ—bية نيابة التFليم 
تاونات D�¹ر برنامZ البDولة اùقليمية لúلFا« ا'ماعية موÝم ¥±∞≥

يف إطار تنفيذ برنامج األنشطة الرياضية ملوسم 2013/2014 املسطر من طرف الفرع اإلقليمي 
للجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية ، و متاشيا مع التحضريات و االستعدادات من أجل 

املشاركة يف البطولة اجلهوية للرياضات اجلماعية ، فقد راسل الفرع املحلي خمتلف رئيسات ورؤساء 
اجلمعيات املدرسية باملؤسسات الثانوية و اإلعدادية و التأهيلية بنيابة التعليم بتاونات موافيا 

إياهم بربنامج البطولة اإلقليمية املدرسية للرياضات اجلماعية الذي سينطلق يوم 03 فرباير 
2014 حيث جاء الربنامج الرياضي على الشكل التايل .

دار الطالبة بتاونات تحتضن البطولة الجهوية الرياضية للمؤسسات االجتماعية 

ال��ط��ال��ب��ة  دار  اح���ت���ض���ن���ت 
ب���ت���اون���ات ال��ب��ط��ول��ة اجل��ه��وي��ة  
الرياضية للمRسسات االجتماعية 
القدم  لكرة  األربعني   و  الواحدة 

ال��ت��ي عرفت  امل��ص��غ��رة إن���اث ¨ و 
تاوجطات  الطالبة  دار  فريق  فوز 
 ¨ األول��ى  باملرتبة  احلاجب  إقليم 
هذه الدورة التي مت تنظيمها من 

الوطني  التعاون  مندوبية  ط��رف 
جمعية  م��ع  بتنسيق  ب��ت��اون��ات 
بتاونات  الطالبة  ل���دار  ال��وح��دة 
  2014 ي��ن��اي��ر   26 25و  ي���وم���ي 

وبدعم من املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية و املجلس اإلقليمي ¨ وقد 
بتاونات   املغطاة  القاعة  احتضنت 
القدم  لكرة  اجلهوية   االقصائيات 
حتت  تنظيمها  مت  التي  النسوية 
أساسية  راف��ع��ة  الرياضة   ò شعار 
–لك  و   ò االجتماعية  التنش¾ة  ف��ي 
اف��ران   –  – ف��ا”  من  كل  0شاركة 
 ¨ تاونات  و  ≠احلاجب  اخنيفرة   –
فيما اعتذرت كل من موالي يعقوب 
ال��دورة مشاركة  عرفت  و  بوملان  و 
إيوائهم  و  استقبالهم  مت  فتاة   82
ب��ت��اون��ات احلديثة  ال��ط��ال��ب��ة  ب���دار 
البناء̈  كما شهدت املبارة اخلتامية 
تتويZ فريق احلاجب باإلضافة إلى 
توزيع جوائز تشجيعية و شواهد 
املشاركات   nمختل على  تقديرية 
بحضور فعاليات رياضية و إدارية 
 ¨ باإلقليم  املصالح   nمختل مثلث 
فيما احتل فريق إناث دار الطالبة 

بتاونات الرتبة الثالثة ¨
º حممد األزمي
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