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توزع في كبريات 
المدن المغربية

محلية مستقلة نصف شهرية  تعنى بشؤون إقليم تاونات تأسست  سنة  1994  
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 نظمت عمالة تاونات مؤخرا لقاء حتت رئاسة حسن بلهدفة عامل اإلقليم وحبضور الكاتب العام للعمالة ورئيس 
وأعضاء مكتب املجلس اإلقليمي لتاونات وممثلي وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم 

مشال اململكة وممثلي مجعية تاركا ومكتب الدراسات املكلف بإجناز هذه الدراسة ورؤساء املصاحل اخلارجية اجلهوية 
واإلقليمية، من أجل تدارس ووضع خمطط تنموي وفق تصور مشويل للمشاريع البني مجاعاتية وذات الوزن اإلقليمي 

املمكن برجمة إجنازها خالل السنوات املقبلة لتحسني وضع اإلقليم يف جماالت البنيات التحتية والتجهيزات األساسية 
والقطاعات االجتماعية واالقتصادية والبيئية والرقي به وحتسني ظروف انفتاحه على حميطه اخلارجي جهويا 

ووطنيا والرفع من مستوى تنافسيته  عرب خلق الظروف املالئمة لالستثمار وحتسني عيش الساكنة.

أوض������ح ع���ام���ل اإلق���ل���ي���م ف����ي ك��ل��م��ت��ه 
املخطط  ت��ه��ي��يء  م��ش��روع  أن  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
مل��س��ار  كتكملة  ي��أت��ي  للتنمية  اإلق��ل��ي��م��ي 
توجد  التي  اجلماعية  املخططات  تهييء 
يعطي  أن  قبل  حتيينها،  مرحلة  في  حاليا 
الكلمة ملمثل مكتب الدراسات املكلف بإعداد 
الدراسة الذي ألقى عرضا قدم فيه اخلطوط 
هذه  إلع��داد  املقترحة  واملنهجية  العريضة 
العام  السياق  إل��ى  فيه  ت��ط��رق  ال���دراس���ة،  
إلع����داد ه���ذه ال���دراس���ة وأه��داف��ه��ا وف��ري��ق 
ال��ع��م��ل امل��ك��ل��ف ب���اإلش���راف ع��ل��ى إع��داده��ا 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ب��رن��ام��ج ال��زم��ن��ي احمل��دد 
إلجن��ازه��ا، مقترحا  إلع���داد ه��ذه ال��دراس��ة 
اعتماد منهجية عمل تقوم على ثالث مباد∆ 
أساسية وهي مقاربة أفقية متكن من وضع 
رؤية شمولية إلشكاليات التنمية املطروحة 
الفاعلني خاصة  تدخالت  باإلقليم وتنسيق 
املالية  امل��وارد  الصالحيات،  مست��وى  على 
ومقاربة  للتدخل  الترابية  امل��ج��االت  وك��ذا 
الفاعلني  إش����راك  ع��ل��ى  تعتمد  ت��ش��ارك��ي��ة 
بهدف  الدراسة  مراحل  جميع  في  احملليني 
بلورة رؤية مشتركة لضمان جناح مخطط 
إلى مبدأ  تنفيذه، باإلضافة  العمل وفعالية 
االستدامة لتحقيق االنسجام بني األهداف 
البيئ�����������ة  وح��م��اي��ة  جهة  م��ن  التنموية 
واستدامتها من جهة أخرى مع  األخذ بعني  
االعتبار أثناء برمجة املشاريع آثارها على 
واستغالل  اإلي��ك��ول��وج��ي��ة  األن��ظ��م��ة  ت��ط��ور 
الفرص  على  للمحافظة  الطبيعية  امل���وارد 

واخليارات املستقبلية.
بها  ستمر  التي  للمراحل  وبالنسبة 
مدة  التي مت حتديد  ال��دراس��ة  ه��ذه  إع���داد 
لكل  احمل��ددة  واملهام  إلجنازها  أشهر  ستة 

م��رح��ل��ة وأه��داف��ه��ا ف��ق��د مت ح��ص��ره��ا فيما 
تشخيص  الوضع الراهن بهدف حتديد أهم 
الديناميات التي متيز اإلقليم وأفاق تطورها 
اإلقليم ميثل  لتنمية  إط��ار مرجعي  ووض��ع 
نقطة انطالق الرؤية التنموية مبشاركة كل 
العقاري بهدف  الوعاء  الفاعلني، و إحصاء 

حتديد مجاالت إلجناز املشاريع والتي ميكن 
هذه  وتصنيف  إك���راه  أي  دون  استغاللها 
وخرائط  معلومات  قاعدة  وإع��داد  املجاالت 
مخطط  صياغة  ثم  املنتقاة  املجاالت  جتسد 
العمل بهدف بلورة إستراجتية لتنمية اإلقليم  
حتدد الرؤية واإلطار اإلستراتيجي للفعالية 

اإلستراجتية  يجسد  عمل  مخطط  وصياغة 
لتنفيذ  مؤسساتي  جهاز  واقتراح  احمل��ددة  
وتتبع مخطط العمل، وأخيرا وضع مخطط 
التواصل يهدف إلى وضع برنامج للتواصل 
ح����ول م��خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة وإع������داد اآلل���ي���ات 

والوسائل لتنفيذه.

º  محمد بنعمر/تاونات

تاونات تضع مخططا إلعداد التنمية باإلقليم

{

منظر لمدينة تاونات وفي اإلطار صورة عامل اإلقليم

احتفاء باليوم العالمي للوقاية المدنية
مصالح الوقاية املدنية  نفذت مصالح الوقاية املدنية  نفذت 6211 تدخال وعمليات انقا– بSقليم تاونات

باليوم  االح��ت��ف��ال  مبناسبة 
أع��دت   ، امل��دن��ي��ة  للوقاية  ال��ع��امل��ي 
مصالح  القيادة اإلقليمية للوقاية 
لزيارة  برنامجا  بتاونات  املدنية 
التعليمية  امل��ؤس��س��ات  م��ن  ع���دد 
فبراير   13 م��ن  اب��ت��داء  ب��اإلق��ل��ي��م 
حول  التالميذ  لتحسيس   2013
احل��رائ��ق خالل  من  الوقاية  ط��رق 
ح��االت  م��ن  الصيف واحل��د  فصل 
الغرق وحوادث السير واإلسعافات 
ودور  الغابوية  واحلرائق  األولية 
وتنظيم  مكافحتها  ف��ي  الساكنة 
مركز  م��ن  لكل  لفائدتهم  زي����ارات 
بجماعة  املدنية  للوقاية  اإلغ��اث��ة 
األقليمية  القيادة  ومقر  ال��وردزا⁄ 

بتاونات ، وتنظيم أبواب مفتوحة 
املدني  املجتمع  فعاليات  لصالح 
واجل��م��ع��ي��ات وع��م��وم امل��واط��ن��ني 
باإلقليم بتاريخ 27 فبراير وفا# 
مارس 2013 قصد التعريف بدور 
الوقاية املدنية والتحسيس بطرق 

السالمة والوقاية.
األنشطة  ب��رن��ام��ج  واش��ت��م��ل 
فبراير    28 اجلمعة  يوم  املنظمة 
اإلقليمية  ال��ق��ي��ادة  مبقر     2014
ت��اون��ات  مبدينة  امل��دن��ي��ة  للوقاية 
بلهدفة  السيد حسن  حتت رئاسة 
ت���اون���ات وبحضور  إق��ل��ي��م  ع��ام��ل 
للعمالة  ال���ع���ام  ال��ك��ات��ب  ال��س��ي��د 
ورئيس  القضائية  الهيئة  وممثل 

ن��واب  وبعض  اإلقليمي  املجلس 
البرملان  ف��ي  اإلقليم  ومستشاري 
ورؤس������اء امل���ص���ال���ح  اخل��ارج��ي��ة 
اإلعالم  وسائل  وممثلي  اإلقليمية 
اإلحصائيات  مختلف  تقدمي  على 
وال����ش����روح����ات ح�����ول ت���دخ���الت 
املراكز  ومختلف  املدنية  الوقاية 
ومقترح  اإلجن��از  قيد  توجد  التي 
تهيئة واجهة مركز اإلغاثة مبدينة 
استعراض  ع��ن  فضال   ، ت��اون��ات 
التدخل،  ووسائل  أجهزة  مختلف 
عروض  تنظيم  باملناسبة  مت  كما 
لتدخالت  توضيحية  وم��ن��اورات 
للوقوف  املدنية  الوقاية  عناصر 
عن قرب على املهام وال��دور الذي 

ت��ض��ط��ل��ع ب���ه ه���ذه امل��ؤس��س��ة في 
ح��م��اي��ة امل���واط���ن���ني وامل��م��ت��ل��ك��ات 

العامة واخلاصة .
اإلقليمية  القيادة  كلمة  وفي 
ل��ل��وق��اي��ة امل���دن���ي���ة ال���ت���ي أل��ق��ي��ت 
وأهداف  ذكرت مبغزى  باملناسبة، 
ت��خ��ل��ي��د ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��وق��اي��ة 
املدنية، التي تأتي استجابة لنداء 
املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة 
بهدف   1990 عام  املدني  والدفاع 
مجتمعات  ل��ب��ن��اء  منصة  إن��ش��اء 
موحدة وأكثر أمانا ، وهو مناسبة 
املدني  املجتمع  لدى  الوعي  لرفع 
ال��ك��وارث واحل��د من  م��ن  للوقاية 

املخاطر.
ه��ذه  أن ش���ع���ار   وأض���اف���ت 
ال��س��ن��ة امل��ت��م��ث��ل ف��ي : » ال��وق��اي��ة 
املدنية وثقافة الوقاية ملجتمع آمن 
» يأتي لتكريس ثقافة الوقاية التي 
تلعب دورا حاسما في إنقاذ حياة 
الناس واحلد من اخلسائر املادية 
الهياكل  ق��درات  من خالل حتسني 

الوطنية للوقاية املدنية .
ب��أه��م��ي��ة  ذك������رت  أن  وب���ع���د 
حت��س��ي��س وت���وع���ي���ة امل���واط���ن���ني 
وخ����اص����ة ت���الم���ي���ذ امل���ؤس���س���ات 
التعليمية ودوره في تربية ناشئة 
واعية وفاعلة تعتمد على الوقاية 
ب����دل ط��ل��ب االس���ت���غ���اث���ة، ش��ك��رت 
على  لتاونات  اإلقليمية  السلطة 
الدعم املادي واملعنوي الذي تقدمه 
وحرصها  املدنية  الوقاية  ملصالح 
على تقريب خدمات الوقاية املدنية 

من املواطن مبختلف ربوع اإلقليم 
ب��إن��ش��اء م��رك��ز مب��دي��ن��ة ق��ري��ة اب��ا 
محمد وبرمجة آخر مبدينة تيسة 
اإلقليمية  القيادة  مقر  صيانة  و 

مبدينة تاونات.
ول�����إلش�����ارة، ف��ق��د ب��ل��غ ع��دد 
قامت  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ت��دخ��الت 
املدنية على  الوقاية  بها مصالح  
م��س��ت��وى إق��ل��ي��م ت����اون����ات خ��الل 
اخل���م���س س����ن����وات األخ����ي����رة م��ا 
وعملية  تدخال    6211 مجموعه 
إنقاذ ) 1168 تدخال سنة 2009 – 
1230 تدخال سنة 2010 – 1338 
تدخال سنة 2011 – 1370 تدخال 
سنة 2012 و  1105  تدخال سنة 

.)  2013
وح��س��ب م��ع��ط��ي��ات ال��ق��ي��ادة 
التدخالت  ه��ذه  ف��إن   ، اإلقليمية 
توزعت ما بني التدخالت املرتبطة 
 84 بلغت  والتي  الغرق   بحاالت 
حالة و احلرائق التي بلغت 427 
التي  الغابوية  واحل��رائ��ق  حريقا 
بلغت 49 حالة  أتت على مساحة  
  6 منها  سجلت  هكتارا،   199،05
حاالت سنة 2013 أتت على 17،5 
اإلحصائيات  تشير  بينما  هكتارا 
إل����ى أن ع����دد ت���دخ���الت ال��وق��اي��ة 
امل��دن��ي��ة خ���الل اخل��م��س س��ن��وات 
األخيرة  املرتبطة بحوادث السير 
 60 ت��دخ��ال خ��ل��ف��ت   834 ب��ل��غ��ت   ،
قتيال وإصابة 1612 جريحا، منها 
148 تدخال سنة 2013 نتج عنها 

6 قتلى وإصابة 242 شخصا.

بالغ لمنخرطات 
ومنخرطي 

التعاضدية العامة 
لموظفي اإلدارات 

العمومية بإقليم 
تاونات

يتشرف مندوب التعاضدية 
العامة ملوظفي اإلدارات العمومية 

بSقليم تاونات بSخباركم بأننا 
قمنا يوم السبت 25 يناير 

2014 بعقد لقاء مع السيد رئيس 
املجلس اإلداري للتعاضدية 

بالربا◊ بشأن تنفيذ قرار ≈حداث 
الوحدة الطبية واالجتماعية 

للتعاضدية بSقليم تاونات الذي 
صادق عليه اجلمع العام الرابع 
والستون املنعقد بأرفود خالل 

شهر ماي من سنة 1013.
وقد كان هذا اللقاء الذي مت 
بحضور أعضاء املكتب املسير 

للتعاضدية مناسبة لتأكيد تشبث 
مندوبي ومنخرطي التعاضدية 

بSقليم تاونات بهذا املشروع 
و≈حلاحهم على اإلسراع بSخراجه 

≈لي حيز الوجود.
وفي معر÷ رده، أوضح السيد 
رئيس املجلس اإلداري للتعاضدية 

أن قرار ≈حداث الوحدة الطبية 
واالجتماعية بSقليم تاونات ال 

ميكن التراجع عنه بعد املصادقة 
عليه من طرف اجلمع العام 

للتعاضدية الذي يعتبر أعلى هيئة 
تقريرية . وهو قرار يتدرج في 

≈طار مشروع اجلهوية التعاضدية 
الذي يرمي ≈لي تقريب خدمات 

القطاع ألتعاضدي من املنخرطني 
. ≈ال أن ≈خراجه ≈لي حيز الوجود 

يتوقف على بعض اإلجراءات 
التقنية الضرورية واملتمثلة أساسا 

في ≈دراجها ضمن ميزانية سنة 
2014 وتغير قانون ا_طر وذلك 

حتى يتمكن املجلس اإلداري من 
رصد االعتمادات الضرورية لذلك 

و≈حداث مناصب شغل جديدة 
بقانون ا_طر لتوظيف ا_طر الطبية 

وشبه الطبية التي ستمكن من 
تشغيل مرافق هذه الوحدة الطبية 
واالجتماعية التي ستضم عيادة 

لطب ا_سنان وعيادة للفحوصات 
الطبية ونقطة بيع النظارات .

وفي انتظار استكمال 
اإلجراءات التقنية السالفة الذكر، 
 Õوافق السيد الرئيس على مقتر

تنظيم زيارات منتظمة للعيادة 
املتنقلة لطب ا_سنان إلقليم تاونات 

خالل كل شهر، حيث مت االتفاق 
مع الطبيب املشرف على تسيير 

عيادات طب ا_سنان التابعة 
للتعاضدية ستخصص ملنخرطي 

جميع التعاضديات مبدينة تاونات، 
على أن يتم تنظيم الزيارات املوالية 

لفائدة املنخرطني واملنخرطات 
ببلديات ودوائر اإلقليم.
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مثير للجدل
تقرير أسود عن بلدية طهر السوق بمكتب عامل اقليم تاونات 

تـاونـات”صدى تاونات“ تنفرد بنشر تفاصيل لجنة التفتيش واألمن يدخل على الخط 
َصدى

sadataounate@gmail.com

محلية مستقلة نصف شهرية  تعنى بشؤون إقليم تاونات تأسست  سنة  1994  

على خلفية الزيارة 
المفاجئة ولمرتين 

لعناصر الفرقة 
الوطنية للشرطة 

القضائية لمصالح 
الجماعة الحضرية 

لطهر السوق لتعميق 
التحقيق في التقرير 

الذي كانت اعدته لجنة 
من المفتشية العامة 
لإلدارة الترابية والتي 
اجرت عملية تفتيش 

بمصالح الجماعة 
الحضرية لطهر السوق 

خالل شهر مارس 
2011، همت التسيير 

المالي واإلداري 
للجماعة خالل فترة 
انتداب الرئيس عبد 

الرحمان الغريب.
وتنويرا للراي العام 

حول هذا الملف الذي 
بات يشغل الراي العام 

بمنطقة مرنيسة 
وبلدية طهر السوق، 

ارتات جريدة صدى 
تاونات نشر تفاصيل 
التقرير الذي حصلت 

عليه وفق مالحظات و 
تحريات لجنة التفتيش 

المذكورة، وهي 
كالتالي: 

أوال: بخصوص 
تدبير المداخيل 

ال��ت��ق��ي��د  ع�����دم   :  1 امل���الح���ظ���ة 
اخل��اص��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  باملقتضيات 
مب��س��ك ال���س���ج���الت احمل��اس��ب��ات��ي��ة 
واالس����ت����خ����الص، ح���ي���ث الح��ظ��ت 
يتم  ال  ال��وث��ائ��ق  ج���ل  أن  ال��ل��ج��ن��ة 
وكيل  وأن  سليمة  بطريقة  مسكها 
عمليات  بتتبع  ي��ق��وم  ال  امل��داخ��ي��ل 
االستخالص خاصة املتعلقة بكراء 
األس�����واق وب��االك��ري��ة وب��اس��ت��غ��الل 
ووقوف سيارات األجرة بالسجالت 

املخصصة لذلك.
ال���ب���اق���ي  ب���ل���غ   :  2 امل����الح����ظ����ة 
31  دج��ن��ب��ر  ل��غ��اي��ة  اس��ت��خ��الص��ه 
 1.437.742 م��ج��م��وع��ه  م��ا   2010
متأخرات  يتضمن  ال  مبلغ  دره���م، 
منتوج االكرية ومنتوجي استغالل 
لم  ووق��وف سيارات األج��رة والتي 
يتم إرسال أوامر التحصيل بشأنها 

للقابض اجلماعي.
املالحظة 3: متتلك اجلماعة 208 
للسكنى  محال   28 و  محال جتاريا 
ال ي��ت��م ت��ت��ب��ع ع��م��ل��ي��ة اس��ت��خ��الص 
عملية  إن  ب��ل  الكرائية،  عائداتها 
املتابعة القضائية في حق املكترين 
شابتها  األداء  ع���ن  امل��ت��ق��اع��س��ني 
مكتري   19 متابعة  بعدم  انتقائية 

من أجل األداء.

ثانيا: بخصوص 
 تدبير المصاريف

بالنسبة للمالحظة املسجلة   <
خبصوص تدبري  سندات الطلب:

م����ن خ�����الل ت��ف��ح��ص ع��ي��ن��ة م��ن 
، الح���ظ���ت جلنة  ال��ط��ل��ب  س���ن���دات 

التفتيش ما يلي:
مل��ب��ل��غ  ص���رف���ك���م   :4 امل���الح���ظ���ة 
دره��م دون مبرر، وذلك   49920،00
 1/2010 رق��م:  بعد إص��دارك��م سند 
بخصوص   05-05-2010 بتاريخ 
وض���ع س��ي��اج ح���دي���دي س��ب��ق وأن 
مت اجن�����ازه ف���ي إط����ار س��ن��د طلب 
04-05- ب��ت��اري��خ  رق��������م:1/2009 

.2009
إصالح  بخصوص   :5 املالحظة 
اللجة  سجلت  والسيارات،  اآلليات 
ع��م��ل��ي��ات م��ت��ك��ررة الق��ت��ن��اء أج���زاء 
السيارات وإصالحات متعددة تهم 
متقاربة  ف��ت��رات  ف��ي  اآلل��ي��ات  نفس 
ج�����دا، ك��م��ا ه���و ال���ش���أن ب��ال��ن��س��ب��ة 
التي   122953 ج  املرقمة  للسيارة 
مت بشأنها إصدار سند الطلب رقم 
ق��ط��ع غيار  اق��ت��ن��اء  ي��خ��ص   23/10
لكيفية  أث���ر  دون  احمل����رك  إص����الح 
اليد العاملة التي أجنزن  أداء ثمن 

الصيانة.
ت���وص���ل  ع�������دم   :6 امل����الح����ظ����ة 
طن  ب16،6  امل��خ��زن  على  امل��ش��رف 
م��ادة  مشتريات  م��ن  كيسا(   332(
االسمنت الواردة بسند الطلب رقم: 
51/2010 الصادر بتاريخ -06-12

 29<880،00 قيمته  والبالغ   2010
درهما اذ لوحظ من تاريخ -01-07

.2011
ق��ن��وات  ك��م��ي��ات   :7 امل���الح���ظ���ة 
بها  توصل  التي  الصحي  الصرف 
املشرف على املخزن تقل بكثير على 
للممول  ثمنها  أديتم  التي  الكميات 
 “ établissement EL FAKIR“
للطلب  اث���ن���ني  س��ن��دي��ن  ب��واس��ط��ة 
وال��ب��ال��غ   50/2010 و   15/2010
قيمتها اإلجمالية 59995،20 درهم 
وبذلك يصل الثمن الذي صرفتموه 

دون تبرير إلي 36307،20 درهم، 
امل��الح��ظ��ة  8: ت��وزي��ع��ك��م مل���واد 

عوض  املجلس  أعضاء  على  البناء 
ملصلحة  امل��ه��م��ة  ه����ذه  ت��س��ن��د  أن 
اإلشراف  أجل  من  البلدية  األشغال 
على عملية االجناز وضبط الكميات 

املستعملة في كل ورش على حدة.
مبرر  دون  صرفكم   :9 املالحظة 
 “ لفائدة  دره��م   139972،20 ملبلغ 
إص��دارك��م  بعد  ال��دف��الوي”  مقاولة 
لسند الطلب رقم 60/2009 بتاريخ 
إص��الح  أج���ل  م��ن   27-10-2009
أن  واحل���ال  اجلماعة،  مقر  مساكة 
بالصفقة  مقيدة  امل��ذك��ورة  املقاولة 
رقم 1/2000 التي سبقت وأن فازت 
السابع  فصلها  ينص  وال���ذي  بها 
إلزامية ضمانة املساكة لعشر  على 
م��ن تسلم األش��غ��ال )-09 س��ن��وات 

.)12-2004
ملكان  ت��غ��ي��ي��رك��م   :10 امل��الح��ظ��ة 
وط��ب��ي��ع��ة أش����غ����ال س���ن���د ال��ط��ل��ب 
درهم   71521،80 بقيمة   54/2009
ب��أش��غ��ال أخ����رى ) احل��ف��ر ووض��ع 
األح�����ج�����ار( ال ت����ن����درج ف����ي ن��ف��س 
ال��ت��ص��ن��ي��ف امل��ال��ي وي��ت��ع��ل��ق األم��ر 

باملساحات اخلضراء.
املالحظة 11: عدم حتديدكم لكمية 
ونوعية اخلدمة اللتني مت اعتمادهما 
ف��ي س��ن��دي ال��ط��ل��ب رق�����م48/2009 
مببلغي  التوالي  على  و19/2010 
 145200.00 و  دره��م   169800.00
اق��ت��ن��اء برنامجني  دره���م م��ن أج���ل 
املدنية  احلالة  لتدبير  معلوماتيني 
الوفيات  الوالدات  السيرة صيغة   (

واألحكام والنسخ(.
> بالنسبة للمالحظات املسجلة 

خبصوص تدبري الصفقات:
 02/2008 بالنسبة للصفقة رقم 
املير  ف���داء  ح��ي  ش���ارع  تصفيف   (

مببلغ 226452،00 درهم (:
حوالة  إصداركم   :12 املالحظة   
كشف األداء رقم 3 واألخير بقسمة 
ع��دم  م��ن  ب��ال��رغ��م  1008،00 دره���م 
للقواعد  املنجزة  األشغال  مطابقة 
الفنية واملعايير املعمول بها، حيث 
 ( التبليط  ألشغال  بالنسبة  يالحظ 

: ) n°3: forme en béton
ال�����واد  < اس���ت���ع���م���ال أح����ج����ار 
  ”pierres sèches“ عوض )galets(
بالنسبة ألشغال تصفيف األحجار.

مت  االس����م����ن����ت  ن���س���ب���ة  أن   >
ضعيفة،  اخلرسانة  في  استعمالها 
رمل وحصى  من  مكوناتها  أن  كما 
ه���ي ع���ب���ارة ع���ن م�����واد م��ح��ل��ي��ة ال 
تتوفر على اخلاصيات اجليوتقنية 
امل��ط��ل��وب��ة) غ��ي��ر م��ن��ت��ق��اة م��ن م��واد 

املقالع(.

االسمنت  من  طالء  استعمال   >
فوق خرسانة التبليط لستر العيوب 

التي مت ذكرها.
< ت���آك���ل ه�����ذا ال����ط����الء وم��ع��ه 

خرسانة التبليط.
 n°“ ب��ال��ن��س��ب��ة ألش����غ����ال  أم�����ا 
 4. BORDURES DE
مالحظة  فقد متت   »TROTTOIR
أن هذه احلافات، التي ال تتوفر على 
محاضر جتارب الصالبة، تتخللها 
ال��ش��ق��وق، ك��م��ا أن��ه��ا وض��ع��ت ف��وق 
 »tout venant« م��ن  ضئيل  سمك 
يقارب حوالي سنتمترين اثنني، أن 
هذا السمك يجب أن ال يقل عن عشر 

سنتمترات.
االعتبار  بعني  األخذ  يتم  لم  كما 
وجود منطقة منحدرة تستلزم بناء 
املسلح  االسمنت  م��ن  دع��ام��ة  س��ور 
عند إعداد الكشف التفصيلي لدفتر 
التحمالت. ولسد هذه اخلصاصة ، 
التبليط  تقليص أشغال  إلي  جلأمت 
70 متر طوال وبناء سور بطول  ب 
40 متر، غير أن هذا احلائط ال يتوفر 
الالزمة ألن اجن��ازه مت  املتانة  على 
 )poteaux en BA  ( أعمدة  دون 
متماسكة  غ��ي��ر  أح���ج���اره  ول���ك���ون 
 hourdage en  ( الكافي  بالشكل 
mortier insuffisant( ولم تغطى 

بتتويج من السمنت املسلح 
.)couronnement en BA (

 املالحظة 13: إصداركم حملضر 
التسلم النهائي دون إعداد الالئحة 
احل��ص��ري��ة ل��ل��ع��ي��وب ال��ت��ي ش��اب��ت 
من  الصفقة قصد إصالحها  اجناز 
طرف املقاول والتي يجب أن توجه 
ل��ه��ذا األخ��ي��ر ف��ي ظ���رف 10 أشهر 
التسلم  تاريخ  من  تقدير  أبعد  على 
دف��ت��ر  م���ن   68 ال��ف��ص��ل   ( امل���ؤق���ت 
املطبقة  العامة  اإلداري����ة  ال��ش��روط 

على صفقات األشغال(.
بالنسبة للصفقة رقم 01/2008 
(كهربة مثانية أحياء بطهر السوق 

مببلغ 1929372,00 درهم ):
لوثيقة  إص��دارك��م   :14 املالحظة 
بتاريخ  ل��ألش��غ��ال  امل��ؤق��ت  التسلم 
2009-08-18 مسلمة  غير حقيقي 
قبل تاريخ )2009-09-25( الرسالة 
للجماعة  امل��ق��اول��ة  وجهتها  ال��ت��ي 
وذلك  األش��غ��ال  نهاية  عن  تخبرها 
الذي  التأخر  ج��زاء  تطبيق  لتجنب 

وصل إلى شهر واحد.
في حجم  التغيير   :15 املالحظة 
أو    30% ت��ف��وق  بنسب  األش��غ��ال 
تقل عن %25 ودون إصداركم ألمر 

باخلدمة.

املالحظة 16: عدم اجناز األشغال 
وفق معايير اجلودة املطلوبة، حيث 
عدة  تعتريها  األع��م��دة  أن  ي��الح��ظ 
ال  امل��ث��ال  سبيل  على  منها  ع��ي��وب 

احلصر:
ال��ط��اب��ع  ذات  اخل����رس����ان����ة   >
فجوي )vacuolaire( وحلجب هذا 
العيب جلأت املقاولة الى استعمال 
ط��الء م��ن االس��م��ن��ت، ال��ش��يء ال��ذي 
 béton a« خاصية  األع��م��دة  أف��ق��د 

. »coffrage brut
< وجود شقوق في غالبها مائلة 
أو ع��م��ودي��ة مم��ت��دة ع��ل��ى ع��ش��رات 

السنتمترات.
بعض  في  اخلرسانة  تصدع   >

أجزاء األعمدة.
< ظ��ه��ور ال��ق��ط��ب��ان احل��دي��دي��ة 
وتصدئها في بعض مناطق األعمدة 
ال��ت��ي ل���م ي��ك��ن ف��ي��ه س��م��ك تغليف 
 épaisseur  ( احل��دي��دي��ة  ال��دع��ام��ة 

. )d’enrobage
إلرس��اء  االسمنت  كثل  قواعد   >
 )massifs d’ancrage( األع��م��دة 
غير منتظمة، مما يهدد استقرارها.

> بالنسبة ألعمدة اخلشب: 
< وجود شقوق عمودية غائرة.

< ت��ث��ب��ي��ت األع�����م�����دة ل����م ي��ت��م 
بطريقة جتعلها عن معزل من تراب 
األرض، الشيء الذي يعرضها دوما 

للرطوبة.
إن وجود هذه العيوب من شأنه 
األعمدة،  تأكل  وتيرة  من  يسرع  أن 

وبالتالي تقليص مدة وجودها.
بالنسبة للصفقة رقم 01/2010 
فيضانات  من  للحماية  ســور  (اجنــاز 
 1439352,00 مبــبــلــغ  أمـــســـني  واد 

درهم ):
نشر  في  التأخر   :17 املالحظة  
البوابة  على  العروض  طلب  ثاني 
االل��ك��ت��رون��ي��ة واس��ت��ن��ف��اد اآلج����ال 
21 يوما على  القانوني احملدد في 
تاريخ فتح األظرفة )-09 األقل من 
2010-08( األم��ر ال��ذي لم يتم معه 
فتح العروض وضيع على اجلماعة 

عرضني ملقاولتني اثنتني.
امل��الح��ظ��ة18: اخ��ت��ي��ار امل��ق��اول��ة 
الوحيدة، التي تقدمت لعرض الطلب 
ال��ث��ال��ث، ل��م ي��رك��ز ع��ل��ى امل��ؤه��الت 
املهنية  املطلوب، حيث يستشف من 
خالل الشواهد التي أدلت بها هذه 
املقاولة أن األمر يتعلق إما بتموين 
بعض اإلدارات مبواد البناء أو من 
من   )Sous-traitance  ( الباطن 
أجل اجن��از جزء من أشغال بعض 
بها  ف����ازت  وأن  س��ب��ق  ال��ص��ف��ق��ات 

مقاولة اخرى.
األشغال  بدء  عدم   :19 املالحظة 
رغم مرور أزيد من ثالث شهور على 
03- الصفقة  على  املصادقة  تاريخ 

.12-2010
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلـــــصـــــفـــــقـــــة رقـــــــم 
03/2003 ( إكمال دار الطالب مببلغ 

443363,10 درمها):
من  البناية  ه��دم   :20 املالحظة 
ال��ط��ال��ب ج��دي��دة  إق���ام���ة دار  أج���ل 
ب��ت��م��وي��ل م���ن امل����ب����ادرة ال��وط��ن��ي��ة 
للتنمية البشرية دون إعداد محضر 
من  املنجزة  األشغال  كميات  يحدد 
طرف املقاولة ويحصر عيوب البناء 

التي شابت هذه األشغال .
زيادة على ذلك فمصاريف عملية 
الوثائق  أثر لوجودها في  الهدم ال 
احملاسبة للجماعة، كما أن األبواب 
 73185،72 ب��ق��ي��م��ة   ، امل��س��ت��ع��ادة 
مبستودع  إيداعها  يتم  لم   ، دره��م 

اجلماعة.
من  ال��ت��ق��ادم  رف��ع   :22 املالحظة 
التي  املالية  الوضعية  أجل تسوية 
طالبت بها املقاولة، التي سبق وأن 
درهما،   393922،67 مبلغ  تسلمت 
رغم توقيع محضر التسلم النهائي 
من طرف الرئيس السابق للجماعة 

والسلطة احمللية واملقاولة.
< ت���دب���ي���ر اس���ت���ه���الك ال���وق���ود 

والزيوت: 
حظيرة  ت��ت��ك��ون   :23 امل��الح��ظ��ة 
اجل���م���اع���ة م���ن ش��اح��ن��ت��ني وأرب����ع 
س������ي������ارات. وي����ت����م ص������رف م��ب��ل��غ 
للتزود  سنويا  دره��م   150.000.00
ب���ال���وق���ود وال����زي����وت ع��ب��ر ش��ي��ات 
الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 
إال أن طريقة استعمالها ال تخضع 
في  بها  املعمول  للضوابط  إطالقا 
هذا الشأن حيث تعبأ دفاتر الشيات 
وأحيانا بأكملها لنفس السيارة في 
نفس اليوم بكميات قد يصل ثمنها 

إلى 13500 درهم.

ثالثا : بخصوص 
تدبير التعمير

إداريـــة  شــواهــد  ملنح  بالنسبة   <
واملـــســـاطـــر  الـــــشـــــروط  احـــــتـــــرام  دون 
الــــقــــوانــــني  يف  عــــلــــيــــه   املـــــنـــــصـــــوص 

واألنظمة اجلاري ا العمل: 
م���ن خ����الل م���راق���ب���ة ال��ش��واه��د 
 ، ال��غ��رض  لهذا  املمنوحة  اإلداري���ة 

الحظت جلنة التفتيش ما يلي:
ش��واه��د  م��ن��ح   :24 امل���الح���ظ���ة 
إدارية مبثابة إذن للبيع نتج عنها 
احلصول  دون  وذل��ك  العقار  قسمة 
طبقا  للتقسيم  س��اب��ق  إذن  ع��ل��ى 
ملقتضيات املادة 58 من القانون رقم 
25.90 املتعلق بالتحريات العقارية 
وتقسيم  ال��س��ك��ن��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ات 
الشروط  احترمت  ودون  العقارات، 
في  عليها  امل��ن��ص��وص  وامل��س��اط��ر 
ال��ق��وان��ني واألن��ظ��م��ة اجل�����اري به 

العمل.
م��ص��ل��ح��ة  أن  اإلش��������ارة  جت�����در 
بخصوص  حتفظها  أبدت  التعمير 
05-(  04/2010 رقمي:  الشهادتني 
10-03-( و03/2010   )07-2010
2011( معتبرة أن األمر يتعلق بعدم 
وخاصة  التعمير  ق��ان��ون  اح��ت��رام 

املتعلق بالتجزئات  العقارية.
وم��ن خ��الل م��ا س��ب��ق، يتبني أن 
للجماعة  واإلداري  املالي  التدبير 
تشوبه  ال���س���وق  ط��ه��ر  احل��ض��ري��ة 
عليكم  يتعني  ل��ذا  اخ��ت��الالت.  ع��دة 
تقدمي إيضاحات كتابية بخصوص 
امل���الح���ظ���ات أع�����اله، وذل�����ك داخ���ل 
تاريخ  من  ابتداء  أي��ام  أج��ل سبعة 

توصلكم بهذا الكتاب.
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تيسة:
ممون حفالت

 بتيسة يتعرض 
لعملية نصب  خطط 
لها بشكل احترافي 

º  يونس لكحل  

تعرض  ممون حفالت بتيسة لعملية نصب و رسقة 
بشكل احرتايف  األسبوع المايض بتيسة ، وأفادت 

مصادر جد مطلعة أن   الجناة توجهوا إىل  محل ممون 
الحفالت  الكانئ  بحي  المسرية بتيسة و أوهموه  
بأنهم  يستعدون  لالحتفال بعرس أحد  أقاربهم  

بضواحي البلدة   و طالبوا صاحب المحل بمدهم  بكل 
المستلزمات  التي  تتعلق بتنظيم  العرس  حتى 

يمر يف أجواء  جيدة ، و بعد أخد و رد  مع  الممون  
استطاعوا  طمأنته بكونهم زبناء  ميسورني و مهمني  

لتنطيل  الحيلة عىل  الضحية  مما جعله يمدهم بكل 
المستلزمات  التي كانت بحوزته و التي تم  تحميلها 

بسيارة  من نوع مرسديس 210، هذا و قالت نفس 
المصادر أن  الجناة  طالبوا الممون بمدهم بطباخة 

لرتافقهم  من اجل اإلعداد  ليوم العرس  وسلموه  بعد  
ذلك 400 درهم كعربون  إال أن الممون فوجئ  بعدها 

باتصال  من الطباخة    التي  قالت  بان  األشخاص  
اللذني  رافقتهم  طالبوها باالنتظار  بإحد  محطات 

البزنني  حتى عودتهم  لقضاء بعض األغراض لكن 
مدة االنتظار طالت  لتقرر بعدها  االتصال بالممون  

و تعلمه بالواقعة  ،  هذا و علم أن  الضحية  توجه  
بعدها إىل مركز الدرك الملكي  بتيسة  لإلبالغ  عن 
عملية النصب الهوليودية التي  تعرض لها ،  و قال 

مصدر مقرب من  عائلة الممون   أن هذا األخري  تعرف  
عىل أحد  األشخاص  الذني قدموا إليه  بعد أن تذكر  

بكونه  سبق له أن شاهده   بأحد األعراس  التي 
نظمها  يف السابق  ،  و  لقد فتحت  مصالح الدرك 

الملكي  بتيسة  بحث  يف القضية لمعرفة  مالبساتها 
و الوصول إىل  الجناة  الذني   نفذوا  عملية  رسقة  

جد محرتفة و مخطط لها  . ولقد قدرت مصادرنا قيمة 
9 ماليني سنتيم  .  ب  المرسوقات 

ومن الشك ما قتل !

شخص من الخميسات يقتل وزجته 
ويدفنها بنواحي غفساي

اه���ت���زت أرك������ان ج��ب��ل ودك���ة 
م��ي��اوم من  بطلها  ن��ك��راء  جل��رمي��ة 
زوجته  حق  في  اخلميسات  مدينة 
التي تتحدر من اخلميسات أيضا.

لم يكن مساء يوم الثالثاء 25 
ب��دوار  األي��ام  كباقي   2014 فبراير 
ودكة،دائرة  جلماعة  التابع  املشاع 
غفساي .فقد حلت فرقة من الشرطة 
اخلميسات  مدينة  م��ن  القضائية 
بغفساي  امللكي  ال���درك  مبساعدة 
والسلطة احمللية بالدائرة للوقوف 
نفذها  التي  اجل��رمي��ة  وق��ائ��ع  على 

الزوج املعتقل في حق زوجته.
ف��ق��د دل ه���ذا ال�����زوج امل��ج��رم 
ال��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ع��ل��ى ت��اري��خ 

وم���ك���ان دف����ن ج��ث��ة زوج���ت���ه بعد 
ت��ن��ف��ي��ذ ج��رمي��ة ال��ق��ت��ل وال��ط��ري��ق��ة 
التي قضى بها عليها،بعد ذلك قام 
اجلثة  باستخراج  الفرقة  أعضاء 
في  والعميقة  الكبيرة  احلفرة  من 
عمق غابة جبل ودكة والتي كان قد 
فالح  لصالح  السقي  لغاية  حفرها 
بالدوار في فصل الصيف ليحولها 
 27 بتاريخ  حياته  رفيقة  قبر  إل��ى 
نتيجة  ل��ي��ال،وذل��ك   2013 دج��ن��ب��ر 
وق��ع ال��رواي��ات التي ك��ان يسمعها 
إب���ان غ��ي��اب��ه ح���ول سمعة زوج��ت��ه 
والتي  أب��ن��اء  ث��الث  معها  ل��ه  التي 
مع  غرامية  لعالقة  بنسجها  تفيد 
طرف آخر مما أجج فيه نار الشك 

واإلح���س���اس ب��امل��ه��ان��ة وح���رك فيه 
لرجولته  وال��ث��أر  االن��ت��ق��ام  دواف���ع 
اإلجرامية  عبقريتها  تفتقت  وبذلك 
محكم  ل��س��ي��ن��اري��و  ي��خ��ط��ط  ب����أن 
يالحقه  ال��ذي  ال��ع��ار  م��ن  للتخلص 
كلما حل ببلدته وهو ما حدى به أن 
يعمل  الذي  بالدوار  لتحل  يهاتفها 
به موهما إياها بتزويدها مبؤونة 
وأحسن  أك��رم��ه��ا  وب��ع��دم��ا  جمعها 
غفساي  م��دي��ن��ة  مب��رك��ز  ضيافتها 
منتظرا حلول الليل كي يتنقال معا 

لدوار املشاع لتنفيذ جرميته.
وبعد تنفيذه جلرميته الشنعاء 
اخلميسات  ملدينة  ال��ف��اع��ل  انتقل 
اجلرمية  لطمس  منه  محاولة  ف��ي 

زوجته  اختفاء  عن  بالتبليغ  وذل��ك 
عنها  البحث  في  أهلها  ومشاركته 
بدأ  الغياب  مدة  طالت  بعدما  لكن 
شكوك أهلها حتوم حوله وهو ما 
القضائية  الشرطة  مصالح  جعل 
تكثف من مراقبتها لتحركاته وعند 
مبجموعة  ومحاصرته  استدعائه 
م���ن األس���ئ���ل���ة وق����رائ����ن امل��ك��امل��ات 
وقت  الهالكة  مع  املجراة  الهاتفية 
االعتراف  من  ب��دا  يجد  قدومها،لم 
سكان  هزت وصدمت  التي  بفعلته 
كان  التي  للثقة  نظرا  املشاع  دوار 
مشغليه  ط����رف  م���ن  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى 

والساكنة عموما.
< حممد حجاج

األس?ال„ الJهربائ?ية بق?رية با م?×مد ت?قتل ش?ابا...

ت��ط��رق��ن��ا في  س��ب��ق ان 
عدة مراسالت الى موضوع 
محمد   ب��ا  بقرية  ال��ك��ه��رب��اء 

م���ا تشكله  إل���ى  وال��ت��ن��ب��ي��ه 
األس�����الك ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة من 
خاصة  للساكنة  ت��ه��دي��دات 

التي  العالي  الضغط  ذات 
متر عارية ومحاذية للمنازل 
ففي    – حتى وق��ع م��ا وق��ع 

ي��وم االث��ن��ني ع��اش��ر م��ارس 
ك��ان صاحب  بينما    2014
وصانع  اب��ن��ه  مبعية  دك���ان 

املتطوعني  الستارات وأحد 
يعمل ف��ي إح��دى امل��ق��اوالت 
الدكان  لصاحب  امل��ج��اورة 
يقومون برفع ستار لوضعه 
فوق سطح الدكان المس هذا 
الستار املصنوع من احلديد 
أسالك  بالبالستيك  املغلف 
به  وس��رى  العالي  الضغط 
التيار الذي لم يفارقه حتى 
أردى بحياة الشاب املتطوع 
البالغ من العمر حوالي 19 
سنة يتيم األب وهو الوحيد 
الذي يعيل أمه وأختاه كما 
أصيب اثنان آخران بحروق 
متفاوتة اخلطورة نقال على 
إثرها إلى املركب اجلامعي 

بفاس.
    وفي مراسلة أخرى 
سبق أن نبهنا إلى األسالك 
الكهربائية املطروحة أرضا 
أهل  مدارس  قرب مجموعة 
الغوازي  بجماعة  القاضي 
وال���ت���ي ه���ي األخ�����رى تعد 
م����ص����در ت���ه���دي���د خ���اص���ة 
ال  والتي  للتالميذ  بالنسبة 
زالت على حالها  فليتحمل 
مما  مسؤوليته  واح���د  ك��ل 

تترتب عليه الال مباالة.
< عبد اهللا املهدي

 وانŁ 8 ة √رضية منÒهز
بSقليم تاونات وفا” 

شعرت ساكنة مدينة تاونات وكالز مرورا بالقرية 
اىل غاية مدينة فاس، منتصف يوم الثالثاء 11 

ة أفلحت يف إثارة الخوف  ة أرضيَّ
ّ

مارس 2014، بهز
وسطهم، وكان ذلك يف حدود الساعة الثانية 

رة. ة مستشعَ عرش والنصف بشدّ
ة  ووفقا لمصادر متطابقة فإنّ الزلزال كان لمدّ
ني به من  سا لد المحسّ 8 ثوان، وقد خلف توجّ
حدوث ارتداد يؤثر عىل المساكن، حيث اضطر 

البعض اىل الخروج من منازلهم لقوة استشعارهم 
بالهزة األرضية التي جعلت المباين والتجهزيات 

المزنلية تهزت أمام أنظار القاطنني.
وقد حددت بؤرة الزلزال بإقليم تاونات يف منطقة 

دار الغزاون رشق مدينة قرية با محمد، والهزة 
بمقياس 4,7 عىل ريشرت.
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مهنيو صناعة وتركيب االسنان يشتJون منع سلطات تاونات بالترخيh مليالد تنظيمهم اجلمعوي
< تاونات/خاص 

ب“صدى تاونات“

ع��ب��ر رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ت��ح 
لصانعي ومركبي األسنان بتاونات 
ع��ن اس��ت��ي��ائ��ه ال��ش��دي��د ال���ى جانب 
الذي  املنع  اجت��اه  اجلمعية  أعضاء 
يطال حصول جمعيتهم على وصل 
االيداع القانوني، وتساءل القط عن 
قبل  من  لهم  الترخيص  ع��دم  سبب 
س��ل��ط��ات ت���اون���ات ب��احل��ص��ول على 
الوقت  القانوني، في  االي��داع  وصل 
جمعيات مماثلة  فيه  ال��ذي حصلت 
على  تاونات  احلسيمة  ت��ازة  بجهة 
وصل االيداع القانوني سواء بتازة 
أو كرسيف اضافة الى مدن مكناس 

وتطوان،.
من  اجلمعية  رئيس  واستغرب 
استناد سلطات تاونات على مذكرة 
قبول مثل  ع��دم  وزاري���ة حت��ث على 
مهنتنا  ان  اعتبار  على  الطلب  هذا 
له  تصريح  في  وق��ال  قانونية،  غير 
بداية  منذ  نشتغل  أن��ن��ا  للجريدة، 
ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن ال����ى ال���ي���وم في 
وأن��ه  ع��ش��وائ��ي،  أو بشكل  م��ح��الت 
القطاع  ه���ذا  لتنظيم  ال��وق��ت  ح���ان 
وتأطيره، اال ان هذه املبادرة قوبلت 
على  احلصول  في  واملنع  بالرفض 
االيداع القانوني للجمعية، متسائال 
الداخل يؤسسون  انفصاليي  أليس 
ج��م��ع��ي��ات وي���ع���ق���دون اج��ت��م��اع��ات 
الترابية،  وح��دت��ن��ا  مت��س  ول��ق��اءات 
لتنظيم  قمنا نحن مببادرة  وحينما 
بالالمباالة  قوبلنا  وتاطيره  القطاع 
وال����رف����ض حت����ت ط���ائ���ل���ة امل���ذك���رة 
ال��وزاري��ة، ه��ل ه��ذه امل��ذك��رة سارية 
تاونات  واقليم  مدينة  على  املفعول 
دون غيرها من اقاليم ومدن اجلهة 
واململكة، على ماذا استندت سلطات 
وتطوان  ومكناس  وكرسيف  ت��ازة 
ل��ت��س��ل��م وص���ل االي�����داع ال��ق��ان��ون��ي 
في  التي ميثلنا  املماثلة  للجمعيات 
الوطنية  للفدرالية  الوطني  املكتب 
لصانعي ومركبي االسنان عضوين 
منصب  له  ال��ذي  القط  محمد  وهما 

امني املال وفتاح االكحل مستشارا، 
هذا الى جانب وجود اربعة اعضاء 
افكار  الوطني وهم محمد  باملجلس 
بوسلهام  ومحمد  ال��ف��ي��اح  وط���ارق 
وحسن رزقي وهذه التركيبة ابنثقت 
للفدرالية  التاسيسي  امل��ؤمت��ر  ع��ن 
الوطنية لصانعي ومركبي االسنان 

واملمثلة من عدة اقاليم وجهات .

هل باشوية تاونات لها مذكرة 
التنظيم  هذا  مثل  بتأسيس  خاصة 
اجل��م��ع��وي ال����ذي ال مي��ث��ل ان��ت��م��اء 
سياسيا وال دينيا وال ايديولوجيا، 

للوطن ورغبة في تنظيم  انتماء  بل 
تطالب  ط��اال  ال��ذي  القطاع  وتاطير 
الغير  االن��ش��ط��ة  بتنظيم  احل��ك��وم��ة 
يهمنا  مهيكلة،ما  وال��غ��ي��ر  منظمة 
من  وح��م��اي��ت��ه  ال��ق��ط��اع  تنظيم  ه��و 
ان يقوم بها  التي ميكن  املمارسات 
البعض ويكون املواطن ضحية لها، 
وتنظيمي  وتاطيري  توعوي  هدفنا 

للقطاع ال اقل وال اكثر.
ورغ����م ك���ل ه����ذا ي��ق��ول رئ��ي��س 
ومركبي  لصانعي  ال��ف��ت��ح  جمعية 
على  نتوفر  أننا  بتاونات،  األسنان 

وص������والت ن��ه��ائ��ي��ة ت��وص��ل��ت بها 
ج��م��ع��ي��ات مم��اث��ل��ة ب��اجل��ه��ة ب��ت��ازة 
وك���رس���ي���ف وم���ك���ن���اس وت����ط����وان، 
ولم  عنها  تاونات  وأطلعنا سلطات 
او  ت��وض��ي��ح  أو  ج���واب  اي  نتلقى 
استفسار، هل تلك املدن تنتمي الى 
مغرب آخر ونحن ننتمي الى املغرب 
العميق، هل تلك املدن تشتغل فيها 

ال��س��ل��ط��ات خ���ارج ال��ق��ان��ون وب���دون 
يكمن اخللل؟   أي��ن  وزاري����ة؟  م��ذك��رة 
مقنعة  اجابة  ننتظر  عريض  س��ؤال 
وزارية  مبذكرة  االحتجاج  بدل  عنه 

لم ترفع في وجه التنظيمات املهنية 
املماثلة وال الفدرالية الوطنية ملهنيي 
باملغرب،  االسنان  وصناعة  تركيب 
بل رفعت فقط في وجه جمعية الفتح 

بتاونات.

صورة المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمركبي وصانعي االسنان وفي اإلطار رئيس جمعية الفتح لمركبي وصانعي االسنان السيد محمد القطصورة المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمركبي وصانعي االسنان وفي اإلطار رئيس جمعية الفتح لمركبي وصانعي االسنان السيد محمد القط

رئيس جماعة ارغيوة 
ينفي تعرضه ونائبه الثالث 

لحادثة سير بكتامة

نفى رئيس جماعة ارغيوة جلريدة صدى تاونات 
مبنطقة  الطريق  على  سير  حلادثة  تعرض  يكون  أن 
النائب  مرافقه  وحياة  بحياته  ت��ودي  أن  ك��ادت  كتامة 
الثالث للمجلس اجلماعي. واعتبر أن ما حدث يتعلق 
بحادث بسيط نا" عن عطب اصاب السيارة وان االمر 

ال يتعلق بحادثة سير اطالقا.
نبأ  ال��ى  االع���الم تطرقت  وك��ان��ت بعض وس��ائ��ل 
مفاده أن سيارة جماعة ارغيوة بدائرة تاونات من نوع 
داسيا دوكير بيضاء اللون املرقمة حتت عدد 184447 
اكتامة  مبنطقة  خطيرة  سير  حلادثة  تعرضت  قد  ج 
»أ.د«  اجلماعة  رئيس  بحياة سائقها  ت��ودي  أن  ك��ادت 
رفقة نائبه الثالث »ج. ت« ورئيس جمعية اآلباء »ح.ت«.
ك��ان رئيس  ال��ى أن احل���ادث وق��ع عندما  و  أش���ارت 
اجلماعة عائدا من مدينة فاس ليال  إلى منطقة اكتامة 
السلطات  بتقرير  ورد  كما  مديونة  عني  جماعة  عبر 
مبراسلة  ب��احل��ادث  علمها  ف��ور  ق��ام��ت  ال��ت��ي  احمللية 

املصالح املركزية.

في الدعوة الى دورة استثنائية لبلدية تاونات
øøøاعدادية الب×تري بتاونات السفلى Ÿمن تبنى مشرو

ف��ي  ال���غ���ري���ب  أن  ت���ب���ني 
أم���ر ال��دع��وة ال���ى ع��ق��د دورة 
استثنائية لبلدية تاونات يوم 
 ،  2014 م���ارس   14 اجلمعة 
لبناء  فريدة  نقطة  ادراج  هو 
بتاونات  البحتري  اع��دادي��ة 
الطرح  ذل��ك  أن  اال  السفلى، 
لم يأتي من اجلهة احملسوبة 
على ال��رئ��ي��س ب��ل ج���اءت من 
ط����رف االغ��ل��ب��ي��ة امل��ع��ارض��ة 
حني  ف��ي  ال��ب��ل��دي،  للمجلس 
تبني أن اقلية الرئيس رفضت 
التوقيع مع اعضاء املعارضة 
ع��ل��ى اخ���را ج امل���ش���روع ال��ى 
أش��ار  حسبما  ال��وج��ود  حيز 
الرئيس،  نواب  أحد  ذلك  الى 
املشروع،  وألهمية  ذلك  وازاء 

ق�������ال امل�����ص�����در ن���ف���س���ه ان 
املوقعة  امل��ع��ارض��ة  االغ��ل��ب��ي��ة 
استثنائية  دورة  ع��ق��د  ع��ل��ى 

املراسلة  م��ن  نسخة  وج��ه��ت 
ال��وص��اي��ة وه��ذه  ال���ى سلطة 
األخيرة طالبت الرئيس بعقد 

مستعجلة،  استثنائية  دورة 
فاستجاب الى الدعوة مرغما 
ي���ض���ي���ف امل�����ص�����در، ف���االم���ر 
بالنسبة له يتطلب ايجاد حل 
الهام  امل��ش��روع  لهذا  مناسب 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��س��اك��ن��ة ت��اون��ات 
السفلى، وذلك للحيلولة دون 
فقدانه، وهذا ما أكده يضيف 
نيابة  ذات�����ه، مم��ث��ل  امل���ص���در 
العادية  ال���دورة  ف��ي  التعليم 
في  »ان��ه  قائال  فبراير  لشهر 
البلدية  توفر  لم  اذا  ما  ح��ال 
الحتضان  ارضية  قطعة  على 
اعدادية البحتري سنة 2014 
الوزارة ستكون مضطرة  فان 
أخ��رى  جماعة  ال��ى  لتحويله 

باقليم تاونات«.

الودكة: انتهاك حرمة قبر بمقبرة دوار أفوزار
  استفاق سكان دوار أفوزار يوم اخلميس 27 

فبراير 2014 على وقع منظر شنيع،أصيب أولى 
املارة صبيحة هذا اليوم بفزع كبيرعند مرورهم 
ب��ض��ري��ح س��ي��دي ع��م��ر ك��ان��ي احمل����اط  مبقبرة 
مبدخل  الرئيسية  ال��ط��ري��ق  بجانب  وال��واق��ع 
الدوار، فقد لفت انتباههم مشهد قبرا محفورا 
التراب مما  من  وأك��وام  منثور  وبجوانبه حلد 

الذي تبني فيما بعد  العظمي  الهيكل  أدى ظهور 

أنه للمرحوم العدل )م.م( .
ه��ذا احل���دث اس��ت��دع��ى ح��ض��ور أف���راد من 
مركز الدرك امللكي لغفساي ملعاينة هذا اجلرم 
الشنيع وحسب شهادات ساكنة الدوار فهذا 
ع��م��ل م��ن ف��ع��ل ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ك��ن��وز ال��ذي 
حرمة  وانتهاك  القبور  نبش  عن  اليتورعون 

املوتى.
< محمد حجاج

 انتهاك حرمة قبر بمقبرة دوار أفوزار
  استفاق سكان دوار أفوزار يوم اخلميس 27
 على وقع منظر شنيع،أصيب أولى 
املارة صبيحة هذا اليوم بفزع كبيرعند مرورهم 
ب��ض��ري��ح س��ي��دي ع��م��ر ك��ان��ي احمل����اط  مبقبرة 
مبدخل  الرئيسية  ال��ط��ري��ق  بجانب  وال��واق��ع 
الدوار، فقد لفت انتباههم مشهد قبرا محفورا 
التراب مما  من  وأك��وام  منثور  وبجوانبه حلد 

الذي تبني فيما بعد  العظمي  الهيكل  أدى ظهور 

أنه للمرحوم العدل )م.م( .

مركز الدرك امللكي لغفساي ملعاينة هذا اجلرم 

املوتى.

الوزيرالبوزيدي
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ملف

مــــلفمــــلف  العــدد
في اطار انفتاحها ومتابعتها 

وإشراكها للرأي العام في 
قضايا الشأن المحلي، ارتأت 

هيئة تحرير جريدة صدى 
تاونات تخصيص ملف 

هذا العدد لتفاعالت قضية 
الصراعات المعلنة والخفية 

بين رئيس بلدية تاونات وقوى 
المعارضة وطرحها أمام الرأي 

العام بعيدا عن المزايدات 
واإلشاعات المغرضة التي 

تمأل الشارع التاوناتي حول من 
المسؤول عن تخريب المدينة 

كما سبق وان اثير ذلك او 
بعبارة جديدة « شكون سارط 

عظام.
و المثل الدارج «شكون سارط 

عظام» عبارة رددها النائب 
األول للرئيس المغضوب عليه 

في دورة الحساب االداري 
2013 ، حينما صرح أمام 

اعضاء المجلس يوم االربعاء 
19 فبراير 2014 بكون تاونات 

«كتريب» متسائال «شكون 
اللي سارط عظام» أي من عجز 

على حد تعبيره عن قول «اهللا 
ما هاد الشي منكر». 

ومحاولة من الجريدة التواصل 
مع كل األطراف التي تتحمل 

مسؤولية تدبير الشأن 
المحلي ببلدية تاونات او تلك 

التي تمارس دور المعارضة 
أو تلك التي تأخذ العصى 
من الوسط، فقد وجدت 

الجريدة صدرا رحبا لدى نواب 
الرئيس المغضوب عنهم 

حسب تعبيرهم ولدى زعيم 
المعارضة ولدى أعضاء 

يمسكون بالعصى من 
الوسط، فيما فضل الرئيس 

عدم الرد على االتصال 
الهاتفي المتكرر به وله 

كلمته في ذلك ومسؤوليته 
في اخفاء وجهة نظره عن 

الرأي العام رغم حرص جريدة 
صدى تاونات على دعوته 
إلبداء رأيه في نقاش عام 
حول الوضع العام لبلدية 

تاونات عاصمة اقليم تاونات 
بلسان المشرفين والساهرين 

على تدبير شؤونها، واليكم 
تصريحاتهم كالتالي. 

أعد الملف :
محمد العبادي
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تاونات  ص��دى  جريدة  نشكر  بداية 
املجلس  دورات  وم��واك��ب��ة  تتبع  على 
بالشأن  واهتمامها  لتاونات  البلدي 
اسباب  ال��ى  ات��ط��رق  ان  قبل  امل��ل��ح��ي. 
اشير  ان  البد  االداري  احلساب  رفض 

الى ان  البلدية وصلت الى وضعية 
اليها  ان وصلت  لها  يسبق  لم 

البنية  حيث  من  ال  قبل،  من 
حيث  م���ن  وال  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

حيث  م��ن  وال  ال��ن��ظ��اف��ة 
االان�������ارة ال��ع��م��وم��ي��ة، 
وك��ل م��ا ف��ي االم��ر هو 
استغالل هذا التشنج 
احل������اص������ل داخ������ل 
م���ك���ون���ات امل��ج��ل��س 
مجموعة  ط��رف  م��ن 
م���������ن االع��������ض��������اء 
م����وال����ني ل��ل��رئ��ي��س 
وك���������ذا س���م���اس���رة 
م�����ن�����دس�����ني داخ�������ل 

امل���ج���ل���س ي���ت���ل���ذذون 
ب���ط���ع���م ال����ص����راع����ات 

احلاصلة داخل املجلس 
وال مصلحة لهم اذا كانت 

ال��وض��ع��ي��ة م��س��ت��ق��رة داخ��ل 
البلدية.

االغلبية  وفيما يخص تصويت 
الثالثة  للمرة  االدراي  احل��س��اب  ض��د 
على التوالي فانه نا" عن سوء تقدير 
الرئيس وغيابه املستمر عن فلك البلدية 
وهذا هو بيت القصيد فال يعقل أن يكون 
اي جماعة  كان في  بلدية مهما  رئيس 

وهو  جماعته  ام��ور  يدبر  ان  باملغرب 
بعيد عنها بأكثر من 300 كلم ال يدرك 
تراب  نفوذ  داخ��ل  ما يحدث كل حلظة 
لبلدية،  ا

ه���������������ذا 
مجموعة  ط���رف  م��ن  يستغل  ال��غ��ي��اب 
مم���ا ي��س��م��ى مب��ج��ل��س ال���ظ���ل، وال����ذي 
للتربص  باطل  على  مبنية  ملفات  يعد 

بالرئيس حني قدومه الى مكتبه البلدي 
مما يجعله ال يقضي اال ساعات قليلة 
ويعود من حيث اتى حيث يندم الندم 

على مجيئه الى بلدية تاونات.
احلساب  رفض  اسباب  الى  وأع��ود 
االداري وابدأ على مستوى املصاريف 
ألوضح للرأي العام احلقائق التالية: 
> وجود اختالال ت وجتاوزات  
ف�����ي ص������رف اج��������ور االع��������وان 
عمال  هناك  بحيث  املوسميني 
ولم  بالبلدية  اجرا  يتقاضون 
ي��ح��ض��روا ول��و س��اع��ة لهذه 

االخيرة.
ال���ن���ف���ق���ات  ص�������رف   <
امل��خ��ص��ص��ة مل����واد ال��ب��ن��اء 
ع���ل���ى م���واط���ن���ني ه��دف��ه��ا 
بطريقة  محض  انتخابي 
مثيل، حيث  لها  لم يسبق 
يعتقد الرئيس وعمالئه ان 
والرمل  االسمنت  وصوالت 
هي التي ستقودهم الى الفوز 
مستقبال،  ال���رآس���ة  ب��ك��رس��ي 
ال���ش���وارع  اغ��ل��ب��ي��ة  ان  ع��ل��م��ا 
الرئيسية بالبلدية تسودها حفر 

تهدد سالمة املواطنني.
> في السنة املاضية وقف املجلس 
ع��ل��ى مجموعة  ل��ل��ح��س��اب��ات  اجل��ه��وي 
الرئيس  اقترفها  وجت��اوزات  خروقات 
مصابيح  مجموعة  تركيب  بينها  ومن 
بعمومية  ليست  ام��اك��ن  ف��ي  عمومية 
كاحلدائق وفناء املنازل وحذر املجلس 
في  التمادي   من  تقريره  في  اجلهوي 

ه����ذه ال���ت���ج���اوزات ال���ت���ي ت��س��ب��ب في 
ادائها  في  للبلدية  باهظة  مستحقات 
ان  جن��د  ول��ألس��ف  العمومية  ل��إلن��ارة 

في السنة الماضية 
وقف المجلس الجهوي 

للحسابات على مجموعة 
خروقات وتجاوزات 

اقترفها الرئيس ومن 
بينها تركيب مجموعة 
مصابيح عمومية في 

اماكن ليست بعمومية 
كالحدائق وفناء المنازل 
وحذر المجلس الجهوي 
في تقريره من التمادي  
في هذه التجاوزات التي 
تسبب في مستحقات 

باهظة للبلدية في ادائها 
لإلنارة العمومية

هل ترهن حسابات فئوية ضيقة
 مستقبل عاصمة اقليم تاونات؟؟

ون 
ُ

"وشك
َساْرط ْعظام"؟! 

في تصريحات لنواب الرئيس: الغزواني والتزروتي واطريشا والحجاجي
Ł òمX اجماŸ على دعوة املجتمع املدني والر√ي العام لفتح حتقيق في االختالالت 

åاحلسا« االداري لبلدية تاونات iسببا في رف Xاحلقيقية التي كان
مصطفى الغزواني النائب األول للرئيس :«االغلبية المعارضة للرئيس ستعقد ندوة صحفية لكشف 

الحقائق، وعلى الجميع المطالبة بفتح تحقيق في وضع لم يسبق ان عاشته بلدية تاونات»

الغزواين
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التقرير  ال��رئ��ي��س جت����اوزا  ات��ب��اع  ب��ع��ض 
للقانون،  خرقهم  ف��ي  واس��ت��م��روا  امل��ذك��ور 
ك��م��ا أس��ج��ل ال��زب��ون��ي��ة واحمل��س��وب��ي��ة في 
اس��ت��ع��م��ال ه���وات���ف ال��ب��ل��دي��ة احمل��م��ول��ة 
املمنوحة ألشخاص ال عالقة لهم بالتسيير 
بل مهمتهم هي  بعيد  قريب وال من  ال من 
التجسس وتعبئة اتباع الرئيس وعمالئه، 
في الوقت الذي جند ان الهواتف احملمولة 
)ال فلوط( منحتها الداخلية لرجال السلطة 

وأعوانها.
ان  وبرملانيني  النواب  لبعض  سبق   <
بواسطة  ال��رم��ال  نقل  عملية  على  وق��ف��وا 
ش��اح��ن��ت��ي ب��ل��دي��ة ت���اون���ات ال���ى دواوي����ر 
تيسة،  بدائرة  القروية  بوعروس  بجماعة 
هذه القضية الزالت معروضة على القضاء 
ليقول كلمته، واآلن جند ان نفس املخالفات 
ترتكب في سيارات مصلحة البلدية بحيث 
وأتباعه  الرئيس  عمالء  من  مجموعة  ان 
انفسهم  ي��ج��دوا  حتى  ال��ب��ال  لهم  يهدأ  ال 
البلدية لقضاء  جالسني امام مقود سيارة 
م��آرب��ه��م اخل���اص���ة ون��ق��ل زوج��ات��ه��م ال��ى 
كمنتخبني  وشاهدنا  اخرى  ومدن  احلمام 
غرباء  نساء  يقلن  البلدية  سيارات  بعض 
ويلجن  الشبهة  يثير  خ��ال مما  مكان  ال��ى 
لقضاء حاجات مخفية وكل  سوق مرجان 
ذلك يحدث بداعي ان الرئيس يوقع لهم أمر 
نفقات  رفع  في  يسبب  بالقيام مبهمة مما 
املصاريف املخصصة للبنزين وقطع الغيار 

والتي تفوق60 مليون سنتيم.
> أما فيما يخص اداء بعض النفقات 
االغلبية  ف��ان   2013 سنة  برسم  املختلفة 
وقفت  قد  االداري  احلساب  ضد  املصوتة 
على مجموعة خروقات واختالالت، اهمها 
ص���رف ال��رئ��ي��س ل��ب��ع��ض ال��ن��ف��ق��ات الغير 
البناء  كمواد  في صرفها  ومشبوه  املبررة 

وقواديس وكهرباء وما شابه ذلك.

على مستوى التسيير  
>  سبق لبعض النواب مبكتب املجلس 
االقليمي  امل��ن��دوب  ال��ى  شكاية  ق��دم��وا  ان 
لإلنعاش الوطني تتعلق باستغالل الرئيس 
لعمال االنعاش الوطني في حملة انتخابية 
سابقة ألوانها بحيث جند ان هذا االخير 
اقدم على توظيف عددا من عائلته املوسعة 
الوطني  االن��ع��اش  ميزانية  ح��س��اب  على 
يقومون  ال  اغلبهم  ان  االم��ر  في  والغريب 
بالذي يجب ان يقومون به في صمت تام 
ملندوب االنعاش الوطني واجلهة املعنية. 

لتطبيق  الرئيس  امتثال  ع��دم   -
امليثاق اجلماعي وال سيما الفصل 23 و58 
للدستور  سافرا  خرقا  يعتبر  وه��ذا  منه، 
ب��ح��ي��ث جن���د ان اع���ض���اء خ����ارج امل��ك��ت��ب 
اثناء  البلدية  ش��ؤون  وي��دب��رون  يسيرون 
حضورهم  وك��ذا  وغيابه  الرئيس  حضور 
صعيد  على  ال  اج��ت��م��اع��ات  م��ن  ملجموعة 
اجلميع  ان��ظ��ار  ام��ام  والعمالة  الباشوية 
مم��ا ي��ت��ن��اف��ى وال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة . كما 
املطالبة بعقد دورة  املجلس  سبق ألغلبية 
هذا  ف��ي  السلطات  وراس��ل��ت  استثنائية 
الشأن وكان اجلواب الصمت الرهيب فمن 
يحمي فحوى امليثاق اجلماعي في ظل هذه 

االوضاع.
املتعلق  ب��رأي��ه��ا  االغ��ل��ب��ي��ة  ت��ش��ب��ث   <
و  ج   180010 رق���م  ال��ن��ظ��اف��ة  بشاحنتي 
ال��ش��اح��ن��ت��ني  ان  م���ؤك���دي���ن  ج   180011
في  شرائهما  عند  الصنع  قدميتني  كانتا 
ما  وه��ذا  )اخل����وردة(،  املشبوهة  الصفقة 
ث��ب��ت ع��ن��د اس��ت��ع��م��ال��ه��م��ا م��ب��اش��رة ن��ظ��را 
وتلحقها  حلقتها  التي  املتكررة  لالعطاب 
 180010 رقم  شاحنة  دليل  وخير  يوميا، 
ج املركونة منذ ازيد من ثالثة اشهر بحي 

الدشيار في حالة عطب.
> ث��م ان م��ا ي��روج��ه ع��م��الء ال��رئ��ي��س 
ي��ت��ح��دث��ون ان  ب��ال��ش��ارع بحيث  وأت��ب��اع��ه 
املعارضة ضد مصلحة البلدية، أؤكد للرأي 
مع  نحن  باطلة  االش��اع��ات  ه��ذه  ان  العام، 
مشروع  وأي  البلدية  في  يدق  مسمار  اي 
اللهم  مهما كان نوعه نصفق له ونسانده 
اذا المسنا ان الرئيس وعمالئه يسيسون 
على مصلحة  ويغلبون مصلحتهم  االم��ور 
اغلبية  ستضع  طبعا  حينها  امل��واط��ن��ني، 
الصحيح  االجت��اه  في  الرئيس  املعارضة 
ان  لكم  قلت  اذا  صريحا  معكم  وس��أك��ون 
لألغلبية  ميكن  التي  للمشاريع  وج��ود  ال 
ان  ال��رئ��ي��س  ننبه  ون��ح��ن  ت��ع��ارض��ه��ا،  ان 
مبنية  بها  يتبجح  التي  امل��ش��اري��ع  تكون 
على اسس صحيحة ال على الورق، وخير 
دليل هو املسبح البلدي الذي دشن والزال 
على الورق ينتظر تغيير القطعة االرضية 
بعدما تبني ان اختيار الرئيس كان عبثا، 
يضاف الى ذلك املركب الرياضي الذي كل 
اين  اح��د  يعلمه  صباح جن��ده في مكان ال 
مشاريع  مجموعة  ان  لكم  وأؤك��د  سينجز. 

ت��اون��ات  ببلدية  ستنجز  وأخ���رى  أجن���زت 
ولكن موجودة فقط في مخيلة الرئيس اما 

الواقع فهو شيء آخر.
وه��ن��ا أوض���ح ل��ل��رأي ال��ع��ام اي��ض��ا أن 
الفائض الذي يعتبره الرئيس حقيقيا في 
ميزانية املجلس برسم سنة 2013 واملقدر 
613 مليون سنتيم وهو اجناز منفوخ  ب 
فيه حتى الثمالة، ليس في الواقع سوى ذر 
التوضيح   العيون، وهنا وجب  في  للرماد 
هذا  البلدية  حققت  اي��ن  من  العام،  للرأي 
ال��ف��ائ��ض؟ رغ���م تبجح ال��رئ��ي��س وأذن��اب��ه 
والواقع  رأيهم،  في  الباهر  االجن��از  بهذا 
 210 ع��ن  نتج  الفائض  ه��ذا  ان  احلقيقي 
القيمة  عن  اضافية  حصة  سنتيم  مليون 
املضافة املمنوحة من قبل وزارة الداخلية 
دجنبر  شهر  اواخ��ر  البلدية  بها  توصلت 
الرئيس ملستحقات  ، وع��دم تسديد   2013
ترقية املوظفني بقيمة تتجاوز 145 مليون 
تسديد  تهم  متأخرات  ع��ن  ع��ب��ارة  سنتيم 
مستحقات املوظفني الذين شملتهم الترقية 
ال  اجبارية  مستحقات  وهي  السالليم  في 

تتطلب التأخير او التأجيل.
كذلك عدم أداء الرئيس حلصة مساهمة 
والتي تخصم  التعاون  مجموعة جماعات 
من حصة القيمة املضافة بنسبة 6 باملائة 
مب��ا ي��زي��د ع��ن 43 م��ل��ي��ون، وع���دم تسديد 
حصة البلدية في مجموعة جماعات التآزر 
واألعمال االجتماعية للعمالة بقيمة تفوق 
مليون   423 أن  أي  س��ن��ت��ي��م،  م��ل��ي��ون   25
عن  تعبر  ال  الفائض  في  املبرمجة  سنتيم 
الفائض احلقيقي وإمنا مجرد قيمة ناجتة 
عن متلص الرئيس عن تسديد مستحقات 
بحصة  وتوصلها  الشركاء  اجتاه  البلدية 
أواخر  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
فائضا  يعتبر  مما  والباقي  املالية،  السنة 
ال��رئ��ي��س دائ��م��ا فهو ال يتعدى  م��ن ط��رف 
كانت  القيمة  وه���ذه  سنتيم  مليون   200
مبثابة دين على البلدية من طرف صندوق 
بناية  اجت��اه   )  FEC( اجلماعي  التجهيز 
البلدية واملركب التجاري واحملطة الطرقية 
11 يناير بالتساوي بينهما وهذا  وشارع 
معناه انه ال وجود لفائض حقيقي يتعلق 
ب��ح��س��ن ال��ت��دب��ي��ر ب���ل ه���و م��ج��رد اف��ت��راء 
تضخيمه  ميكن  ال  ملا  وتضخيم  وتدجيل 

لهدف انتخابوي محض.
أم���ا ف��ي��م��ا ي��رج��ع ل��رف��ض ب��رم��ج��ة ه��ذا 
فصوله  اغلب  ف��ان   ،“ احلقيقي  “الفائض 
الشخصية  ال��رئ��ي��س  مصلحة  ف��ي  ت��ص��ب 
وشطحاته املفضوحة استعداد لالنتخابات 
املقبلة،  والتشريعية  واجل��ه��وي��ة  احمللية 
واملثال على ذلك برمجة 100 مليون سنتيم 
أزق��ة حسب  اص��الح  قصد  اسمنت  لشراء 
املعارضة  االغلبية  نحن  ن��درك  ولكن  راي��ه 
سيتم  والرمل  السيما  دي��ال  “البونات  ان 
توزيعها ألذنابه وحاشيته واعتماده على 
ال��ذي سيحسم في األم��ر في  مجلس الظل 
)الزاوية( ، كذلك برمجة 30 مليون سنتيم 
على  وتوزيعها  كهربائية  مصابيح  لشراء 
له،  املدعمني  االع��ض��اء  تهم  التي  االح��ي��اء 
زيادة على برمجة 25 مليون لشراء سيارة 
شخصية  ألغ����راض  الستعمالها  ب��ي��ك��وب 
ال��س��ي��ارات  يستعمل  مثلما  ان��ت��خ��اب��وي��ة 
األخ������رى. وف���ي ه���ذا االط�����ار ط��ال��ب��ن��ا من 
ال��رئ��ي��س خ���الل دورة ش��ه��ر ف��ب��راي��ر حني 
الفصول  ه���ذه  بتعديل  ال��ف��ائ��ض  ب��رم��ج��ة 
املزعوم  للفائض  مهمة  وتخصيص حصة 
مشاريع  اقامة  قصد  ارضية  قطع  لشراء 
اجلملة  وس��وق  الرياضي  كاملركب  فوقها 
جامعية  وملحقة  احلرفي  واحلي  للخضر 
السفلى  ب��ت��اون��ات  ال��ب��ح��ت��ري  واع���دادي���ة 
هذه  الصناعي،  واحل��ي  البلدي  واملسبح 
املشاريع حتتاج الى عقار  تفتقده البلدية 
هذا  ك��ل  برمجة  املجلس  على  وج��ب  ل��ذا 
الفائض في شراء االراضي ولكن الرئيس 
مشروع  مناقشة  وتفصيال  جملة  رف��ض 
البرنامج ورأي االغلبية لبرمجة الفائض، 
تخدم  ال��ت��ي  ببرمجته  االح��ت��ف��اظ  مفضال 
وعلى  مجبرين  فكنا  االنتخابوية،  اجندته 
ال��ف��ائ��ض برمته.  ب��رم��ج��ة  م��ض��ض رف���ض 
ورغم أن الرئيس يحاول أن يظهر انه ميد 
يده لنوابه فقط عند دورات املجلس، فانه 
بعد  مباشرة  ذل��ك  ع��ن  ينقلب  م��ا  س��رع��ان 
انتهاء كل دورة، واحلقيقة أظهرت أن ذلك 
أنه  الوصية  واجل��ه��ة  املجلس  لتمويه  فقط 
مع املصلحة العامة والواقع عكس ذلك، وعليه 
اطالب املجتمع املدني واجلهات املختصة بفتح 
ان عددا منها  تلك االختالالت رغم  حتقيق في 
ظاهر للعيان وحبل الكذب قصير، و ليتحمل كل 
تاوناتي غيور وتاوناتية غيورة املسؤولية في 
الصمت املريب حول األوضاع املزرية ملدينتهم، 
لعقد  ومستعدة  متمسكة  املعارضة  واألغلبية 
ندوة صحفية في القريب العاجل لكشف حقائق 

األمور فيما يجري ويدور.
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محمد التزروتي: النائب الرابع للرئيس 
واإلنارة  النظافة  مشاكل  تدبير  في  السلطة  “ تدخل 

واحلفر .. شهادة على فشل تدبير الرئيس”
تاونات  الشكر جلريدة صدى  بداية 
على ما تقوم به من تنوير للرأي العام. 
البلدية  زوار  تهم  ارتسامات  لدي  أوال 
ف��ي ظ��ل ه���ذا ال��وض��ع احمل��ت��ق��ن داخ��ل 
عليه،  تعيش  ال���ذي  املجلس  مكونات 
أتأسف للوضعية الراهنة املتردية التي 
وصل اليها مدخل البلدية الن في نظري 
داللتها  لكن  بسيطة  تبدو  اشياء  هي 
كبيرة عند اي زائر للبلدية والذي كيف 
ما كان مستواه تتكون له صورة ذهنية 

على ما هي عليه البلدية من خالل : 
> حالة النافورة واحلدائق املجاورة 

لها
> حالة احلديقة الداخلية للبلدية 

> حفر بزليج مدخل البلدية 
الزائرين  > غياب اي لوحة إلرشاد 

ببهو مقر البلدية 
> كراسي خشبية متالشية ومكسرة 

مخصصة للزوار 
> في الليل غياب اي مصباح إلنارة 

مدخل البلدية 
وهذا ما ينطبق بنظري على 

امل��ث��ل ال��ع��رب��ي ال��ق��ائ��ل عالمة 
ال��دار على ب��اب ال��دار وهو 

من�������وذج ح����ي ل��وض��ع��ي��ة 
بلدية تاونات.

وفيما يتعلق بتطبيل 
الرئيس حول “الفائض 
احل����ق����ي����ق����ي”، ف���ان���ي 
صرف  لعدم  استغرب 
ت��ق��ري��ب��ا  ب���امل���ائ���ة   41
بالشؤون  يتعلق  مم��ا 
 20 الباب  االجتماعية 
م����ن امل���ي���زان���ي���ة وع��ل��ى 

يعقل  كيف  املثال  سبيل 
للجوائز  كتب  ش��راء  ع��دم 

ق���در ل��ه��ا امل��ج��ل��س 10 ال��ف 
دره������م ل��ت��ش��ج��ي��ع ال��ت��الم��ي��ذ 

املتفوقني. نفس الشيء بالنسبة 
العانات ملؤسسات اخرى اجتماعية 

60 الف درهم لم  خصص لها املجلس 
بالنسبة  تصرف اطالقا ونفس الشيء 
لم  درهم   5000 الرياضة  ل��وازم  لشراء 
الدعم  ملجال  وبالنسبة  اطالقا  تصرف 
ال��ب��اب 50 م��ن امل��ي��زان��ي��ة ت��ق��ري��ب��ا 50 
باملائة لم تصرف. ولي اليقني ان رئيس 
املجلس يتجاهل اهمية نقابة التعاون 
اكثر  واطفائي  امني  ب��دور  تقوم  التي 
وجتربة  ال��ع��زل��ة  بفك  يتعلق  ه��و  مم��ا 
تاونات في مجموعة جماعات التعاون 
رائ���دة وط��ن��ي��ا، ك��ان على ال��رئ��ي��س ان 
العام احمللي  ال��راي  يكون واضحا مع 
النه  تضليل  دون  احلقيقة  يقول  وان 
يظهر انه في الواقع انه لو كان صرف 
سيكون  فائضها  فان  البلدية  بذمة  ما 
ما دون الصفر درهم. بالنسبة لي كان 
العام  ل��ل��راي  يوضح  ان  الرئ��ي��س  على 
من  دره��م  مليون   400 ل��م يصرف  ان��ه 
املجلس  الرادة  خالفا   2013 ميزانية 
وانه استفاد من 200 مليون سنتيم من 
حصة البلدية في الضريبة على القيمة 
املضافة التي جعلها تسقط في الفائض 
وان املجالس السابقة اذا لم تكن حتقق 
تدفع  كانت  فانها  احلجم  بهذا  فائضا 
سنتيم  م��ل��ي��ون   200 ح��وال��ي  س��ن��وي��ا 
التجهيز  ل��ص��ن��دوق  س��ن��وي��ة  ك��اق��س��اط 
اجلماعي، بالنسبة للمداخيل ال يعطي 
التي  االهمية  املوضوع  لهذا  الرئيس 
ضرورية  املداخيل  ان  علما  يستحقها 

لصرف املصاريف، واملثال على ذلك
احتالل مؤقت للملك العمومي قبالة 
مصلحة  تبني  مقاولة  الرئيس  منزل 
صحية وحتتل جزءا مهما من الرصيف 
وذلك منذ حوالي سنة ولم تدفع للبلدية 

ولو سنتيم واحدا .
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي ال����ذي ع��ق��دت ال��ب��ل��دي��ة 
صفقة معه الصالح سيارات وشاحنات 
كبيرة  مساحة  ب��دوره  يستغل  البلدية 
ج���دا م��ن امل��ل��ك ال��ع��م��وم��ي ام���ام م��رأب��ه 
يؤدي  هل  اتساءل  سعيد،  اوالد  بحي 
العمومي  للملك  اس��ت��غ��الل��ه  واج��ب��ات 
ذل��ك وامل��ث��ال عن  ام اس��م��ه يغنيه ع��ن 

للملك  احملتلني  واملواطنني  كثير.  ذلك 
اداء  في  الرغبة  لهم  شك  ال  العمومي 
الرئيس  عقلية  في  واملشكل  واجباتهم 
البلدية،  مل��وارد  اهتماما  يولي  ال  الذي 
التي  اجلهات  جميع  تكون  أن  متمنيا 
تتعامل مع البلدية أن تكون في وضعية 
قانونية من حيث أداء الواجبات املادية 

القانونية للبلدية. 
االداري،  ل��ل��ت��س��ي��ي��ر  وب��ال��ن��س��ب��ة 
اع��ت��ب��ره م��زاج��ي��ا وك��م��ث��ال ع��ل��ى ذل��ك 
دورات  عقد  لطلبات  االستجابة  رفض 
امل��زاج  حسب  تاتي  التي  استثنائية، 
للميثاق   587 امل��ادة  املنطوق  ال حسب 
بالنسبة  ايضا  ميزاجية  و  اجلماعي 
الذين  املواطنني  لطلبات  لالستجابة 
يضيع وقتهم في الذهاب واالياب دون 

طائل. 
امل��ك��ت��ب 

املسير املكون من نواب الرئيس الست 
مغيبون متاما في تسيير الشان احمللي 
وال يستحضره الرئيس في ذهنه اال وقت 
وضع عقد الدورات العادية للمجلس ، 
فاللجن الدائمة ال تشتغل حسبما ينص 
اعطي  وكمثال  اجلماعي  امليثاق  عليه 
االقتصادية  والشؤون  التخطيط  جلنة 
عند  تقريرها  قدمت  التي  وامليزانية 
 2013 ل  االدراي  احل���س���اب  دراس�����ة 
وه���ي م��ك��ون��ة م��ن ع��ض��وي��ن ب��ع��دم��ا لم 
يحصل نصاب االجتماع االول. ناهيك 
البناء  م��واد  ت��وزي��ع  ف��ي  الفوضى  ع��ن 
تراعي  ال  انفرادية  ب��ارادة  واملصابيح 
االنتخابية  واحلسابات  األجندة  غير 

اخلاصة به.
بالنسبة للمخطط  اجلماعي للتنمية 
باالجماع  املجلس  عليه  ص��ادق  ال��ذي 
وال  م��ن��ه  ي��ن��ج��ز  ل���م   2000009 س��ن��ة 
م��ش��روع واح���د م��ن امل��ش��اري��ع التسع 
االولى  الثالث  السنوات  في  املبرمجة 
استثنينا  اذا  اللهم  املجلس  والي��ة  من 
املسبح البلدي الذي يوجد في الوراق 

مخيلة  في  ال��رك��ون  الرياضي  وال��رك��ب 
ال��رئ��ي��س. وم���ا ي��ؤس��ف ل��ه ان���ه ليست 
لتحقيق ما متت  ايجابية  ب��وادر  هناك 

برمجته في السنوات الثالث االخيرة.
اس���ب���اب رف���ض ب��رم��ج��ة “ال��ف��ائ��ض 
احلقيقي”: البد ان اشير الى ان مناقشة 
 2013 لسنة  الفائض احلقيقي  برمجة 
احلساب  مناقشة  بعد  م��ب��اش��رة  ات��ت 
مناقشة  خ��الل   ،  2013 لسنة  االداري 
ال��رئ��ي��س ع��دة  ال��ن��ق��ط��ة االخ���ي���رة ردد 
مرات ان يده ممدودة للعمل اجلماعي 
املرور  انه مباشرة عند  وللتشاور غير 
ذلك عرض  الفائض ضرب  برمجة  الى 
ارادت���ه مطالبا  ف��رض  احلائط وح��اول 
اعضاء املجلس بتبني برمجته للفائض 
كما هو، كنت أنتظر منه سلك اسلوب 
تقنية  بطاقة  عرض  طريق  عن  االقناع 
لكل مشروع مقترح باستثناء املشروع 
في  البلدية  مبساهمة  املتعلق  الثالث 
من  كنت  وال��ذي  الرياضي  املركب  بناء 
مناقشة  اث��ن��اء  لصاحله  املصوتني 
البلدية  ب��ني  ال��ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
وال���ش���رك���اء االخ���ري���ن. وع��ل��ى 
رقم  ع  فاملشرو  املثال  سبيل 
10   امل��ت��ع��ل��ق ب��االش��غ��ال 
 ، الطرق  لصيانة  الكبرى 
املوافقة  طلب  يعقل  هل 
او عدمها ملشروع قيمته 
س��ن��ت��ي��م  م���ل���ي���ون   100
توضيح  اي  غياب  في 
للمجلس في هذا الشان 
واقصد بالتوضيح ملف 
ال��ط��رق  يتضمن  تقني 
امل���س���ت���ه���دف���ة وط���ري���ق���ة 
ومواد االصالح والترميم 
الجن��از  املخصص  واملبلغ 
ك��ل ج���زء م��ن امل���ش���روع ال��ى 
حتى  التحمالت  دف��ت��ر  ج��ان��ب 
ي��ت��س��ن��ى ل��ل��م��ج��ل��س ف����ي اط����ار 
للمال  احمل��ك��م  والتدبير  الشفافية 

العام اخذ صورة واضحة عن ذلك.
عدم  الرئيس  على  ايضا  اعيبه  وما 
هو  م��ا  بكل  تتعلق  م��ب��ادرات  ات��خ��اذه 
الفضاء  املثال  سبيل  وعلى  اجتماعي 
دار  بجوار  سابقا  مخصصا  كان  الذي 
الشباب القدمية باحلي االداري، اللعاب 
االطفال والذي مت الغاؤه بسبب بناء دار 
الرحمة، اظن انه كان من واجب الرئيس 
ومن يشاركه في التسيير ان يبحثوا عن 
فضاء تنقل اليه معدات العاب االطفال 
ح��ت��ى ال ن��ح��رم ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن اللعب 
والترفيه خاصة وان املدينة تفتقد ملثل 
كبيرا  اقباال  يعرف  وك��ان  املرافق  ه��ذه 
نشكر  وباملناسبة  واوليائهم  لالطفال 
الفعل  ذل��ك  على  السابق  االقليم  عامل 
االنساني وذلك ملا كان يدخله من فرحة 

على رواده من االطفال.
خامتة القون ان الرئيس يسبح ضد 
عليها  املتفق  االرادة  ويتجاهل  التيار 
حاليا باالجماع وهي مصاحلة املواطن 
واالدارة وكذا اعطاء املصداقية للهيئات 
املنتخبة خاصة بعد 20 فبراير ودستور 
ينظر  ك��ي��ف  ات���س���اءل  وه���ن���ا   ،  2011
التالميذ بثانوية الوحدة الى منتخبيهم 
ع��ن��دم��ا ي���الح���ظ���ون م��ث��ال ح���ف���را على 
مفتوحة  الثانوية  باب  قبالة  الرصيف 
املختصة  اجل��ه��ة  ت��دخ��ل  دون  أم��ام��ه��م 
لرفع  للقيام بواجبها  البلدية  التي هي 
نبعث  كيف  نتساءل  الضرر، وهنا  هذا 
الثقة في نفوس الشباب لتغيير رؤيتهم 

اجتاه العمل السياسي.
الشكر  لتقدمي  الفرصة  ه��ذه  أغتنم 
تدخالتها  على  احمللية  السلطة  ال��ى 
م��ج��االت متنوعة  ف��ي  م��ت��ك��ررة  م����رات 
ببلدية تاونات هي في األصل من صميم 
اخ��ت��ص��اص��ات امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي)ان��ارة 
عمومية، نظافة، صيانة قنوات الصرف 
...(، وهذا في نظر الرأي العام احمللي 
لتاونات شهادة فشل الرئيس في القيام 

بواجبه.

الرئيس يسبح ضد 
التيار ويتجاهل 

االرادة المتفق عليها 
حاليا باالجماع وهي 
مصالحة المواطن 

واالدارة وكذا اعطاء 
المصداقية للهيئات 
المنتخبة خاصة بعد 

20 فبراير ودستور 
2011

التزرويت
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والي جهة تازة الحسيمة 
هم 

ّ
تاونات السابق يت

َراج"
َ

اضريس بإحالته على "الك

أوردت مصادر اعالمية انå صداما بني والي احلسيمة 
اخلية،  Òالد في  املنتدب  وال��وزي��ر  احلافي،  د  Òمحم السابق، 
الشرقي اضريس، قد كلفه منصبه..å، مردفة أنÒ احلافي 
على  احتجاجه  من  أي��ام  بعد  التأديبي  املجلس  أم��ام  مثل 
من  عليه  التشطيب  ويÔحتمل  املركزيÒة،  ب��اإلدارة  مسؤولني 
 Òة، وقالت املصادر ذاتها، أيضا ≈نÒأسال„ الوظيفة العمومي
الصدام مع اضريس جاء اعتبارا التهامات الوالي السابق 
وراء  املنتدب  الوزير  بوقوف  تاونات  احلسيمة  تازة  جلهة 

اخلية دون مسؤوليÒة. Òاج وزارة الد Óحلاقه بكر≈ò

زيوت الوحدة 
غفساي في 

المعرض الدولي 
لباريس

باملعر÷  املمتازة  البكر  الزيتون  لزيوت  بعد متثيلها 
ال��دول��ي _ب��وظ��ب��ي ب���االم���ارات العربية امل��ت��ح��دة م��ا بني 
24 و26 نونبر 2013 ، شاركت مجموعة ذات النفع 
باقليم  ك��الز  بجماعة   åغفساي òال��وح��دة  االق��ت��ص��ادي 
في  املغرب  لتمثيل  لباريس  الدولي  باملعر÷  ت��اون��ات، 
املمتازة  البكر  ال��زي��ت��ون  زي��ت  وان��ت��اج  تسويق  م��ج��ال 
فبراير   21 بني  ما  تنظيمه  مت  وال��ذي  املزمع  بفرنسا، 

و02 مارس 2014 .
زيت  النتاج  غفساي  الوحدة  مشروع  يعد  لالشارة 
الناجحة  املشاريع  أب��رز  أح��د  املمتازة،  البكر  الزيتون 
باقليم تاونات في تثمني املنتوج احمللي بالنظر الى حجم 
مشاركته باملعار÷ الوطنية واجلهوية والدولية، وبالنظر 
الوحيد  املشار„  وهي  للبيئة  واحترامه  املنتوج  جل��ودة 
في املعار÷ الدولية بالنسبة للمنتجات املجالية باقليم 

تاونات.

تنظيم لقاء تواصلي مع منتخبي وفعاليات 
المجتمع المدني التابعين لبلدية ودائرة تيسة

يف إطار سلسلة اللقاءات التواصلية املربجمة على صعيد خمتلف باشويات ودوائر اإلقليم لعرض حصيلة 
املشاريع املنجزة واليت هي يف طور اإلجناز واملربجمة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات األساسية 

واملرافق االجتماعية واالستماع إىل ملتمسات وآراء ومقترحات املنتخبني والفعاليات بشأا، يف أفق إجياد 
احللول املناسبة هلا ، وضمن سياسة االنفتاح والتواصل اليت تنهجها السلطة اإلقليمية لتاونات ، انعقد لقاء 

تواصلي يوم اخلميس 27 فرباير 2014 بدار الشباب ببلدية تيسة حتت رئاسة السيد حسن بلهدفة عامل 
إقليم تاونات حبضور برملانيي الدائرة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورجال السلطة واملنتخبني ورؤساء املصاحل 

اخلارجية اإلقليمية ورؤساء أقسام الكتابة العامة للعمالة وممثلي فعاليات املجتمع املدين التابعني لبلدية 
ودائرة تيسة ومراسلي الصحف املحلية .

ترحيبية  بكلمة  اللقاء  هذا  افتتح 
ل��ل��س��ي��د ال���ن���ج���اري رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
السلطة  فيها  ش��ك��ر  لتيسة  ال��ب��ل��دي 
التواصلي  اللقاء  هذا  على  اإلقليمية 
وعلى دعمها املجهودات التي يبذلها 
تيسة  مدينة  تنمية  أجل  من  املجلس 
ال���ت���ي ت���ع���رف إجن�����از م��ج��م��وع��ة من 
البرامج  إطار  في  التنموية  املشاريع 
املجلس  وميزانية  للدولة  القطاعية 
البلدي والتي من شانها الرقي مبدينة 
تيسة إلى مصاف باقي مدن اململكة .

وف����ي م��داخ��ل��ت��ه، أوض�����ح ال��س��ي��د 
ع��ام��ل اإلق��ل��ي��م أن ه���ذا ال��ل��ق��اء ينظم 
وامل��ف��ه��وم  ال��ق��رب  لسياسة  جت��س��ي��دا 
وضعهما  ال��ل��ذي��ن  للسلطة  اجل��دي��د 
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس 
واجلماعات  تيسة  بلدية  أن  مشيرا   ،
لدائرة  التابعة  عشر  اإلثني  الترابية 
مناطق  باقي  غ��رار  على  عرفت  تيسة 
اإلق��ل��ي��م م��ن��ج��زات وم��ش��اري��ع ه��ام��ة 
مسيرة  ضمن  امل��ج��االت  مختلف  ف��ي 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية 
ال��ت��ي ت��ع��رف��ه��ا ب���الدن���ا وذل����ك س���واء 
للدولة  القطاعية  ال��ب��رام��ج  إط��ار  ف��ي 
امل��ب��ادرة  أو  أو اجل��م��اع��ات احمل��ل��ي��ة 
والبرامج  البشرية  للتنمية  الوطنية 
اإلن��ع��اش  وك��ال��ة  عليها  تسهر  ال��ت��ي 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية 
لعماالت وأقاليم شمال اململكة والتي 
برنامج  اخل��ص��وص  على  بينها  م��ن 
اإلقليم  لبلديات  احل��ض��ري  التأهيل 
من  الرغم  على  أن��ه  مضيفا  اخلمس، 
املنجزات التي مت حتقيقها، فإن األمر 
ال زال يتطلب بذل مجهودات إضافية 
م��ن أج���ل جت���اوز ال��ن��ق��ائ��ص ال��ت��ي ال 
زالت تعرفها مجموعة من اجلماعات 

لتحسني ظروف عيش الساكنة.
لرؤساء  الكلمة  أعطيت  ذلك  وبعد 
امل��ص��ال��ح اخل��ارج��ي��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة لكل 
واللوجستيك  وال��ن��ق��ل  التجهيز  م��ن 
وال��ص��ح��ة وال��ف��الح��ة وامل���اء الصالح 
والشؤون  الوطنية  والتربية  للشرب 
باإلضافة  األوقاف  ونظارة  اإلسالمية 
التقني والعمل  القسمني  إلى رئيسي 
 ، للعمالة  العامة  بالكتابة  االجتماعي 
حول  متحورت  عروضا  ألقوا  الذين 
وض��ع��ي��ة ت���دخ���الت ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات 
وحصيلة املشاريع املنجزة والتي هي 
في طور اإلجناز واملبرمجة بنفوذ كل 
القروية  واجلماعات  تيسة  بلدية  من 

التابعة لدائرة تيسة. 
املناقشة  ب��اب  فتح  مت  ذل��ك  وعقب 
املجالس  رؤس��اء  الكلمة  تناول  حيث 
املجتمع  فعاليات  وممثلي  اجلماعية 
من  مبجموعة  تقدموا  ال��ذي��ن  امل��دن��ي 
جملة  ح��ول  واملقترحات  التساؤالت 
من القضايا التي تشغل بالهم والتي 

متحورت حول النقط التالية :
> اإلش������ادة ب��س��ي��اس��ة االن��ف��ت��اح 
السلطة  تنهجها   ال��ت��ي  وال��ت��واص��ل 
مع  تعاطيها  ف��ي  لتاونات  اإلقليمية 
سير  يهم  م��ا  وك��ل  املواطنني  قضايا 
املبذولة  باجلهود  والتنويه  اإلقليم 
مع  بتعاون  اإلقليم  ع��ام��ل  ط��رف  م��ن 
باقي املتدخلني من أجل تنمية اإلقليم 
اجلماعات  جلهود  ومواكبته  ودعمه 
هذا  في  اخلارجية  واملصالح  احمللية 

 ªاإلطار
> املطالبة بإحداث مركز للتكوين 
امل��ه��ن��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ب��ل��دي��ة تيسة 
لدائرة  التابعة  القروية  واجلماعات 

 ªتيسة
جامعية  نواة  بإحداث  املطالبة   <
باإلقليم لتسهيل ظروف الدراسة على 

ªالطلبة املنتمني لإلقليم
ببلدية  لألمن  مفوضية  إح��داث   <

ªتيسة
> إحداث ملحقة ملصلحة الضرائب 
ب��ب��ل��دي��ة ت��ي��س��ة ل��ت��ق��ري��ب خ���دم���ات 

السيارات  على  الضريبة  استخالص 
 ªمن املواطنني

Ãااله�����ت�����م�����ام ب���وض���ع���ي���ة ق���ط���اع 
التغطية  م��ؤش��ر  وحت��س��ني  ال��ص��ح��ة 
املشاكل  معاجلة  خ��الل  من  الصحية 
على  املسجل  ب��اخل��ص��اص  املرتبطة 
طبية  الشبه  واألط��ر  األطباء  مستوى 
املستوصفات  من  بعدد  والتجهيزات 
الوالدة  دور  وبناء  الصحية  واملراكز 
االخ��ت��ص��اص��ات  م��ت��ع��دد  ومستشفى 

ª ببلدية تيسة
> ال��ع��م��ل ع��ل��ى ص��ي��ان��ة وإص���الح 
القروية  واملسالك  وال��ط��رق  القناطر 
امل��دار  داخ��ل  س��واء  الفنية  واملنشآت 
ال��ط��رق  أو  تيسة  لبلدية  احل��ض��ري 
ال���راب���ط���ة ب���ني اجل���م���اع���ات ال��ق��روي��ة 
منفذ  فتح  مع  تيسة  ل��دائ��رة  التابعة 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��س��ي��ار ف����اس ت���ازة 
وت��ش��وي��ر ال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي��ة رق���م 8 
وتاونات  ف��اس  مدينتي  بني  الرابطة 
على مستوى  وإح��داث محطة طرقية 

ª مدينة تيسة
> املطالبة بالعمل على ربط مدينة 
انطالقا  للشرب  الصالح  باملاء  تيسة 
ادري��س األول وإع��ادة هيكلة  من سد 
وتوسيع قنوات املاء الصالح للشرب 
ب��ب��ع��ض اجل��م��اع��ات ك��ج��م��اع��ة راس 
ال��واد وإخ��راج مشاريع تزويد بعض 
للشرب  ال��ص��ال��ح  ب��امل��اء  اجل��م��اع��ات 
اجلمعة  وواد  عائشة   ع��ني  كجماعة 

ªوالبسابسا إلى حيز الوجود
امل���ؤس���س���ات  ب���ع���ض  > إص������الح 
بناء  وبرمجة  وجتهيزها  التعليمية 
مؤسسات جديدة للتعليمني اإلعدادي 
واجلماعات  تيسة  ببلدية  والثانوي 
مالعب  وإح����داث  إليها  تفتقر  ال��ت��ي 
للنقص  حل  إيجاد  مع  بها،  رياضية 
وتوفير  التعليمية  األطر  في  املسجل 
س��ك��ن��ي��ات ل���ه���م ل��ت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى 
جماعاتية  م��دارس  وبناء  االستقرار 

ª   وتوسيع بعض الداخليات
 > املطالبة بدعم جمعيات املجتمع 
امل���دن���ي وإح������داث ف��ض��اء ل��ل��ت��واص��ل 
وتبادل التجارب واخلبرات مع تنظيم 

ومواكبتهم  لفائدتهم  تكوينية  دورات 
 ªفي إجناز مشاريعهم

> ب��رم��ج��ة اس��ت��ك��م��ال رب���ط بعض 
املنازل التي تفتقر للشبكة الكهربائية 
والعمل على إيجاد حل ملشكل تساقط 

 ªاألعمدة الكهربائية
> دعم البنيات التحتية الرياضية 
للقرب  رياضية  مالعب  بناء  من خالل 
مب��واص��ف��ات  ج��دي��دة  ال��ش��ب��اب  ودور 
ª حديثة مع تزويدها بأطر متخصصة

عامل  السيد  تدخل  ذل��ك  إث��ر  وعلى 
اإلق���ل���ي���م، م��ن��وه��ا ب��أه��م��ي��ة ووج��اه��ة 
التدخالت واملقترحات املقدمة من قبل 
مختلف الفعاليات، مذكرا فيما يخص 
مشاكل قطاع الطرق بالتشخيص الذي 
مت إع��داده من طرف املجلس اإلقليمي 
بتنسيق مع مصالح املديرية اإلقليمية 
والذي  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز 
التجهيز  وزي����ر  ال��س��ي��د  ع��ل��ى  ع���رض 
وال���ن���ق���ل خ����الل ال���ل���ق���اء ال��ت��واص��ل��ي 
املنتخبني  م��ع  العمالة  مبقر  املنعقد 
برنامج  االتفاق على  وال��ذي مت خالله 
املبرمجة  ال��ط��رق��ي��ة  للمشاريع  أول���ي 
و   2015 و   2014 س���ن���وات   ب��رس��م 
2016  يتضمن مجموعة من املشاريع 
الطرقية الهامة باإلضافة إلى املنشآت 
دائ��رة  مستوى  على  املبرمجة  الفنية 
املديرية  برامج  إط��ار  تيسة س��واء في 
املبادرة  أو  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 
مضيفا   ، البشرية  للتنمية  الوطنية 
أن ال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي��ة رق���م 8 وال��ت��ي 
من   %  90 ومتثل  اإلقليم  شريان  تعد 
العالقات التجارية  مع املدن املجاورة 

هي في طور الدراسة لتثنيتها.
أما فيما يتعلق باملقترحات املتعلقة 
املؤشرات  تدل  والتي  الصحة  بقطاع 
التي  الصعبة  الظروف  على  الصحية 
ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا خ��اص��ة ع��ل��ى مستوى 
أن  أوض��ح  فقد  البشرية،  امل���وارد  قلة 
ب���دوره شكل موضوع  امل��وض��وع  ه��ذا 
دراس�������ة ل��ت��ش��خ��ي��ص وض���ع���ي���ة ه���ذا 
املجلس  من طرف  إعدادها  القطاع مت 
اإلقليمي لتاونات بتنسيق وتعاون مع 
وإحالتها  للصحة  اإلقليمية  املندوبية 

للوزارة املعنية  املركزية  على املصالح 
ال��ت��ي أب����دت جت��اوب��ا م��ع احل��اج��ي��ات 

املعبر عنها .
املتعلقة  ل��ل��م��ق��ت��رح��ات  وب��ال��ن��س��ب��ة 
نظرا  أن��ه  أوض��ح  فقد  تيسة،  مبدينة 
أله��م��ي��ت��ه��ا مي��ك��ن ان ت��ش��ك��ل أرض��ي��ة 
ملشروع مدينة تيسة على غرار مشروع 
من  مجموعة  يتضمن  غفساي  مدينة 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ف��ي ال��ع��دي��د من 

املجاالت.
وف��ي��م��ا ي��ه��م امل��ش��اك��ل ال��ت��ي تعاني 
منها اجلماعات القروية على مستوى 
ال��ب��ن��ي��ات ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��ج��ه��ي��زات 
االجتماعية،  وال��ق��ط��اع��ات  األس��اس��ي��ة 
املخططات  ودور  أهمية  على  أكد  فقد 
أرضية  التي تشكل  للتنمية  اجلماعية 
مقترحات  لتهييء  ال��وح��ي��دة  ال��ع��م��ل 
تشاركي  إط��ار  في  لتمويلها  املشاريع 
والدفاع عنها أمام املؤسسات املعنية، 
م��ط��ال��ب��ا ب��ت��ظ��اف��ر ج��ه��ود اجل��م��اع��ات 
احمل��ل��ي��ة وف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 

لتحيني هذه املخططات.
أكد  فقد  للعمل اجلمعوي،  وبالنسبة 
املجتمع  جمعيات  ودور  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
امل���دن���ي ب��اع��ت��ب��اره��ا ق����وة اق��ت��راح��ي��ة 
احمللية،  التنمية  ف��ي  أس��اس��ي��ا  وف��اع��ال 
خ��اص  ت��واص��ل��ي  ل��ق��اء  تنظيم  مقترحا 
تاونات  إقليم  صعيد  على  باجلمعيات 
في  للعمل  فيدرالية  خلق  في  والتفكير 
إطار منظم نظرا لتطور عدد اجلمعيات 
والتعاونيات وضعف قوتها االقتراحية، 
مضيفا أن املجال مفتوح أمام اجلمعيات 
مضبوطة  مشاريع  لتقدمي  والتعاونيات 
في  ال��ذات��ي  التشغيل  ل��دع��م  وم��دروس��ة 
للمبادرة  للدخل  امل���درة  األنشطة  إط��ار 
وأن  سيما  ال  البشرية  للتنمية  الوطنية 
مطروح  غير  املالية  االعتمادات  مشكل 
وأن املذكرة التوجيهية للمرحلة الثانية 
البشرية  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة 
من   %  40 خصص������ت   2015  -  2011
األفقي  للبرنامج  املرصودة  االعتمادات 

لألنشطة املدرة للدخل.
<  يونس لكحل

منصة العاملمنصة العامل

الحاضورن في اللقاء التواصليالحاضورن في اللقاء التواصلي
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ASSOCIATION 
TAOUNATE DE SOLIDARITE ET 

DEVELEPPEMENT « ATSOD »
ORGANISE UN VOYAGE A 
ANDALOUSIA ET COSTA 

DELSOL ( Espagne)

07 NUITS / 08 JOURS

Du 13/4/2014 au 20/4/2014

Jour 1 :- Départ à 1h00 du matin en bus de FES vers TANGER ;
º Bateau vers ALGECIRAS, Arrivée à BENALMADENA ;
º Nuitée à l’hôtel, SAN FERMIN ou similaire, Diner, puis soirée 

animée. 
Jour 2 :- Petit déjeuner à l’hôtel;

º Départ à 10h vers GRANADA. Visite KASR l’HAMRAE et la ville;
º Retour vers 18h à l’hôtel. Dîner. Soirée animée.

Jour 3 :- Petit déjeuner à l’hôtel;
º Départ à 10h vers MALAGA. Visite de la grande place et l’église. 

Shopping au grand mall PLAZA MAYAR;
º Retour vers 17h à l’hôtel. Dîner. Animation.

Jour 4: - Petit déjeuner à l’hôtel;
º Départ à 10 h vers CORTOBA. Visite mosquée ANDALOUS et les 

monuments historiques
º Retour à l’hôtel. Dîner. Animation

Jour 5: - Petit déjeuner à l’hôtel;
º Départ vers MARBILLA. Visite de son port PUERTO BAMO et 

son centre commercial la CANADA.
º  Retour à l’hôtel. Dîner. Animation.

Jour 6: - Petit déjeuner à l’hôtel ;
º Départ à 9h30 vers ICHBILIA (SIVILLA);
º Visite de la ville et les monuments historiques;
º Retour le soir à l’hôtel. Dîner. Animation.

Jour 7: - Petit déjeuner à l’hôtel ;
º Journée libre pour la détente ;
º Dîner à l’hôtel. Animation. Nuitée à l’hôtel.

Jour 8: - Petit déjeuner ;
º Départ de BENALMADIA vers ALGACIRAS. Bateau vers Tanger ; 

Retour à FES.

NB : (les intéressés doivent activer la demande de visa).

Le prix (5400.00dhs) comprend :
    -  Car Fes(Maroc)/Espagne/Fes(Maroc).
   - Hébergement 07nuits ds l’Hotél   « SAN FERMIN 3* » ou similaire avec 
petit déjeuner + diner.

Personnes à contacter pour la réservation du voyage :
MR THAMI EL HAJJAJI(Trésorier) : 0665087268 
MR DRISS EL OUALI(Président) : 0661202108

جمعية تاونات للتضامن والتنمية 
تنظم رحلة إلى إسبانيا

تتشرف مجعية تاونات للتضامن والتنمية بأن خترب اجلميع أنه بعد  الرحلة الثقافية والترفيهية واإلستكشافية  
بعض  بتركيا؛دفعت  إســطــانــبــول  إىل  اجلــهــويــة  للصحافة  املغربية  اجلمعية  مــع  بتنسيق  نظمتها  الــيت  الناجحة 
اإلخوة وبإحلاح منهم إىل تقدمي طلب ألعضاء اجلمعية إلعداد رحلة إىل التراب اإلسباين؛ويف هذا الصدد خترب 
اجلمعية بأا قامت  بالترتيبات الالزمة لتنظيم رحلة إىل أربع مدن  بإسبانيا...وجتدون رفقته برنامج أويل هلذه 

الرحلة اليت نتمىن أن حتظى برضاكم...
وخترب اجلمعية كذلك أا  بصدد إعداد رحلة إىل العمرة يف أواخر شهر نونرب 2014.

وإليكم برنامج الرحلة باللغة الفرنسية :

تقديرا لمجهوداتهن وتضحياتهن وكفاءتهن المهنية
ثامن مارس احتفالية بتاء التأنيث بعمالة تاونات

يف إطار ختليد اليوم العاملي للمرأة على مستوى إقليم تاونات، فقد مت تسطري برنامج لألنشطة ذات 
الطابع االجتماعي والثقايف والرياضي املنظمة ذه املناسبة من طرف اهليئة اإلقليمية للتنمية 

البشرية بتعاون مع الفرع اإلقليمي لالحتاد الوطين لنساء املغرب والقطاعات االجتماعية احلكومية 
لكل من الشباب والرياضة والتعاون الوطين والصحة والتربية الوطنية والشؤون اإلسالمية.

وقد تضمن برنامج األنشطة املنظمة ذه املناسبة خالل الفترة املمتدة ما بني 5  و 8 مارس 2014 ما يلي:
> زيارة السجن املدني بعني 
تواصلي  لقاء  وتنظيم  عائشة 
خ���الل���ه  ال���س���ج���ي���ن���ات مت  م�����ع 
إل��ق��اء م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ع��روض 
بتأطير من ممثالت  واملداخالت 
ق���ط���اع���ات ال���ت���ع���اون ال��وط��ن��ي 
اإلسالمية  وال��ش��ؤون  والصحة 
وال���ش���ب���اب وال���ري���اض���ة وق��س��م 
ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ع��م��ال��ة 
املدني حول  وجمعيات املجتمع 
مواضيع مكانة املرأة قبل وبعد 
والدعم  امل���رأة  وصحة  اإلس���الم 
ال��ن��ف��س��ي وإع�����ادةاإلدم�����اج بعد 
ودور  احلبسية  العقوبة  قضاء 
الترفيه  في  الرياضية  األنشطة 

عن السجناء.
منتوجات  معرض  تنظيم   <
النسائية  النوادي والتعاونيات 
ب��ب��ل��دي��ة ت����اون����ات وم���ش���اري���ع 
املنجزة  للدخل  امل��درة  األنشطة 
ف���ي إط�����ار امل����ب����ادرة ال��وط��ن��ي��ة 

ªللتنمية البشرية
> تنظيم ندوات علمية مبقر 
م��ل��ح��ق��ة ع��م��ال��ة اإلق���ل���ي���م ح��ول 
السرطانية  األم��راض  مواضيع 
وكيفية  امل��رأة  حياة  تهدد  التي 
الوقاية منها وعالجها وحقوق 

والسياسية  القانونية  املرأة 
وال����دي����ن����ي����ة ب���ت���أط���ي���ر م��ن 
املدني  املجتمع  جمعيات 

واللجنة املنظمة.
واش�����ت�����م�����ل ب���رن���ام���ج 
األن��ش��ط��ة امل��ن��ظ��م��ة ي��وم 
 2014 7 مارس  اجلمعة 
مب��ق��ر م��ل��ح��ق��ة ال��ع��م��ال��ة 

السيد  رئاسة  حتت 
ح��س��ن ب��ل��ه��دف��ة 

إقليم  عامل 
ت��اون��ات 

وبحضور كل من السيد الكاتب 
ال��ع��ام ل��ل��ع��م��ال��ة وب��ع��ض ن��واب 
البرملان  في  االقليم  ومستشاري 
وال��س��ل��ط��ة احمل��ل��ي��ة ورؤس�����اء 
امل��ص��ال��ح اخل���ارج���ي���ة ل��ك��ل من 
والتربية  وال��ري��اض��ة  ال��ش��ب��اب 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���ع���اون ال��وط��ن��ي 
الفعاليات  م��ن  وع��دد  والصحة 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ب���اإلق���ل���ي���م ت��ت��ك��ون 
م��ن امل��س��ت��ش��ارات اجل��م��اع��ي��ات 
م��ن اجلمعيات  ع��دد  ورئ��ي��س��ات 
التنموي  امل��ج��ال  ف��ي  ال��ف��اع��ل��ة 
ورائ��������دات األن����دي����ة ال��ن��س��وي��ة 
الشباب  قطاع  من  لكل  التابعة 
الوطني  وال��ت��ع��اون  وال��ري��اض��ة 
ومراسلي الصحافة احملليةعلى 
منعم  سيدتني  ص��دري  توشيح 
عليهما بوسامني ملكيني شريفني 
نسائية  ف��ع��ال��ي��ات   07 وت��ك��رمي 
ب��اإلق��ل��ي��م ، مت��ث��ل��ن اجل��م��ع��ي��ات 
وال��ت��ع��اون��ي��ات امل��س��ت��ف��ي��دة من 
للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  دع��م 
ال���ب���ش���ري���ة ال���ل���وات���ي أب�����ن ع��ن 
م��ؤه��الت ف��ي ت��دب��ي��ر امل��ش��اري��ع 
والنساء اللواتي برزن في املهام 
ال��ت��ي مي��ارس��ن��ه��ا ب��ال��ق��ط��اع��ات 
االج���ت���م���اع���ي���ة 
مية  حلكو ا
ال��������ت��������ي 
ي���ع���م���ل���ن 
ب��������ه��������ا، 
وت����ق����دمي 
ش����ه����ادة 
ح��������ي��������ة 
ل��رئ��ي��س��ة 
ج��م��ع��ي��ة 
ق����ري����ة اب���ا 
م������ح������م������د 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ح����������������ول 

لفائدة  معدات  اقتناء  مشروعي 
االحتياجات  ذوي  األشخاص 
اخلاصة ودراج��ات نارية 
ث����الث����ي����ة ال���ع���ج���الت 
م����ج����ه����زة مب���ب���رد 
بائعي  ل��ف��ائ��دة 
السمك  م��ادة 
ال�������ل�������ت�������ني 
اس����ت����ف����ادت 
م���ن���ه���م���ا ف��ي 
إط����ار امل���ب���ادرة 
للتنمية  الوطنية 
البشرية واألنشطة 
ال����ت����ي ت����ق����وم ب��ه��ا 
اجل��م��ع��ي��ة ف���ي م��ج��ال 
محو االمية والتربية غير 
األشخاص  ودع��م  النظامية 
ذوي االحتياجات اخلاصة، كما 
نشيد  تقدمي  احلفل  ه��ذا  تخلل 
م��ن ط��رف فتيات دار  األم  ح��ول 

الطالبة تاونات .
التنظيمية  اللجنة  كلمة  وفي 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��ق��اء ، حت��دث��ت 
رئيسة املكتب اإلقليمي لالحتاد 
ال��وط��ن��ي ل��ن��س��اء امل��غ��رب ح��ول 

احلدث  بهذا  االحتفال  مغزى 
والطالئعية  الهامة  واألدوار 
امل��رأة  تلعبها  أصبحت  التي 
وم��س��اه��م��ت��ه��ا ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الذي توليه  لبالدنا واالهتمام 
احلكومية  القطاعات  مختلف 
ل��ل��ن��ه��وض ب���أوض���اع امل����رأة ، 
لعامل  ب��ال��ش��ك��ر  ت��ق��دم��ت  ك��م��ا 
اإلق���ل���ي���م ع���ل���ى دع�����م ت��ن��ظ��ي��م 
ب���رن���ام���ج األن���ش���ط���ة امل��ن��ظ��م��ة 
العناية  وعلى  املناسبة  بهذه 
اإلقليم  لقضايا  يوليها  التي 
على وجه  وامل���رأة  ع��ام  بشكل 

اخلصوص.
األنشطة  برنامج  وتضمن   
املسطرة ليوم السبت 8 مارس 
خاص  م��ع��رض  تنظيم   2014
رياضة  في  وتظاهرة  بالنساء 
املشي لفائدة النساء والفتيات 
مدينة  مركز  ش��وارع  أهم  عبر 
النيابة  م��ن  بتأطير  ت��اون��ات 
االق��ل��ي��م��ي��ة ل������وزارة ال��ش��ب��اب 

والرياضة.
< خ. بناجي عامل اإلقليم
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عبد العزيز اطريشا: النائب الثاني للرئيس
“رئيس المجلس يعتبر البلدية ملكه الخاص، لذا همش نوابه في التسيير والتدبير”

بداية اتقدم بالشكر اجلزيل للجريدة 
احمللي  ال��ش��أن  ع��ل��ى  انفتاحها  ع��ل��ى 
العام حول قضاياه،  للرأي  وتنويرها 
وه���ي امل��ن��اس��ب��ة االول����ى ال��ت��ي أنفتح 
االع��الم��ي، ومن  املنبر  ه��ذا  فيها على 
وجهة نظري لدي موقف خاص اجتاه 
 2013 لسنة  االداري  احلساب  رف��ض 
للرئيس،  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  ب��اع��ت��ب��اري 
الذي رغم هذه املسؤولية التي يخولها 
مهمش  فانني  اجلماعي  امليثاق  ل��ي 
مبهامي  القيام  ف��ي  الرئيس  قبل  م��ن 
املنوطة بي، فالسبب احلقيقي لرفض 
مرده   2013 لسنة  االداري  احلساب 

الى االسباب التالية: 
> مشروع ميزانية 2013 مت رفضه 
م���ن ط���رف االغ��ل��ب��ي��ة امل��ع��ارض��ة بعد 
ومتت  الفصول  بعض  بتعديل  القيام 
املصادقة على مشروع امليزانية لسنة 
2013 بعد تعديلها من طرف االغلبية 
املجلس  لكاتب  مقترح  وتقدمي  دائما، 
والسلطة احمللية حيث متت املصادقة 
أدرج  الرئيس  بأن  فوجئنا  لكن  عليه، 
دورات  اح���دى  أع��م��ال  ب��ج��دول  نقطة 
امل��ج��ل��س امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ح��وي��ل بعض 
االع��ت��م��ادات م��ن ف��ص��ل آلخ���ر ون��ظ��را 
ل��ت��ن��اف��ي ذل���ك م��ع م��ش��روع امل��ي��زان��ي��ة 
النقطة  ه��ذه  رفضنا  عليه،  امل��ص��ادق 
الرئيس بنسخة من مشروع  مطالبني 
امليزانية املصادق عليه، فكان رده أن 
املقترح مت ارساله الى وزارة الداخلية 
ولم يترك نسخة بالبلدية وأن امليزانية 
التي سيتم فيها التحويل مت وضعها 
السلطة،  قبل  البلدية من  اش��ارة  رهن 

وهنا راسلنا السلطة احمللية مطالبني 
الشأن.  ذل��ك  في  حتقيق  بفتح  اياها، 

قناعة  عن  جاء  للميزانية  ورفضي 
م��ب��ررة، وه��ي أن��ه مثال ال يعقل 

للسكان  كممثلني  ن��ق��ب��ل  وال 
عنقنا  في  بأمانة  ومؤمتنني 
لم  أشياء  على  نصادق  أن 
وهي  فيها،  آراءن���ا  نبدي 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ما 
يتعلق بتخصيص مبالغ 
ض��خ��م��ة ت��خ��ص ش���راء 
االس���م���ن���ت واألرص����ف����ة 
وال�����زل�����ي�����ج وال������رم������ال 
على  مباشرة  لتوزيعها 

مواطنني موالني له في ما 
هو انتخابي. ثم اختالالت 

والزيوت  ال��وق��ود  ش��راء  في 
وقطع الغيار يتم فيها التمويه 

ب��أن��ه��ا ص��رف��ت ل��ص��ال��ح خ��دم��ات 
احلقيقة  في  وه��ي  البلدية  مصالح 

رصد  وأي��ض��ا  اخ���رى.  ملصالح  تذهب 
دره��م  أل���ف   120 ب  ي��ق��در  ه���ام  مبلغ 
ل��ل��م��س��ت��ح��ق��ات اخل����اص����ة ب��ال��ه��ات��ف 
على  موزعة  الالسلكية(  )امل��واص��الت 
ب��ع��ض األش���خ���اص ال���ذي���ن ي��ق��وم��ون 
أو  صغيرة  ك��ل  ع��ن  ال��رئ��ي��س  بتبليغ 
كبيرة تروج بالبلدية. وكذا استغالله 
ل��ل��ي��د ال��ع��ام��ل��ة امل��وس��م��ي��ة ألغ����راض 
استغالل  ف��ي  وال��ف��وض��ى  انتخابوية 
شخصية  ألغ���راض  البلدية  س��ي��ارات 
من  رقيب  أو  حسيب  دون  نهار  ليل 
بعض أعضاء املجلس، أليس هذا هدر 
العام ونحن مسؤولون  للمال  وتبذير 

التبذير عقاب  لهذا  عنه. وهل رفضنا 
كما  للرئيس  وانتخابوي  سياسوي 

يدعيه امام الرأي العام. 
أم����ا ف��ي��م��ا ي��خ��ص ب��رم��ج��ة 
ال���ف���ائ���ض، ف���إن���ن���ا ط��ال��ب��ن��ا 
ال���رئ���ي���س م������رات ك��ث��ي��رة 
فائض  معظم  بتخصيص 
القتناء   2013 ميزانية 
االراض�����������ي م�����ن أج����ل 
التي  امل��ش��اري��ع  اق��ام��ة 
بشانها  االت���ف���اق  ي��ت��م 
ال�����ش�����رك�����اء، ألن  م�����ع 
نفسها  جت���د  ال��ب��ل��دي��ة 
ع���اج���زة ع���ن اس��ت��ق��ب��ال 
ال��رغ��ب��ة في  لهم  ش��رك��اء 
اقامة مشاريع فوق تراب 
مع  الرئيس  لكن  البلدية، 
االساسي  هاجسه  يظل  ذل��ك 
االعتمادات  تلك  تخصيص  هو 
ف��ي أش��ي��اء جت��ع��ل��ه ي��ق��وم بحملة 
األوان،  قبل  مباشرة  غير  انتخابية 
ومن يرغب في االطالع على ذلك فنحن 
رهن االش��ارة، وهذا عكس ما يروجه 
على  ال��ع��ام  ب��ال��ش��ارع  الرئيس  ات��ب��اع 
رفضت  املعارضة  االغلبية  ان  اعتبار 
تخصيص تلك االعتمادات في فائض 
ميزانية 2013 القتناء االراضي قصد 
اقامة املشاريع، وهي اشاعات مغالطة 
للحقيقة ولدينا وثائق اثبات قانونية 
ت��ؤك��د ان امل��ب��ل��غ امل��خ��ص��ص الق��ت��ن��اء 
االراضي يقدر ب 30 باملائة فقط. وهو 
مبلغ ضئيل مقارنة باحلاجيات امللحة 
للبلدية من العقار. ثم أن الرئيس طالب 

بالتصويت على برمجة الفائض دون 
مع  يتنافى  وه��ذا  املناقشة  باب  فتح 

القوانني اجلاري بها العمل.
للشارع  أوض���ح  أن  أري���د  وختاما 
ال��رئ��ي��س أصبح  ال��ع��ام، أن  وال����رأي 
ي��دي��ر ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة ب��ان��ف��راد ت��ام 
في  ملشاركته  ن��واب��ه  أغلبية  مبعدا 
حتمل املسؤولية وتدبير الشان العام 
مبثابة  البلدية  أن  معتبرا  للبلدية، 
ملك خاص له، ضاربا عرض احلائط 
اجل��م��اع��ي،  امل��ي��ث��اق  عليه  ميليه  م��ا 
بتعيني  املجلس  رئيس  يقوم  بحيث 
املسير  املكتب  األعضاء خارج  بعض 
البلدية  لتمثيل  ق��ان��ون��ي��ا،  املنتخب 
يتنافى  ما  وهو  رسمية،  لقاءات  في 
الرئيس  فنواب  اجلماعي،  وامليثاق 
الذين أوكلت لهم هذه االدوار واملهام 
في  اال  استدعاؤهم  يتم  فال  قانونيا 
ال��ت��ي تتعلق  ح��ال��ة وح���ي���دة، وه���ي 
ب��اع��داد ج���دول أع��م��ال ال�����دورة، ل��ذا 
فالزبونية واحملسوبية داخل البلدية 

فحدث وال حرج.
ال��رأي  أطلع  أن  بد  ال  األخير  وف��ي 
ال��ع��ام احمل��ل��ي، ال��ى أن��ن��ي ات��ب��رأ من 
االختالالت التي تعرفها بلدية تاونات 
والتسيير.  ال��ت��دب��ي��ر  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
وال�����ذي ي����درك احل��ق��ي��ق��ة امل����رة ل��ه��ذا 
الوضع الذي متر منه البلدية، ال شك 
هو من ميارس عن قرب تدبير الشأن 
اجلماعي داخل البلدية،  وعلى الرأي 
ان  التاوناتي  املدني  واملجتمع  العام 
على  للوقوف  حتقيق  بفتح  يطالب 

هذه احلقائق.
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ان وسياسيا  اخالقيا  عليه  املفروض  من  كان  اغلبيته  على  احلفاظ  يستطع  لم  الذي  “ الرئيس 

 يقدم استقالته ويرحل، عوض ان يستمر في تأزمي الوضع املتعلق بتسيير الشأن احمللي لبلدية تاونات”
بداية نتوجه بالشكر جلريدة صدى 
تاونات على تتبعها للشأن االقليمي 

وامللحي، كان بود املتسائلني عن 
حضور  بالبلدية  ي��ح��دث  م��ا 

املجلس  دورات  اش���غ���ال 
ل��ي��ع��رف��وا ع���ن ك��ث��ب ما 

يتم  ان  دون  ي���ح���دث 
تضليلهم بالتصويت 
او  ال����س����ي����اس����وي 
االن��ت��خ��اب��وي ال��ذي 
السنة  على  يتردد 

الرئيس وأذنابه.
 اوال ه��ذه امل��رة 
الثالثة التي يرفض 
ف���ي���ه���ا احل����س����اب 
رفض  ومت  االداري، 

 2013 م����ي����زان����ي����ة 
وق��دم��ن��ا ت��ع��دي��الت و 

م��ق��ت��رح��ات، ل��ألس��ف لم 
ت���ؤخ���ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار، 

وإذا به نفاجئ بان الرئيس 
التي مت  امليزانية  على  يطلعنا 

برمجتها من طرفه. 
برمجها  التي  النقط  بني  وم��ن 
الباب   2013 ميزانية  في  الرئيس 
املتعلق بهاتف البلدية حيث برمج 
2013 علما  180 الف درهم لسنة 
يتعدى  ال  االق��ل��ي��م��ي  امل��ج��ل��س  ان 
م��ل��ي��ون   10.5 ه��ات��ف��ه  م���ص���روف 
عضو   26 ع��ل��ى  ووزع����ت  سنتيم 
ومجلس اجلهة ال تتعدى مصاريف 

هاتفه سوى 300 الف درهم. 
يستطع  ل���م  ال�����ذي  وال���رئ���ي���س 
احل���ف���اظ ع��ل��ى اغ��ل��ب��ي��ت��ه ك���ان من 
وسياسيا  اخالقيا  عليه  املفروض 
ي��ق��دم اس��ت��ق��ال��ت��ه وي��ن��س��ح��ب،  ان 
عوض ان يستمر في تازمي الوضع 
احمللي  ال��ش��ان  بتسيير  املتعلق 

لبلدية تاونات.
الرئيس  في  اخلطأ  يكن  لم  لو 
مل���ا ت��ش��ك��ل��ت االغ��ل��ب��ي��ة امل��ع��ارض��ة 
املجلس  ان  يقني  على  ونحن  ل��ه، 

اجل��ه��وي ل��ل��ح��س��اب��ات ه��و ال���ذي له 
الصالحية القانونية في تفحص هذا 
الرفض ان كان حقيقيا او انتخابويا، 

وعن التقرير االول للمجلس اجلهوي 
ل��ل��ح��س��اب��ات ح����ول ال��ب��ل��دي��ة، كنا 
طالبناه في دورة عادية ورفض 
ال���رئ���ي���س اط�����الع امل��ج��ل��س 
صدر  ث��م  مضمونه  على 
ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ان��ي ول��م 
ي��ط��ل��ع امل��ج��ل��س على 

فحواه.
ورفض احلساب 
الى  م��رده  االداري 
س������وء ال��ت��س��ي��ي��ر 
ال������ذي ن���ت���ج ع��ن��ه 
س�������وء ال���ت���دب���ي���ر 
التسيير  ب��ح��ي��ث 
س�������������واء داخ��������ل 
البلدية أو خارجها 
ي����ش����وب����ه ف���وض���ى 

عارمة.
داخل بناية البلدية: 
ل����ق����د س����ب����ق ل��ل��م��ج��ل��س 
ب��رم��ج��ة  ت����رك  ال��س��اب��ق أن 
ادخ�����ال ال��ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات��ي 
امل���دن���ي���ة، بحيث  ل��ق��س��م احل���ال���ة 
ن����الح����ظ ج����م����اع����ات ن���ائ���ي���ة ك��ل��ه��ا 
البلدية  وت��رك  النظام،  بهذا  تشتغل 
عنه  نتج  مما  عارمة  فوضى  تعيش 
اصطدامات للمواطنني مع املوظفني 
ت��ارة  األم��ن  االم��ر حضور  يستدعي 
لفك  أخ��رى  ت��ارة  املساعدة  والقوات 

التشنجات. 
ما  بني  الرئيس  مييز  ال  بالبلدية 
مبا  وال  التعمير  بقسم  يتعلق  ه��و 
يرتبط بالقسم التقني،  حيث ال تؤخذ 
االعتبار  بعني  امل��واط��ن��ني  ش��ك��اي��ات 
التعميرية  سواء تعلقت باخلروقات 
التطهير  م��ج��االت  ف��ي  التقنية  او 
السائل والصلب، الى جانب تهميش 
على  اح��ال��ت��ه��م  او  التقنيني  ب��ع��ض 
اختصاصاتهم،  من  ليست  مصالح 
انعدام املراقبة واملداومة في البناء، 
توفير  ع��دم  م��ن مسبباته  ه��ذا  وك��ل 
بالقسمني  واألع���وان  النقل  وس��ائ��ل 
معا. وترك التقني املشرف على تتبع 

اش��غ��ال ال��ورش��ات الكبرى ف��ي اط��ار 
البلدية  يجول  مؤخرا  احدثت  خلية 
مشيا  وغربا  وشرقا  وجنوبا  شماال 
على قدميه، بينما السيارة التي كان 
بود ان تكون رهن اشارته تقضى بها 
وحاشيته،  للرئيس  شخصية  م��آرب 
والشواطئ  ب��ال��رب��اط  جتدها  بحيث 
الشمالية للمملكة واملالعب الرياضية 

واحلمام وهذا غيض من فيض.
التي  باملشاريع  يتعلق  فيما  أم��ا 
يتبجح بها الرئيس كاملسبح البلدي 
االوراق  ف���ي  والزال  دش����ن  ال�����ذي 
ومشاريع التاهيل احلضري للمدينة 
كشارع انوال وشارع اجليش امللكي 
وال���ت���ي دش��ن��ه��ا ص���اح���ب اجل��الل��ة 
مب��ي��زان��ي��ت��ه��ا امل���رص���ودة م���ن ط��رف 
الشركاء، )املجلس االقليمي ومجلس 
للجماعات  العامة  واملديرية  اجلهة 
احمللية ووكالة انعاش اقاليم الشمال 
والعمران(،  فإنها لم ترى النور بعد.
ام����ا م��رك��ز ت��ص��ف��ي��ة ال����دم وب��ي��ت 
بلدية  فيهما  ت��س��اه��م  ف��ل��م  ال��رح��م��ة 
تاونات ول��و بدرهم واح��د وم��ع ذلك 
يتبجح الرئيس انه هو من يقف وراء 

املشروعني. 
ف��ي  ال����رئ����ي����س  ي���خ���ض���ع  ال 
يعتمد  وال  ل��ه��واه،  إال  التسيير 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رارت امل��ج��ل��س، 
ال ي��ه��ت��م ب��ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ع��اق��دي��ة 
ال����ذي ه���و امل��ي��ث��اق اجل��م��اع��ي، 
للمجلس.  الداخلي  بالنظام  وال 
فعل  ردة  ع��ن��ه  ينتج  ه���ذا  وك���ل 
مما يفتح الباب على مصراعيه 
تؤثر  ال��ت��ي  ال��ع��ارم��ة  للفوضى 
دورات  ع���ل���ى  س��ل��ب��ي  ب��ش��ك��ل 
امل��ج��ل��س وال اج��ت��م��اع��ات��ه، مما 
لتاونات  البلدي  املجلس  يفقد 
شرعيته ومصداقيته واحترامه 
ومكانته باعتباره ميثل عاصمة 
ادارية لإلقليم. في الوقت الذي 
كان من املفروض عليه ان يكون 
عبرة وقدوة للجماعات القروية 

واحلضرية إلقليم تاونات.

إن الرئيس أصبح يدير 
شؤون البلدية بانفراد 
تام مبعدا أغلبية نوابه 
لمشاركته في تحمل 

المسؤولية وتدبير الشان 
العام للبلدية، معتبرا أن 

البلدية بمثابة ملك خاص 
له، ضاربا عرض الحائط ما 

يمليه عليه الميثاق الجماعي، 
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الالمسؤولة  املمارسات  مع  القطع  “يجب 
واالستهتار السياسوي مبصالح رعيا 

صاحب اجلاللة”
للشأن  مواكبتها  على  اجل��ري��دة  نشكر 
احمللي واالقليمي، أما فيما يخص الوضعية 
يحسد  ال  وضع  في  فانها  للبلدية،  احلالية 
عليه، نظرا للصراعات الضيقة والسياسوية 
الشأن  لتدبير  امل��ت��ج��اوزة  وال��ن��ظ��رة  املقيتة 
احمل��ل��ي ال��ت��ي ي��س��ي��ر ع��ل��ى ن��ه��ج��ه��ا بعض 
البلدية، وهذا  املشرفني على تسيير شؤون 

أحدا،  يشرف  ال  باعتقادي 
وال  بلدي  مجلس  ال 

وال  م���واط���ن���ني 
م���ج���ت���م���ع 

م���دن���ي 
ال  و

غير 
ذل�������ك، 

ال��ض��ح��ي��ة 
االول�������ى ت��ظ��ل 

ه���ي امل���دي���ن���ة، وف��ي 
التي  التشنجات  ه��ذه  ظل 

يعايش  والتي  البلدي  املجلس  يعرفها 
نتائجها  أن  بد  ال  منها،  ج��زء  العام  ال��راي 
التنمية بتاونات ومن  تنعكس على مشاريع 
اجلاللة  صاحب  دشنها  التي  تلك  ضمنها 
التاريخية  زي��ارت��ه  في  البلدية  ت��راب  داخ��ل 
لها شهر نونبر 2010 ، ولألسف هذا على 
لإلقليم  االرب��ع  بالبلديات  يحدث  ما  عكس 
وال��ق��ري��ة(،  ال��س��وق  تيسة، طهر  )غ��ف��س��اي، 
الى حيز  املشاريع خرجت  أن معظم  حيث 
الوجود أو في طور االجناز بتلك البلديات، 

التنسيق  ال��ى  احل���ال  بطبيعة  م���رده  وذل���ك 
املنتخبني  بني  القائم  والتواصل  والتكامل 
شيء  وه���ذا  واالقليمية،  احمللية  والسلطة 
جيد وايجابي في تدبير الشأن احمللي، اال 
أن الوضع ببلدية تاونات مختلف متاما وال 
تاونات  بلدية  أن  اعتبار  على  أحدا  يشرف 

هي عاصمة إلقليم تاونات. 
م��ن  ل���ل���خ���روج  اذن 
ال����وض����ع ال���ق���امت 
ال������ذي آل���ت 
ال�������ي�������ه 

ب���ل���دي���ة 
ت������اون������ات، 
وال شك ان ذلك 
لفشل  م��ب��اش��رة  نتيجة 
تدبير  ف���ي  ال��ب��ل��دي  للمجلس  ذري����ع 
وتأهيلها،  املدينة  وضعية  وحتسني  شؤونه 
ون��ت��ي��ج��ة ذل���ك أن ال��ع��بء وث��ق��ل امل��س��ؤول��ي��ة 
وامل��واك��ب��ة وال��ت��ت��ب��ع ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق سلطة 
ال��وص��اي��ة، وب��امل��ن��اس��ب��ة أدع���و ج��ل ال��ف��رق��اء 
على  والتشمير  الشمل  لم  الى  السياسيني 
سواعد اجلد إلخراج املدينة من املأزق الذي 
آلت اليه والقطع مع املمارسات الالمسؤولة 
املواطنني  السياسوي مبصالح  واالستهتار 

رعايا صاحب اجلاللة.

ال يخضع الرئيس في التسيير 
إال لهواه، وال يعتمد على 

تنفيذ قرارت المجلس، ال يهتم 
بالوثيقة التعاقدية الذي هو 

الميثاق الجماعي، وال بالنظام 
الداخلي للمجلس. وكل هذا 
ينتج عنه ردة فعل مما يفتح 

الباب على مصراعيه للفوضى 
العارمة التي تؤثر بشكل 

سلبي على دورات المجلس وال 
اجتماعاته..

اطريشا

قلويب

بردان
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بوبكر الحجاجي: النائب الخامس للرئيس
مسؤولية  بت×مل  البلدية  “√Þالب 

الدمار الذي خلفه الواد احلار”
قال في دورة املجلس البلدي 
لديه  أن  فبراير،  لتاونات شهر 
س���خ���ط ع������ارم ع���ل���ى ال���وض���ع 
داخ����ل ال��ب��ل��دي��ة، وأن����ه يحس 
باإلحباط بعدما تشكلت لنا في 
البداية طموحات وردية كبيرة 
إال  ت��اون��ات،  مبدينة  للنهوض 
نصطدم  أنفسنا  وج��دن��ا  ان��ن��ا 
في  غريبة  وح��واج��ز  بعراقيل 

طريق البلدية.
يعقل  كيف  ق��ائ��ال،  فتساءل 
والصمت  السكوت  نتحمل  أن 
امل��ري��ب ف��ي ال��وق��ت ال���ذي جند 
بفعل  كاتريب  “تاونات  أن  فيه 
نلمسه  وه����ذا  احل�����ار”  ال�����واد 
الريبة  ف��ي  اجل��م��ي��ع  ويلمسه 
احلمراء وحي القاليع والدمنة 
وال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي��ة ب��امل��دخ��ل 

ال�����ش�����م�����ال�����ي 
 ،... للمدينة، 
م���س���ت���غ���رب���ا 
ف�����ي ال����وق����ت 
ذات������ه، ق��ائ��ال 
م���ا ال��ت��داب��ي��ر 
اتخذها  التي 
امل������ج������ل������س 
للحد  البلدي 
م����ن م��خ��اط��ر 
التربة  انزالق 
ال����ت����ي ت��ه��دد 
فعلي  ب��ش��ك��ل 
ح����ي����اة ع����دد 
م���ن ال��س��ك��ان 
مردها  والتي 
تصريف  ال��ى 
غ���ي���ر م��ح��ك��م 
ل�������ق�������ن�������وات 
ال���واد احل��ار، 
م����ت����س����ائ����ال 
أل����ي����س ذل����ك 
س��ي��س��ت��ن��زف 
امل������زي������د م��ن 
الدولة  موارد 
حياة  وي��ه��دد 
ال���س���ك���ان بني 

ك��ل حل��ظ��ة، وق���ال اي��ض��ا نحن 
م���ع امل���ش���اري���ع ال���ك���ب���رى، لقد 
الرياضي  املركب  على  صادقنا 
وال  املثال  على سبيل  لتاونات 
أحد ضد مشاريع البلدية، لكن 
وفق املثل الشعبي آش خصاك 
قائال  آم��والي،  العريان اخلامت 
ايضا “تصوروا أن شابا هيئ 
ليلعب  ال��ري��اض��ي  امل��رك��ب  ل��ه 

وم��ن��زل ع��ائ��ل��ت��ه ي��دم��ره ال���واد 
له  كمنتخبني  منا  فمن  احل��ار، 
القوة والغيرة أن يفعل اتفاقية 
ال���ت���دب���ي���ر امل����ف����وض ل��ل��ص��رف 
الصحي، أليست هذه االتفاقية 
ه��ذا حبرا  يومنا  ال��ى  الزال���ت 
مواطنون  هناك  ورق؟؟؟،  على 
م��ع��رض��ون ل��ف��ق��دان م��ن��ازل��ه��م 
وم��ه��ددون في ارواح��ه��م جراء 
من  منهم  وهناك  احل��ار  ال��واد 
قوسني  ب���ات  أو  ف��ع��ال  ف��ق��ده��ا 
من ذلك، فماذا قدمنا لهم نحن 
منطلق  فمن  كمنتخبني؟؟؟، 
ال��واج��ب وامل��س��ؤول��ي��ة على 
ال��ب��ل��دي��ة ان ت��ع��وض ه��ؤالء 
ال���ذي الحقهم،  ال��ض��رر  ع��ن 
ال���ت���ي  ه�����ي  ال���ب���ل���دي���ة  الن 
م��ن��ح��ت��ه��م رخ�����ص ال��س��ك��ن 

وبالتالي  ق��ان��ون��ي��ة،  ب��ط��رق 
ك���ان���وا ف���ي وض����ع ق��ان��ون��ي 
تتحول  ان  ق��ب��ل  وط��ب��ي��ع��ي، 
يومي،  كابوس  الى  حياتهم 
ونكران هؤالء ال يرضي الله 
امللك  الرسول وال جاللة  وال 
املواطنني،  وال  الدستور  وال 
فأي مسؤولية حتملنا نحن 

املنتخبون؟؟؟.  

عبد الحق السطي عضو المجلس البلدي الكاتب االقليمي لحزب العدالة والتنمية:
 “ا(روÃ من مأزق بلدية تاونات البد √ن 1ر عبر االنت�ابات 
”Yالفردي √دخلها في دوامة من العب Xبالالئ×ة ألن التصوي

ص����دى  ج�����ري�����دة  ن���ش���ك���ر  اوال 
تاونات ومتابعتها للشان االقليمي 
واجل��ه��وي وال��ت��اون��ات��ي، ان��ا مولع 
ب��اجل��ري��دة ه��ي م��درس��ة اع��الم��ي��ة، 
ات����أس����ف وأت����أل����م ل���ل���واق���ع ال����ذي 
جميع  على  ت��اون��ات  بلدية  وصلته 
اننا  نفسنا  ف��ي  يحز  امل��س��ت��وي��ات، 

وصلنا الى هذا املستوى.
 ف���ي ف��ت��رة ال���والي���ة احل��ال��ي��ة ال 
يظهر ان مشروعا اجنز مبا في ذلك 
التي  احل��ض��ري  التأهيل  م��ش��اري��ع 
بلديات  ان  مع  امللك  جاللة  اطلقها 
وغفساي  ال��س��وق  كطهر  هامشية 
نفذت الشيء الكثير، ويزداد تأسفي 
حينما يأتي الصيف واحمل ابنائي 
في  ول��ي��د  بني  جماعة  مسبح  ال��ى 
بها  ليس  االقليم  عاصمة  ان  ح��ني 
م��س��ب��ح ب���ل���دي، مل���ا دش����ن م��ش��روع 
امل��اض��ي فرحنا  ال��ص��ي��ف  امل��س��ب��ح 
لكن فوجئنا وصدمنا ملا اخبرنا ان 
ارضية اجنازه غير صاحلة لننتظر 

اجنازه الى اشعار آخر.
دشنها  التي  املشاريع  بني  وم��ن 
جاللة امللك، مشروع تطهير السائل، 
فمنذ مرور 3 مدراء للمكتب الوطني 
ل��ل��م��اء ال���ش���روب ب��ت��اون��ات ون��ح��ن 
تدشني  وم��ن��ذ  املشكل  ه��ذا  نناقش 
2010 ها نحن في  املشروع اواخر 

2014 واملشروع الزال فاشال.
ات���خ���وف اي��ض��ا م���ن ان ي��ح��دث 
حدث  ما  الرياضي  املركب  ملشروع 
لسابقيه من املشاريع، فلم يشار الى 
نقطته  برمجة  لدى  عليه  املصادقة 
بل  فبراير  دورة  اع��م��ار  ج��دول  ف��ي 
في  املشروع.  االط��الع على  فقط مت 
هذا السياق كنت حتدثت مع وزير 
الشباب والرياضة عند زيارة جاللة 
امللك الى تاونات، فقال لي اعطونا 
مثل  ملعبا  امنحكم  ارض��ي��ة  قطعة 
احل��س��ي��م��ة، ظ��ل��ن��ا ن��ح��ل��م وم���ا زال 

احللم على ما اعتقد بعيد املنال.
طالبت  كنت  امللعب،  ذكر  وعلى   
في  القائم  امللعب  اص��الح  بتعجيل 
انتظار ذلك احللم، حيث ان امللعب 
لكل  صاحلا  صار  لتاونات  البلدي 
شيء اال لكرة القدم، وهذا ما كانت 
قالته الوزيرة السابقة نوال املتوكل 
تاونات  بلدية  ملعب  ان  قالت  التي 
لكل  ان��ه صالح   “ ل��ه  زي��ارت��ه��ا  عند 
الكلم  القدم”، وه��ذا   شيء اال لكرة 
في  ال��س��اب��ق  ال��وزي��ر  على  اطلعته 
ال��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة، ل��ك��ن احل��ال 
ال  فعندما  عليه،  هو  ما  على  الزال 
يجد بعض الشباب فضاء للرياضة 

فان البعض منه يلجأ الى املخدرات 
واالنحراف فأين نحن من ذلك.

النفايات  مطرح  اشكالية  هناك 
مت   ،  2004 اك���ت���وب���ر  دورة  ف����ي 
التصويت على املقرر بتحويله ألنه 
ومنذ  املدينة  في جبني  عار  وصمة 
بتطبيق  اطالب  وأن��ا  التاريخ  ذل��ك 
مقررات البلدية وفقا للقانون، هناك 
تنفذ  ال  البلدي  للمجلس  م��ق��ررات 

وأنا مستعد إلطالع الرأي العام 
تأثير  له  املطرح  حولها، هذا 

ع��ل��ى ن��ص��ف م���ي���اه ش��رب 
ت���اون���ات ل����وادي اس���را، 

ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��س��رب��ات 
ال����ب����اط����ن����ي����ة، وم����ن 
التي  ال��ن��ظ��ام  ن��ق��ط 
االن���زالق  طرحتها 
االرضي الذي هدد 
ط���ري���ق ت���اون���ات 
ق��������رب م���ع���اص���ر 
ال�����زي�����ت�����ون ع��ن��د 
الشمالي  امل��دخ��ل 
ادرج��ت  للمدينة، 
النقطة في التدخل 

وبقي  عام  وقضينا 
احل����ال ع��ل��ى م���ا هو 

هذه  طرحتها  ثم  عليه 
السنة والزال احلال على 

حدائق  هناك  عليه،  هو  ما 
تتبعها  لعدم  ونظرا  باملدينة 

من قبل البلدية، أكدت في املجلس 
احل��دائ��ق  تلك  تتبع  ض���رورة  على 
االقل  على  غيرها  او  العمالة  قبالة 
ال  املكتسب حتى  للحفاظ على هذا 
نفرط فيه، كان على البلدية ان تزيد 
من املساحات اخلضراء عوض ترك 

املوجودة تضيع.
من  اخل����روج  ف���ان  ل��ي  بالنسبة 
ه��ذا امل���أزق ال���ذي آل��ت ال��ي��ه بلدية 
ت���اون���ات، ي��ف��رض ب���ال���ض���رورة أن 
بتاونات  الفردي  التصويت  يتغير 
ن��ح��و ال��ت��ص��وي��ت ب��ال��الئ��ح��ة وه��ذا 
حزبي  كمسؤول  نظري  وجهة  م��ن 
وع��ض��و ب��ال��ب��ل��دي��ة، وف���ي اع��ت��ق��ادي 
املشكل، سيتمخض  ذلك سيحل  أن 
مجلس  بالالئحة،  االنتخابات  عن 
قوي ومعارضة قوية وسيضع حدا 
مع  البلدية  اليه  آل��ت  ال��ذي  للعبث 

التصويت الفردي.
وب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى 
امل��ش��اري��ع، ف��ان��ي ال ارغ����ب ف��ي ان 
املدينة  تهم  مصلحة  ض��د  اص���وت 
سواء كانت باوالد سعيد او احجر 
م��ع��ب��د امل��ه��م ان ت��ك��ون ف���ي خ��دم��ة 

معها،  ف��ان��ا  ك��ان��ت،  مهما  امل��واط��ن 
للمدينة  احل���ال���ي  اخل��ل��ل  ل��ألس��ف 
يؤدي سكانها الثمن وال نرغب في 
ان يستمر احلال على ما هو عليه 

في املستقبل القريب.
بالبلدية،  تشتغل  ال  جلان  لدينا 
نفسه،  ي��ح��ت��رم  ال���ذي  امل��ج��ل��س  الن 

ع��ل��ي��ه ان ي��ح��ض��ر ت��ق��اري��ر ال��ل��ج��ان 
ويعطي اعمالها، فقط يأتون بتقرير 
اللجنة املالية في احلساب االداري، 

وهذا يؤسف له. 
النظر بني  حاولت تقريب وجهة 
ملصلحة  خدمة  واملعارضة  الرئيس 
البلدية فيما تبقى من عمر املجلس، 
عدد  هناك  مطروحة،  الزالت  الفكرة 
م��ن االع��ض��اء ي��ح��اول��ون اخ���ذ ه��ذا 

املنحى ونأمل خيرا في ذلك. 
م��س��ال��ة ان��س��ح��اب ث��الث��ة ن��واب 
للمعارضة  وانتقالهم  االغلبية  من 
قبل  من  تهميشهم  على  يؤشر 
ال���رئ���ي���س ف����ي ال��ت��س��ي��ي��ر، 
العكس  يقول  والرئيس 
كلفهم  ان����ه  ذل����ك  م���ن 
مب���ه���ام وش���اوره���م 
ول����������م ي����ع����م����ل����وا 

بتوجيهاته.
اق��ت��رح��ن��ا في 
املعارضة  اط���ار 
اع�������داد ح��دي��ق��ة 
على  نونبر   16
املسير  امل��ك��ت��ب 
ف������رف������ض ول�����م 
وملا  لألمر  يهتم 
انظار  على  ط��رح 
استجاب  ال��ع��ام��ل 
وح����ق����ق امل����ش����روع 
وه��������ا ه������و ال����ي����وم 
ي��ض��ي��ع ام������ام ان���ظ���ار 
أخرى  ومن جهة  البلدية، 
اق��ت��رح��ن��ا ان���ش���اء م��ش��روع 
اقتصادي محل مماملساحة التي 
وال��غ��اب��ات  امل��ي��اه  مصلحة  تشغلها 
واف��ق  اح��د  ال  لكن  املدينة،  قلب  ف��ي 
الري  ملشروع  وبالنسبة  ذل��ك،  على 
البلدية،  ساكنة  يهم  ال��ذي  الساهلة 
عن  لتدافع  البلدية  تتحرك  لم  مل��اذا 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن��ه ح��ي��ث خ���رج من 

اخليمة مائل؟؟؟. 
ب��االك��راه��ات  محاصرة  فاملدينة 
فضاءات  ايجاد  في  يفكر  اح��د  وال 
للمشاريع السكنية وال االقتصادية، 
ت���اون���ات س���ائ���رة ن��ح��و امل��ج��ه��ول، 
للمرة  ي��رف��ض  االداري  احل��س��اب 
ايضا  ت��رف��ض  وامل��ي��زان��ي��ة  الثالثة 
وه����ذا م��ش��ك��ل س��ي��ع��م��ق م���ن ازم���ة 

املدينة.
من غير املعقول ان تدخل البلدية 
الى البلوكاج رغم الترقيعات التي 
يتم العمل بها، هناك ازمة حقيقية 

تعصف مبستقبل بلدية تاونات.
ل��ه��ذا وذاك أن��اش��د ف��ي اخل��ت��ام 
أن ي��ت��ن��ازل ال��ط��رف��ان ف��ي م��راع��اة 
تأتي  وملا  والعباد،  البالد  ملصلحة 

االنتخابات كلها يلغي بلغاه.

المدينة محاصرة 
باالكراهات وال احد 

يفكر في ايجاد فضاءات 
للمشاريع السكنية وال 

االقتصادية، تاونات 
سائرة نحو المجهول، 

الحساب االداري يرفض 
للمرة الثالثة والميزانية 

ترفض ايضا وهذا 
مشكل سيعمق من 

ازمة المدينة.

كريم الحداد : عضو المجلس البلدي وعضو لجنة المالية
“يجب ترجمة مشاريع البلدية مما هو نظري الى ما هو عملي ملموس”

امل��ن��اب��ر  ب���د ان اش��ك��ر  ب���داي���ة ال 
االع��الم��ي��ة ع��ل��ى ال����دور ال���ذي تقوم 
ب��ه وم��ن��ه��ا ج��ري��دة ص���دى ت��اون��ات 
كمنبر اعالمي محلي يجعل السكان 
يهتمون بقضاياهم احمللية، بالنسبة 
لي يبدو ان اآلفاق املستقبلية لبلدية 
تاونات توحي باخلير ولها مستقبل 
ايجابي لو ان اجلهود تضافرت من 
املصلحة  وتغييب  اجل��م��ي��ع  ط���رف 
اخلاصة عن املصلحة العامة ونكران 
ال���ذات واالن��ف��ت��اح على احمل��ي��ط فال 
الوحيد  الفكر  على  االقتصار  يجب 
يجب دفع عجلة التنمية الى االمام. 
طموح  واإلقليم  ت��اون��ات  بلدية  الن 
وي��ج��ب  م��ف��ت��وح��ة  اوراش  وه���ن���اك 
مجتمع  او  منتخبني  اجلميع سواء 
مدني او مصالح عمومية او سلطات 
محلية ان يساهم كل حسب طاقاته 
للوصول الى ما تطمح اليه الساكنة 
للمشاريع  وتنزيل  ان��ت��ظ��ارات،  م��ن 
لها  سيكون  احلقيقة  في  هي  التي 
وق���ع خ���اص س���واء ع��ل��ى املستوى 
االجتماعي او االقتصادي او البيئي 

والرياضي والثقافي.
 ال ميكن إال ان نتنبأ إال باخلير 

ل���ل���ب���الد وال����ع����ب����اد، ل���ك���ن ف����ي ظ��ل 
ال  ضيقة  سياسوية  ص��راع��ات 

ن��ق��ول ذل���ك، يجب  مي��ك��ن ان 
البلدية  م��ش��اري��ع  ب��ل��ورة 

في ما هو نظري الى ما 
ودف��ع عجلة  فعلي  هو 
الى  باملدينة  التنمية 
االمام ال الى الوراء، 
ل���م تعد  ف��ال��س��اك��ن��ة 
ت���ن���ت���ظ���ر وت���ط���ي���ق 
الصبر فهي بحاجة 
ول���ك���ل  ش������يء  ألي 

شيء.
بلدية  ف���ان  ل��ه��ذا 
الى  بحاجة  ت��اون��ات 

ت��س��ي��ي��ر ي����رق����ى ال���ى 
م���دن صغرى  م��س��ت��وى 

ت����اون����ات  وراء  ج�������اءت 
وذه����ب����ت ب���ع���ي���دا، ن��ح��ت��اج 

قبل ممثلي  من  حقيقية  إلرادة 
ال��س��ك��ان وامل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي وم��ن 

التاوناتي  املواطن  احي  املنبر  هذا 
لدورات  ومواكبته  واحيي حضوره 
وعي  عن  حقيقة  ينم  وه��و  املجلس 

بالشأن احمللي.

الوضع 
ال���ذي وص��ل��ت ال��ي��ه ب��ل��دي��ة ت��اون��ات 
ي��ت��ح��م��ل م���س���ؤول���ي���ت���ه، اجل��م��ي��ع 

االغ��ل��ب��ي��ة وامل���ع���ارض���ة. وم���ن اج��ل 
التدبير  ف��ي  االع��وج��اج  ت��ق��ومي 
والتسيير، يجب أوال احترام 
واالختصاصات،  القانون 
هناك بعض الترميمات 
وب��ع��ض االص��الح��ات 
ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��ع��اط��ي 
مزايدات  دون  معها 
س�������ي�������اس�������وي�������ة 

وانتخابوية.
ع���ل���ى م��س��ت��وى 
ينبغي  ال��ت��س��ي��ي��ر 
ان يكون هناك عمل 
ت���ش���ارك���ي ح��ق��ي��ق��ي 
ارادة  ع������ن  ي����ن����م 
قطار  لقيادة  اجلميع 
هناك  باملدينة،  التنمية 
مستوى  على  اخ��ت��الالت 
ال������واق������ع، وه������ي ن��ت��ي��ج��ة 
يسمح  ال  وال���وق���ت  ص���راع���ات 
 ، املزيد  تنتظر  فالساكنة  باملزيد 
الذات  نكران  اعتقد  مزايدات،  هناك 
األن��ا  ول��غ��ة  ال��ن��زع��ات  ع��ن  والتخلي 
باإلمكان ان تصحح املسار االيجابي 

في خدمة البلدية.

ف��ك��رة اخ����رى ه��و ان هناك  ل���دي 
عدم  ان  ال��ى  تشير  املعطيات  بعض 
وااله��ت��م��ام  امل��دن��ي  املجتمع  اش���راك 
بالشأن الثقافي والقضايا التعليمية 
ميكن  ال  االجتماعي  ال��دع��م  وج��ان��ب 
املدينة، هناك  ان يحسن وضع  لذلك 
ن��ب��ي��ل ال يتم  ل��ه��ا ع��م��ل  ج��م��ع��ي��ات 
االهتمام بها وهناك تقصير منا في 
للرقي  تطلعات  لدينا  ال���ذي  ال��وق��ت 
بهذا القطاع)فالعمل اجلمعوي دعامة 

اساسية للعمل اجلماعي (.
وأخ��ي��را وم��ن��اش��دة م��ن��ي لشباب 
تاونات والسكان بصفة عامة، فاألمل 
ف��ي غ��د أف��ض��ل مي��ر ع��ب��ر أن يحمل 
اجل��م��ي��ع ح��س��ا وغ��ي��رة ع��ل��ى بلدتنا 
ووطننا وان نعمل سويا على اجناح 
بلدية  تعرفها  التي  االوراش  جميع 
يدفع  ان  ال ميكن  البالد  الن  تاونات 
بها إال مواطنيها وال ميكن ان يرفع 

من شانها إال مواطنيها الغيورين. 
وفي االخير اجدد الشكر للجريدة 
على متابعتها للشأن امللحي واتاحة 
ه�����ذه ال���ف���رص���ة ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ون���دع���و 
باملناسبة املنابر االعالمية للمشاركة 
في دورات املجلس البلدي لتاونات.

إن بلدية تاونات بحاجة 
الى تسيير يرقى الى 
مستوى مدن صغرى 

جاءت وراء تاونات 
وذهبت بعيدا، نحتاج 

إلرادة حقيقية من 
قبل ممثلي السكان 
والمجتمع المدني 

ومن هذا المنبر احي 
المواطن التاوناتي 

واحيي حضوره 
ومواكبته لدورات 
المجلس وهو ينم 

حقيقة عن وعي بالشأن 
المحلي.

احلداد

السطي

ال�����ش�����م�����ال�����ي 
 ،... للمدينة، 

ال�����ش�����م�����ال�����ي 
 ،... للمدينة، 

ال�����ش�����م�����ال�����ي 

م���س���ت���غ���رب���ا 
ف�����ي ال����وق����ت 
ذات������ه، ق��ائ��ال 
ف�����ي ال����وق����ت 
ذات������ه، ق��ائ��ال 
ف�����ي ال����وق����ت 

م���ا ال��ت��داب��ي��ر 
اتخذها  التي 
امل������ج������ل������س 
اتخذها  التي 
امل������ج������ل������س 
اتخذها  التي 

للحد  البلدي 
م����ن م��خ��اط��ر 
التربة  انزالق 
ال����ت����ي ت��ه��دد 
فعلي  ب��ش��ك��ل 
ال����ت����ي ت��ه��دد 
فعلي  ب��ش��ك��ل 
ال����ت����ي ت��ه��دد 

ح����ي����اة ع����دد 
م���ن ال��س��ك��ان 
مردها  والتي 
تصريف  ال��ى 
مردها  والتي 
تصريف  ال��ى 
مردها  والتي 

غ���ي���ر م��ح��ك��م 
ل�������ق�������ن�������وات 
ال���واد احل��ار، 
م����ت����س����ائ����ال 
أل����ي����س ذل����ك 
س��ي��س��ت��ن��زف 
امل������زي������د م��ن 
الدولة  موارد 
حياة  وي��ه��دد 

احلجاجي
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ميالد 
 مكتب مسير 

لمستخدمي 
الماء والكهرباء 

بأورتزاغ 

انعقد الجمع العام لمستخدمي الماء 
والكهرباء بمركز اورتزاغ من أجل تأسيس 
المكتب المسري يوم السبت 08/03/2014 

بمقهى بانوراما ب مركز اورتزاغ، تحت رئاسة 
الكاتب اإلقليمي لالتحاد العام للشغالني 

بإقليم تاونات – السيد الملويل عبد الخالق. 
حرضه الكاتب الجهوي لنفس القطاع – السيد 

الزوبعي محمد وبعض األطر النقابية.
يف البداية، ابلغ  الكاتب اإلقليمي للحارضني 

تحية طيبة ونضالية نيابة عن األمني العام 
المنطقة  عن  والمسئول  حميد،  شباط  – األستاذ 

السيد اللبار عبد السالم ، ثم تطرق لمنجزات 
النقابة وما حققته من مطالب للطبقة الشغيلة 

إقليميا و وطنيا. وفتح باب النقاش للحارضني 
، فتدخل الكاتب الجهوي – السيد الزوبعي 

وتحدث عن المشاكل والمعيقات التي تقدم 
وتطور القطاع، ثم تدخل جميع الحارضني وطرحوا 

مجموعة من المشاكل التي تهمهم وطلبوا برسم 
خريطة العمل للنهوض بهذا القطاع.

يف األخري ، انتخب الحارضون المكتب المسري عىل 
الشكل التايل : 

الكاتب: السالمي هشام ، نائبه اقشيشبة عبد 
السالم،  أمني المال: الياقويت أحمد،  المقرر 
الصباري رضوان ، مكلف بمهمة : البوزايدي 

رشيد.   
º المراسل

< الرباط/ حممد بنعمر

ع��ق��دت ال��ن��ائ��ب��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��دك��ت��ورة 
ك��ن��زة ال��غ��ال��ي ل��ق��اء م��ع وزي���ر التربية 
باملختار صباح  رشيد  السيد  الوطنية 
ي��وم 3 ف��ب��راي��ر2014  مبقر ال����وزارة، 
ت���دارس مختلف اإلش��ك��االت  م��ن أج��ل 
التعليمية  املنظومة  منها  تعاني  التي 
وذلك  ت��اون��ات  إقليم  من  مناطق  بعدة 
بحضور السيد الكاتب العام للوزارة .
وفي هذا اإلطار متت مناقشة عدة نقط 
مت��درس  مشكلة  ب��اخل��ص��وص  شملت 
أب���ن���اء س��اك��ن��ة دائ�����رة ال��ق��ري��ة، حيث  
أو  انعدام  من  يعانون  أنهم  أوضحت 
التعليمية، مما يترتب  بعد املؤسسات 
ع��ن��ه ه���در م���درس���ي م��ه��ول خصوصا 
اإلن��اث،  وفي هذا الصدد   في صفوف 
ومدير  ملكانسة  جماعة  رئيس  أع��رب 
ث��ان��وي��ة ال��ش��ط��ي��ب��ي س��اب��ق��ا و رئ��ي��س 
اللذان  لوكيلي  السيد  الوجلة  جماعة 
ك��ان��ا ب��رف��ق��ة ال��دك��ت��ورة ك��ن��زة ال��غ��ال��ي، 
ال��وزارة  مع  للشراكة  استعدادهما  عن 
دائ��رة  أبناء  أج��ل تسهيل مت��درس  من 
العقاري  الوعاء  بتوفير  وذل��ك  القرية 
األق��س��ام كي ال  من أج��ل تشييد بعض 
قطع  من  والتلميذات  التالميذ  يضطر 
صيفا  ي��وم��ي��ا،  الكيلومترات  ع��ش��رات 
الذي يعتبر  التمدرس  وشتاء من أجل 
الدكتورة  ط��رح��ت  كما  أس��اس��ي��ا،  حقا 
تتعلق  تعليمية  مشاكل  الغالي  كنزة 
ب��ب��ع��ض اجل����م����اع����ات م���ث���ل ال���ودك���ة 

ب��وزم��ام  وأوالد  والسنتية  وت��اف��ران��ت 
باإلضافة  والبيبان،  والرتبة  والنقلة 
إلى عدة مشاكل تعليمية باقليم تاونات 
عموما السيما فيما يتعلق باهتراء أو 
نقص في البنى التحتية  ونقص األطر 
التربوية ومشكل أساتذة سد اخلصاص 
وإكمال بعض األوراش التعليمية التي 
جمعة  أوالد  إعدادية  مثل  توقيفها  مت 
ونقص في الطاقة االستيعابية لبعض 
منعدم  أو  مهول  ونقص  الداخليات،  
ل��ل��ن��ق��ل امل����درس����ي...، ف��ض��ال ع���ن ط��رح 

املتعلقة  كتلك  العالقة  امللفات  بعض 
ب��ن��ت��ائ��ج احل��رك��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة ألس��ب��اب 
ال��وزي��ر  السيد  أوض���ح  حيث  صحية، 
والسيد الكاتب العام أن الوزارة تنتظر 
أرس��ل��ت  أن  ب��ع��د  ال��ص��ح��ة  وزارة  رد  
ملفات  بعض الطاعنني من أجل إعادة 

دراستها والبث فيها.
املطروحة   املشاكل  جميع  عرفت  وق��د 
جتاوبا من قبل السيد الوزير والكاتب 
التوضيحات  كافة  قدما  ال��ذي��ن  ال��ع��ام 
ح���ول امل��ل��ف��ات امل��ط��روح��ة م���ع ت��ق��دمي 

وع������ود ب���إي���ج���اد احل����ل����ول امل��ن��اس��ب��ة 
ح��س��ب خ��ص��وص��ي��ة ك���ل م��ل��ف ووف���ق 
إم���ك���ان���ات وص���الح���ي���ات ال��������وزارة  .
البرملانية  النائبة  إلى  اإلش��ارة  وجتدر 
مرفوقة  كانت  الغالي  كنزة  الدكتورة 
إض���اف���ة إل���ى رئ��ي��س ب��رئ��ي��س جماعة 
كل  ال��وجل��ة  جماعة  رئيس  و  ملكانسة 
م���ن ال��س��ي��د م��ح��م��د امل���خ���ت���اري عضو 
املكتب اإلقليمي الحتاد العام للشغالني 
و  الوطني  املجلس  وعضو  ب��ت��اون��ات 

فاعلني آخرين.

لتدراس منظومة التعليم بإقليم تاونات

النائبة البرلمانية كنزة الغالي تعقد لقاء مع وزير التربيةالنائبة البرلمانية كنزة الغالي تعقد لقاء مع وزير التربية

تعزية يف وفاة 
والدة أحمد 

اكويطع
 UN��«U�® rO�d�« sL�d�« tK�« r��

 v�« wF�—« WM�LD*« fHM�«
 w� wK�b� WO{d� WO{«— p�—

©w�M� wK�œ«Ë ÍœU��

والــــدة  مـــؤخـــرا  رــــا  جـــــوار  اىل   انتقلت 
األســـتـــاد أمحـــد اكــويــطــع الــكــاتــب الــعــام  
الـــســـابـــق لـــــــوزارة الــثــقــافــة (أحـــيـــل على 

التقاعد مؤخرا)  . 
جريدة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وذه 
”صدى تاونات“  بأحر التعازي وأصدق 
املواساة اىل عائلة الفقيدة، وعلى رأسها 
أفــراد  وبــاقــي  اكويطع   األســتــاد  أبناءها 
الــعــائــلــة واملـــقـــربـــني ســائــلــني املـــــوىل عز 
وجــل أن يلهم ذويــهــا الــصــرب والــســلــوان. 
رمحــتــه  بــــواســــع  الـــفـــقـــيـــدة  اهللا  تـــغـــمـــد 
وأســـكـــنـــهـــا فــســيــح جـــنـــاتـــه مــــع الـــشـــهـــداء 
إلــــيــــه  إنـــــــــا  و  هللا  وإنـــــــــــا  والــــــصــــــديــــــقــــــني، 

راجعون.

ادريس الوالي مدير "صدى تاونات" يشارك في ورشة حول موضوع: 

" اإلعالم و االتصال المؤسساتي " بالرباط
ن��ظ��م��ت غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة 
وال����ص����ن����اع����ة واخل�����دم�����ات 
بشراكة   ،)CCISR(ل���ل���رب���اط
املعهد العالي لإلعالم  م��ع 
واالت��ص��ال )ISIC(ب��ال��رب��اط 
واجلمعية املغربية للصحافة 
اجل���ه���وي���ة)AMPR( ورش��ة 
م���ن���اق���ش���ة ح������ول م���وض���وع 
واالت������ص������ال  اإلع�����������الم   »:
املؤسساتي و سبل تطويره »  
وذلك يوم األربعاء 26 فبراير 
2014 مبقر الغرفة  مبشاركة 
األستاد  العربي آيت سليمان 
رئ���ي���س غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة و 
الصناعة و اخلدمات للرباط 
واألس���ت���اذ إس��ي��ع��ل��ي أع���راب 
مدير املعهد العالي لإلعالم و 
مارية  األستاذة  و  التواصل 
أوشلح أخصائية علم النفس 
عبد  واألس���ت���اذ  الكلينيكي 
العالي عبد الوالي أخصائي 
باالتصال  واملكلف  التواصل 

في وزارة التشغيل والتنمية 
االج���ت���م���اع���ي���ة ªواألس�����ت�����اذ 
إدري���س ال��وال��ي)م��دي��ر صدى 

ت�����اون�����ات( ب��ص��ف��ت��ه رئ��ي��س 
للصحافة  املغربية  اجلمعية 
اجل��ه��وي��ة ال���ذي أك���د  أن���ه ال 

م���واط���ن���ة ب�����دون امل��م��ارس��ة 
الفعلية للحقوق، ومنها حق 
احلصول على املعلومات في 

والشبه  ال��ع��م��وم��ي  ال��ق��ط��اع 
ال���ع���م���وم���ي ªوه������و م����ن م��ن 
احل���ق���وق األس���اس���ي���ة ال��ت��ي 
 2011 ال��دس��ت��ور  ب��ه��ا  ج���اء 
خ���اص���ة ال���ف���ص���ل ª27وه������و 
م��وض��وع  ي��ن��درج ك��ذل��ك في 
احلقوقية  امل��ط��ال��ب��ة  س��ي��اق 
تشريع  إصدار  في  بإإلسراع 
يضمن احلق في الولوج إلى 
املعلومة، علما أن الصحافيني 
ه���م أك���ب���ر امل���ت���ض���رري���ن في 
التشريعي  ال��ت��ك��ري��س  ع���دم 
اآلليات  وغياب  احل��ق،  لهذا 

جتسيده على أرض الواقع.
طالب  كلمته  خ��ت��ام  وف���ي 
التكريس  ال���وال���ي   ادري����س 
اللصيقة  للحقوق  العملي 
بينها  وم��ن  اإلنسان  حلقوق 
ح���ق امل���واط���ن ب��ص��ف��ة ع��ام��ة 
والصحفي بصفة خاصة في 
احلصول على املعلومات في 

القطاع العام.

جمعية النور للتضامن مع مرضى السرطان تنظم حملة تحسيسية بتاونات

جمعية  شمس  اخ��ت��ارت 
مع مرضى  للتضامن  النور 
السرطان أن تبعث شعاعها 
ال���ى ن��س��اء م��دي��ن��ة ت��اون��ات 

ف����ي اح��ت��ف��ال��ه��م ب��ي��وم��ه��م 
ثامن  ي��واف��ق  ال��ذي  العاملي 
وتغتنم  كل سنة  من  مارس 
بتهانيها  لتبعث  ال��ف��رص��ة 

جل���م���ي���ع ن����س����اء ال���ع���ال���م 
حتسيسيا  ي��وم��ا  ول��ت��ن��ظ��م 
مبرض السرطان او املرض 
اخل��ب��ي��ث ك��م��ا ي��ط��ل��ق عليه 

عمالة  مع  بالتنسيق  وذل��ك 
احتضنت  ح��ي��ث  ت���اون���ات 
تاونات  عمالة  ملحقة  قاعة 
التحسيسي  ال��ن��ش��اط  ه���ذا 
ي��وم��ه اخل��م��ي��س 6 م���ارس 
ال��ذي افتتح بكلمة  اجل��اري 
ت��رح��ب��ي��ة  أل��ق��ت��ه��ا رئ��ي��س��ة 
اجل��م��ع��ي��ة ال���س���ي���دة وف���اء 
ع��زاوي و التي حتدثت من 
خاللها عن أهداف اجلمعية 
املستقبلية  أن��ش��ط��ت��ه��ا  و 
ل��ت��ع��ط��ي ان���ط���الق���ة ال���ي���وم 
التحسيسي  بالقاء عرضني 
تأطير  م��ن  األول  ن��ظ��ري��ني 
الدكتور عمر العلوي طبيب 
ب��ف��ض��اء ال��ش��ب��اب ب��ت��اون��ات 
النور  بجمعية  مستشار  و 
ت����ط����رق  م����ن خ����الل����ه ال���ى 
أع��راض و مؤشرات مرض 

ال����س����رط����ان ب��ص��ف��ة ع��ام��ة 
ال���ى أخ���ط���اره على  و ك���ذا 
ص��ح��ة االن���س���ان و ال��ث��ان��ي 
لبنى  ال��دك��ت��ورة  تأطير  م��ن 
متخصصة  طبيبة  الدكالي 
ال��ت��ول��ي��د  ال���ن���س���اء و  ف����ي 
ب���امل���س���ت���ش���ف���ى االق���ل���ي���م���ي 
ب��ت��اون��ات و ال��ت��ي  حتدثت 
ف��ي ع��رض��ه��ا ع���ن  س��رط��ان 
الثدي و سرطان عنق الرحم 
أعراضه  أهم  الى  وأش��ارت 
عند  تظهر  التي  ومؤشراته 
األعمار  النساء في مختلف 
الوقاية  و  ع��الج��ه  وكيفية 
م��ن��ه. ب��االض��اف��ة ال���ى أنها 
سهلة  ط��رق  باعطاء  ق��ام��ت 
ل���ل���ن���س���اء ق���ص���د مم���ارس���ة 
لبعض  ال����ذات����ي  ال��ف��ح��ص 
أع���ض���اء اجل���س���د ل��ل��ت��ع��رف 

على أع��راض��ه ال��ض��اه��رة و 
اخلفية و ذلك عبر مجموعة 
م���ن احل���رك���ات ال��س��ه��ل��ة و 
البسيطة ، مما جعل النساء 
احل���اض���رات ال��ت��ي جت���اوز 
عددهن 90 مشاركة تتجاوبن 
مع العرض بطرح مجموعة 
واالستفسارات  األسئلة  من 
الكتورة  عنها  أجابت  التي 
لبنى بشكل بسيط وواضح 
و حتسيس  لتوعية  ذل��ك  و 
النساء بخطورة هذا املرض 
اليوم  نهاية  وف��ي  ال��ف��ت��اك، 
رئيسة  أش��ارة  التحسيسي 
هذه  مثل  أن  ال��ى  اجلمعية 
احلمالت التوعوية ستشمل 
جميع أنحاء االقليم في اطار 

قافلة طبية حتسيسية.
 < يسري الربامهي
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 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  :

åالع???الم سي???دي ≈دري??س ب??ن ع??ال‰ اع???بابو aللش??ي ò

ذ. عبد الكريم احميدوش

النسب والوالدة:
هو سيدي إدريس بن عالل بن احلسن بن 
اجلايي  اعبابو  ال��س��الم  عبد  ب��ن  احلسن 
األص����ل، ح��ي��ث ك���ان ج���ده س��ي��دي احلسن 
ي��س��ك��ن ب�����دوار س��ي��دي حل��س��ن ب��اجل��اي��ة، 
وهو الذي دخل فاس واستوطنها، مخلفا 
خمسة أبناء، كلهم درسوا بجامع القرويني 
فأصبحوا فقهاء علماء، منهم احلاج عالل 

والد املترجم له.
ول���د س��ي��دي إدري����س اجل����اي ع���ام 1344 
في  ميالدية   1925 لسنة  املوافق  هجرية 
مدينة فاس، بحومة العيون، درب املقوص 

باملدينة القدمية.

نشأته وتعليمه :
نشأ سيدي بن سيدي عالل في بيت العلم 
والفقه  العلم  عائلة  ك��ان��ت  ب��ل  وال���ق���رآن، 
وال���ق���رآن، ورث���ت ه��ذا الكنز أب��ا ع��ن جد، 
بهذه  إدري��س سيلحق  أن سيدي  وال شك 
يكون  أن  يتمنى  األب  إن  حيث  ال��زم��رة، 
ابنه أحسن منه، خصوصا في العلم، ألنه 
رأسمال الوالدين الذي يدخر بسببه األجر 
والثواب بعد املمات، قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ) إذا مات اإلنسان انقطع 
عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم 

ينتفع به أو ولد صالح يدعو له( .
بعقبة  ال���ك���ت���اب  إدري������س  دخ����ل س���ي���دي 
القران  فحفظ  العيون،  بحومة  اجليران، 
ال��ك��رمي ع��ل��ى أب��ي��ه ك���ان ب��ال��ك��ت��اب، كما 
كل  يحفظها  التي  املعهودة  املتون  حفظ 
حامل لكتاب الله استعداد لولوج جامع 
العلم،  وطلب  ال��دراس��ة  قصد  القرويني، 
ومن املتون : األجرومية واأللفية والمية 
األفعال بالنسبة للنحو، وم7 ابن عاشر، 
والشيخ. وسعادة العلم ال يورثك إياها 
إال  بذل لوسع، وصدق الطلب، وصحة 

النية. وقد أحسن القائل في ذلك: 
فقل ملرجى معايل األمور

بغري اجتهاد رجوت املحاال
ومن طمحت همته إلى األمور العالية، 
فواجب عليه أن يشد على محبته الطرق 
كانت في  السعادة، وان  الدينية وهي 
ابتدائها ال تنفك عن ضرب من املشقة 
أكرهت  متى  فإنها  وال��ت��أذي،  وال��ك��ره 
النفس عليها، وسيقت طائعة وكارهة 

إل��ي��ه��ا، وص��ب��رت ع��ل��ى ألوائ���ه���ا وشدتها 
ومقاعد  موقنة،  ري��اض  إل��ى  منها  أفضت 
صدق ومقام كرمي، جتد كل لذة دونها كلذة 
لذة  إلي  بالنسبة  بالعصفور  الصبي  لعب 

امللوك، فحينئذ حال صاحبها كما قيل: 
   وكنت أرى أن قد تناهى يب اهلوى

إيل غاية ما بعدها يل مذهب
فلم تالقينا وعاينت حسنها

تيقنت أين إمنا كنت ألعب
ب��امل��ك��اره، وال��س��ع��ادة ال  ف��امل��ك��ارم منوطة 
يعبر إليها إال على جسر املشقة، فال تقطع 
واالجتهاد  اجل��د  سفينة  في  إال  مسافتها 
¢ وه����ذا م���ا دأب ع��ل��ي��ه ال��ش��ي��خ ال��ف��اض��ل 
كغيره  احليكي  ال��زروال��ي  محمد  س��ي��دي 
من الطالب، وذلك ملنشأ األطفال على ذلك 
تلك  في  وترعرعهم  الكتاب،  ولوجهم  منذ 
الظروف و األحوال باملمارسة واملعايشة، 
حتى أدركوا حقيقة السعادة والراحة كيف 
الزروالي  محمد  سيدي  وخاصة   ، تناالن 
احلايكي الذي كان أبوه قاضيا في القبيلة 

نفسها.
ال���زروال���ي م4  وس��ي��دي محمد احل��اي��ك��ي 
القرويني  بجامع  التحقوا  الذين  الطلبة 
بعد جمعه لكتاب الله حفظا ورسما وأداء، 
مع حفظ أغلب املتون املطلوب حفظها، إذ 
مجرد ما أصبح طالبا بهذا اجلامع ينهل 
فقهائه،  علمائه وجهابذة  كبار  على  العلم 
الشيخ خليل  ق���راء ح��زب  م��ن  حتى ص��ار 
إج��راء  بعد  القرويني،  مبسجد  الرسميني 
العالمة  الفقيه  ط��رف  م��ن  عليه  ام��ت��ح��ان 
سيدي عبد الواحد الفاسي، عضو باملجلس 

العالمة  ووال���د  ب��ف��اس،  للقرويني  العلمي 
الكبير سيدي عالل الفاسي، وتسجيله في 
املختصر.  الئحة حفاظ 

واس������ت������م������ر 
ف��ي ال���دراس���ة ب��ج��ام��ع ال��ق��روي��ني إل���ى أن 
ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ش��ه��ادة ال��ع��امل��ي��ة ف��ي سنة 
مجموعة  مع  1361هجرية/1942ميالدية، 
م���ن ال��ع��ل��م��اء، م��ن��ه��م : س��ي��دي ع��ب��د ال��ل��ه 
الداودي، وسيدي عبد الكرمي الداودي، ثم 
أصبح بعد حصوله على الشهادة مدرسا 

بهذا اجلامع.
شيوخ العالمة محمد الزروالي احلايكي :

الشك أن مثل الشيخ العالمة سيدي محمد 
احلايكي الزروالي الذي كان والده قاضيا، 
ال��ع��ت��ي��ق، وع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ومم���ن درس 
التجوال  على  اعتماد  القدمية،  الطريقة 
وال����رح����الت ب���ني ال��ق��ب��ائ��ل وم��س��اج��ده��ا 
العلماء  الفقهاء  ع��ن  وال��ب��ح��ث  امل��رك��زي��ة، 
ال��ع��ل��وم بها،  ل��ت��دري��س شتى  امل��ت��ص��دري��ن 
هذا  نهج  ممن  وغيره  أبيه  مثل  يكون  أن 
الفقهاء  من  كبير  ع��دد  على  وأخ��ذ  املنهج 
بجامع  االلتحاق  قبل  األول��ى  املرحلة  في 
على حقائق  اط��الع��ن��ا  ول��ع��دم  ال��ق��روي��ني، 
هذه املرحلة من حياة الشيخ سيدي محمد 
الزروالي احلايكي، سواء عن القبائل التي 
بها  مر  التي  املساجد  عن  أو  إليها  رح��ل 
أو جمع  الذين أخذ عنهم  الشيوخ  أو عن 
نسجل  لم  وقراءاته،  الكرمي  القرآن  عليهم 
عنه شيئا، ولقلة علمنا عن مرحلة دراسته 
بعض  عنه  حكاه  م��ا  إال  كذلك  بالقرويني 
رفقائه من العلماء في الدراسة والتدريس 
اجلماعة،  شيخ  اجلليل،  شيخنا  مثل  من 
علم  ف��ي  زم��ان��ه  وحيد  النفاعة،  امل��ش��ارك، 
ال��ف��رائ��ض س��ي��دي أح��م��د ب��ن أب��ي الشتاء 

والشيخ  الصنهاجي،  احلسني  ال��غ��ازي 
سيدي احلاج أحمد بونو، والشيخ سيدي 
وبعض  ح��ول شيوخه  ال��ن��ج��اري...  أحمد 

ممكن  فكان  وه��واي��ت��ه،  أنشطنه 
ذكروا من شيوخه :

املؤلف  املدرس  املشارك  العالمة  العالم   <
ب��ن احلسن  ال��ش��ت��اء  أب��و  س��ي��دي  النفاعة 
املتوفى:  الصنهاجي،  احلسيني  الغازي 

1365 هجرية/1945ميالدية.
> العالم العالمة املشارك املدرس، سيدي 
املتوفى  الصنهاجي،  احلسن  ب��ن  محمد 

1365هجرية/1945ميالدية.
> العالم العالمة املشارك املدرس احملقق 
الله  عبد  موالي  اجلماعة،  شيخ  الرئيس، 
بن إدريس الفضيلي، املتوفى سنة 1363 

هجرية/1943 ميالدية.
> العالم العالمة املشارك املدرس الصوفي 
عبد  بن  محمد  بن  محمد  سيدي  امل��ؤل��ف، 
القادر بن الطالب بن سودة املري، املتوفى: 

1368 هجرية/1948ميالدية.
> العالم العالمة املشارك املدرس، سيدي 
الطايع بن أحمد بن احلاج السلمي، املتوفى 

سنة: 1377 هجرية/1957ميالدية.
> ال���ع���ال���م ال���ع���الم���ة امل����ش����ارك امل����درس 
احملدث، سيدي محمد بن أحمد بن احلاج 
هجرية/  1364 سنة:  املتوفى  السلمي، 

1944ميالدية.
> العالم العالمة املشارك املدرس احملقق 
امل��ف��ت��ي، س���ي���دي ال��ع��ب��اس ب���ن أب����ي بكر 
1392 هجرية/ املتوفى سنة:  ب��ن��ان��ي،    

1972ميالدية.
> العالم العالمة املشارك املدرس احملقق، 
سيدي العربي بن إدريس الشامي، املتوفى 

سنة: 1405هجرية/1984ميالدية.
> العالم العالمة املشارك املدرس الرئيس، 
سيدي محمد بن محمد –فتحا – بن ابراهيم 
الدكالي، املتوفى سنة: 1373هجرية/1953 

ميالدية.
> العالم العالمة املشارك 
امل�����درس امل��ف��س��ر احمل���دث 
الرئيس  اجل��م��اع��ة  ش��ي��خ 
احلسن  سيدي  الصوفي، 
ب��ن ع��م��ر م����زور، امل��ت��وف��ى 
1375ه����ج����ري����ة/  : س���ن���ة 

1955ميالدية.
املشارك  العالمة  العالم   <
امل����درس ال��ش��اع��ر األدي����ب، 
سيدي محمد القري، املتوفى 
1356ه����ج����ري����ة/  : س���ن���ة 

1937ميالدية.

نشاطه وهوايته :
م����ن األع�����م�����ال ال����ت����ي ك���ان 
العالمة  ال��ش��ي��خ  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
س���ي���دي م��ح��م��د ال����زروال����ي 
احلايكي باإلضافة إلى مهمة 
واإلرش��اد  الوعظ  التدريس، 
لكن  ف���اس،  م��س��اج��د  ببعض 
وقوية  شديدة  كانت  هوايته 
ف���ي ج��م��ع ال��ك��ت��ب امل��ط��ب��وع��ة 
وامل��خ��ط��وط��ة وغ��ي��ره��ا، حيث 
كان حريصا على البحث عنها 
قبيلته  وخاصة  ال��ب��وادي  في 
بني زروال، التي كانت زاخرة 
وال��ق��راء، وأب��وه كان  بالعلماء 
أبناءها  م��ن  وه��و  بها  قاضيا 
مم��ا ك���ان ي��س��اع��ده ع��ل��ى جمع 

الكتب في هذه املنطقة.
أما في فاس فكان ال يغيب عن 
سوق الكتب صباح يوم األحد، 
الذي  القرويني،  جامع  برحاب 
كانت تعرض فيه الكتب النفيسة 
العلني،  للمزاد  وتخضع  للبيع 
مفيد  قيم  كتاب  يفوته  ال  حتى 
الدراسية،،  حياته  في  يحتاجه 
¢ ينبغي  السمهودي:  اإلمام  قال 
لطالب العلم أن يعتني بتحصيل 
أمكنه،  ما  إليها  احملتاج  الكتب 
عارية،  أو  فإجارة  وإال  شرائها، 
يجعل  وال  التحصيل،  آي��ة  ألنها 
حت��ص��ي��ل��ه��ا وك��ث��رت��ه��ا ح��ظ��ه من 
كما  الفهم،  م��ن  نصيبه  وجمعها  العلم، 
واحلديث،  الفقه  املنحلني  من  كثير  يفعله 

وقد أحسن القائل :
إذا مل تكن حافظا واعيا
فجمعك للكتب ال ينفع

وإذا أمكن شراؤها مل يشتغل بنسخها ...".
وقال القاضي عياض :

      خري ما يقتين اللبيب كتاب
حمكم النقل متقن التقييد
    خطه عارف نبيل وعاناه
فصح التبييض بالتسويد

      مل خينه إتقان نقط وشكل
ال وال عابه حلاق املزيد

        فكأن التخريج يف طرتيه
طرر صفف ببيض اخلدود

   فيناجيك شخصه من قريب
ويناديك نصه من بعيد

      فاصحبنه جتده خري جليس
واختربه جتده أنس املريد

ألن الكتاب فيه فوائد كثيرة منها ما قاله 
الشاعر: 

  نعم األنيس إذا خلوت كتاب
تلهو به أن خانك األحباب

ال مفشيا سرا إذا استودعته
وتفاد منه حكمة وصواب

ولهذا كان اهتمامه بجمع الكتب واقتنائها 
كبيرا جدا، جمع ذخيرة كبيرة وهامة من 

الكتب.
يحكي الشيوخ الذين عايشوه – ممن سبق 

ذكرهم- أنه كون خزانة مهمة وعظيمة قال 
أالن-   – أبنائه  ملك  ف��ي  ه��ي  بعضهم  ل��ي 
في  يرغب  من  أعطاهم  وقد  يبيعوها،  ولم 
درهم  ألف  في شرائها خمسمائة  شرائها 

فرفضوا.
ق���ال ف��ي��ه س��ي��دي ع��ب��د ال��س��الم ب��ن ال��ق��ادر 
بن س��ودة : ¢ ك��ان له ول��وع بشراء الكتب 

واقتنائها¢.

وفاته : 
الغازي  أحمد  سيدي  الفاضل  شيخنا  قال 
احلسيني أنه ألقى درسا مبسجد القرويني 
بني العشاءين، وأجاب عن األسئلة املوجهة 
بيته  إل��ى  ذه��ب  العشاء  وبعد ص��الة  إليه، 
يسكنها  ك��ان  التي  ب��داره،  ليلته  من  فمات 
بالكراء في القطانني، قرب احلرب اإلدريسي، 
وهذا ما يدل على زهده وقناعته في متاع 
الشديدة في طلب  الدنيا وزينتها، ورغبته 
آراء  معرفة  وف��ي  منه،  واالس��ت��زادة  العلم 
مؤلفاتهم  خالل  من  واجتهاداتهم  العلماء 
شغوفا  ك��ان  التي  واملطبوعة،  املخطوطة 
بجمعها واقتنائها وقراءتها، واالطالع على 

ما فيها.
بن  القادر  عبد  بن  السالم  عبد  قال سيدي 
سودة : ¢ في ليلة األربعاء رابع عشر محرم 
توفي  1398هجرية/1977 ميالدية  احلرام 
بلغ  ال��زروال��ي عن عمر  احساين  بن  محمد 
81 سنة كما حكى ذلك أخوه احلاج أحمد 
لشيخنا  احلايكي  ال��زروال��ي  احساين  ب��ن 
س��ي��دي أح��م��د ال��غ��ازي احل��س��ي��ن��ي... ودف��ن 
ويؤكد  حافلة¢،  جنازة  له  وكانت  بالقباب 
وشهدوا  زمانه  عاشوا  الذين  العلماء  هذا 
احل��اج  ال��ع��الم��ة س��ي��دي  كالشيخ  ج��ن��ازت��ه 
أحمد بونو، والشيخ العالمة سيدي أحمد 
النجار، حيث يقوالن: ¢ حضر جنازته جمع 
غفير من  أهل سكان فاس، لم يشهد مثلها 
في جنازته بعده ألحد العلماء¢، ألن سكان 
فاس أصيبوا مبصيبة عظيمة ال جتبر، قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : )وموت 
تسد،  ال  وثلمة  جت��ب��ر،  ال  مصيبة  ال��ع��ال��م 
أيسر من موت  قبيلة  وجنم طمس، وموت 
عالم( ، يقول العالمة ابن قيم اجلوزية في 
كان  ملا   ¢  : احلديث  من  املقطع  ه��ذا  معنى 
ص���الح ال��وج��ود ب��ال��ع��ل��م��اء، ول��واله��م ك��ان 
موت  كان  حاال،  أسوء  بل  كالبهائم  الناس 
العالم مصيبة ال يجبرها إال خلف غيره لع. 
يسوسون  الذين  هم  العلماء  فان   : وأيضا 
فساد  فموتهم  وامل��م��ال��ك،  وال��ب��الد  ال��ع��ب��اد 
لنظام العالم، ولهذا ال يزال الله يغرس في 
يحفظ  سالف،  عن  خالفا  منهم  الدين  ه��ذا 

بهم دينه وكتابه وعباده.
وت��أم��ل إذا ك��ان ف��ي ال��وج��ود رج��ل ق��د فاق 
العالم في الغنى والكرم، وحاجتهم إلى ما 
عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن، 
امل��ادة. فموت  ثم مات وانقطعت عنهم تلك 
م��وت مثل هذا  م��ن  أع��ظ��م مصيبة  ال��ع��ال��م 
بكثير،ومثل هذا ميوت مبوته أ3 وخالئق 

... كما قيل :
فما كان قيس هلكه واحد
ولكنه بنيات قوم دما "

ال��زاه��د سيدي  ال��ع��ال��م  الفقيد  ال��ل��ه  ف��رح��م 
محمد بن احساين احلايكي الزروالي رحمة 

واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

هو سيدي إدريس بن عالل بن احلسن بن 
اجلايي  اعبابو  ال��س��الم  عبد  ب��ن  احلسن 
األص����ل، ح��ي��ث ك���ان ج���ده س��ي��دي احلسن 
ي��س��ك��ن ب�����دوار س��ي��دي حل��س��ن ب��اجل��اي��ة، 
وهو الذي دخل فاس واستوطنها، مخلفا 
خمسة أبناء، كلهم درسوا بجامع القرويني 
فأصبحوا فقهاء علماء، منهم احلاج عالل 

1344
في  ميالدية   
مدينة فاس، بحومة العيون، درب املقوص 

نشأ سيدي بن سيدي عالل في بيت العلم 
والفقه  العلم  عائلة  ك��ان��ت  ب��ل  وال���ق���رآن، 
وال���ق���رآن، ورث���ت ه��ذا الكنز أب��ا ع��ن جد، 
بهذه  إدري��س سيلحق  أن سيدي  وال شك 
يكون  أن  يتمنى  األب  إن  حيث  ال��زم��رة، 
ابنه أحسن منه، خصوصا في العلم، ألنه 
رأسمال الوالدين الذي يدخر بسببه األجر 
والثواب بعد املمات، قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ) إذا مات اإلنسان انقطع 
عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم 

ال���ك���ت���اب بعقبة  إدري������س  دخ����ل س���ي���دي 
القران  فحفظ  العيون،  بحومة  اجليران، 
ال��ك��رمي ع��ل��ى أب��ي��ه ك���ان ب��ال��ك��ت��اب، كما 
كل  يحفظها  التي  املعهودة  املتون  حفظ 
حامل لكتاب الله استعداد لولوج جامع 
العلم،  وطلب  ال��دراس��ة  قصد  القرويني، 
ومن املتون : األجرومية واأللفية والمية 
األفعال بالنسبة للنحو، وم7 ابن عاشر، 
والشيخ. وسعادة العلم ال يورثك إياها 
إال  بذل لوسع، وصدق الطلب، وصحة 

ومن طمحت همته إلى األمور العالية، 
فواجب عليه أن يشد على محبته الطرق 
كانت في  السعادة، وان  الدينية وهي 
ابتدائها ال تنفك عن ضرب من املشقة 
أكرهت  متى  فإنها  وال��ت��أذي،  وال��ك��ره 
النفس عليها، وسيقت طائعة وكارهة 

واس������ت������م������ر إل��ي��ه��ا، وص��ب��رت ع��ل��ى ألوائ���ه���ا وشدتها 

الدكالي، املتوفى سنة: 

م����ن األع�����م�����ال ال����ت����ي ك���ان 
العالمة  ال��ش��ي��خ  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
س���ي���دي م��ح��م��د ال����زروال����ي 
احلايكي باإلضافة إلى مهمة 
واإلرش��اد  الوعظ  التدريس، 
لكن  ف���اس،  م��س��اج��د  ببعض 
وقوية  شديدة  كانت  هوايته 
ف���ي ج��م��ع ال��ك��ت��ب امل��ط��ب��وع��ة 
وامل��خ��ط��وط��ة وغ��ي��ره��ا، حيث 
كان حريصا على البحث عنها 
قبيلته  وخاصة  ال��ب��وادي  في 
بني زروال، التي كانت زاخرة 
وال��ق��راء، وأب��وه كان  بالعلماء 
أبناءها  م��ن  وه��و  بها  قاضيا 
مم��ا ك���ان ي��س��اع��ده ع��ل��ى جمع 

الكتب في هذه املنطقة.
أما في فاس فكان ال يغيب عن 
سوق الكتب صباح يوم األحد، 
الذي  القرويني،  جامع  برحاب 
كانت تعرض فيه الكتب النفيسة 
العلني،  للمزاد  وتخضع  للبيع 
مفيد  قيم  كتاب  يفوته  ال  حتى 
الدراسية،،  حياته  في  يحتاجه 
¢ ينبغي  السمهودي:  اإلمام  قال 
لطالب العلم أن يعتني بتحصيل 
أمكنه،  ما  إليها  احملتاج  الكتب 
عارية،  أو  فإجارة  وإال  شرائها، 
يجعل  وال  التحصيل،  آي��ة  ألنها 
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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

رخصة الصحافة∫  94/4
اإليداع القانوني∫

1994/36 
الترقيم الدولي∫
1113/3346 

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
التعريف اجلبائي:  04590173

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:
7182091 

 احلساب البنكي:
007660000487800000011282
التجاري وفا بنك – وكالة تاونات

التوزيع ∫ أطلس بريس  

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

املكتوبة:ج.أ.ع/045-06
< عضو الفيدرالية املغربية لإلعالم

 

يعلن املكتب الوطني للكهرباء واملاء بتاونات لزبنائه الكرام ≈نقطاعات التيار الكهربائي املبرمجة خالل شهر مارس 2014 
من أجل الصيانة وربj املنشئات اجلديدة ستتم وفق اجلدول التالي 

إعـالن للـــعـمـوم 
اإلنقطاعات املبرمجة للتيار الJهربائي بتاونات لشهر  مار” 2014

 tO�M�
ميكن استرجاع التيار الكهربائي قبل املواقيت احملددة 

في حالة ≈لغاء أو تأجيل بعض اإلنقطاعات سيتم ≈شعار املراكز املعنية .

عنوان اللجنة 
الجهوية لحقوق 
اإلنسان بفاس 

مكناس
لكل املواطنني من إقليم تاونات 

الذين يسألون عن عنوان اللجنة 
اجلهوية حلقوق اإلنسان بفاس 

–مكناس خاصة أوالئك الذين 
هلم  شكايات هلا عالقة مبس حلق 
من حقوق اإلنسان؛أن يبعثوا هذه 

الشكايات مصحوبة باحلجج 
وصورة من البطاقة الوطنية إىل 

عنوان اللجنة :
شارع عالل بنعبد اهللا-إقامة 
املنارة-الطابق -5رقم 54-55/

فاس أو ص.ب.:-8880فاس
اهلاتف /0535.62.02.50

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

حمكمة االستئناف بفاس
املحكمة االبتدائية بتاونات

mملف التبلي
عدد 224/13

 aبتاري بتاونات  االبتدائية  احملكمة  رئيس  عن  الصادر  ا_مر  على  بناءا 
15/07/2013 حتت عدد 404/2013 في ملف أوامر عدد 404/6/2013 

القاضي بتبليm حكم عن طريق االشهار.
وفي ≈طار املادة 441/ من ق م م 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبj لدى ابتدائية تاونات أن السادة ذوي حقوق 
الهالك عبد الصمد احلضري و هم ∫ سميرة الشرا◊ أصالة عن نفسها و 
نيابة عن أبنائها القاصرين ∫ احلضري خليل بن عبد الصمد واحلضري فاتن 
بن عبد الصمد واحلضري فاطمة الزهراء بنت عبد الصمد ينوب عنهم ذ. ع 
الكر. العمراني احملامي بتاونات بصفتهم مدعني من جهة . وبني -1 ورثة 
عبد  والده  احلادثة(  في  املتسببة  السيارة  سائق   ( الواحد  عبد  بن  محمد 
 Õالفتا ع  مرابطي   2- الفضيل  بنت  منانة  والده  و  قدور  بن  شاكر  الواحد 
وعبد الواحد شاكر بن قدور باعتبارهما مسؤوالن مدنيان -3 شركة التأمني 
أكسا في شخص مديرها و أعضاء مجلسها اإلداري ينوب عنها ذان. بومليك 
شخص  في  الضمان  مال  صندوق  وبحضور  فاس  بهيئة  محاميان  وتراب 
بتاونات، قد  ≈دريس ا_شهب احملامي  ذ.  ينوب عنه  مديره وأعضاء مجلسه 
استصدروا حكما قضائيا عن احملكمة االبتدائية بتاونات حتت عدد 59/12 
بتاريa 18/12/2012 في امللف املدني سير عدد 02/11/2010 القاضي 

علينا ابتدائيا وحضوريا .
في الشكل ∫ بقبول الطلب 

في املوضوع ∫ في املسؤولية∫ بتحميل سائق السيارة مرسيدس 207 ) املرحوم 
 05/09/2008 aمحمد شاكر ( كامل مسؤولية احلادثة الواقعة بتاري

في التأمني ∫ بSخراج شركة التأمني أكسا من الدعوى
في التعويض∫ بأداء املسؤول املدني مرابطي عبد الفتاÕ لفائدة سميرة الشرا◊ 
أصالة عن نفسها مبلm ) 10000 عن مصاريف اجلنازة ´ 28143.26  عن 
الضرر املادي́  18540 عن الضرر املعنوي ( أي مجموعه 56683.26 درهم 
نيابة عن أببنائها خليل مبلm  ) 13950 عن الضرر املعنوي ´ 22514.60 
عن الضرر املادي ( أي مجموعه 36464.68 درهم وفاتن مبلm ) 13950 عن 
الضرر املعنوي́  28143.26 عن الضرر املادي  ) أي مجموعه 42093.26 
  28143.26  ´ املعنوي  الضرر  عن   13950  mمبل الزهراء  وفاطمة  درهم  
عن الضرر املادي ( أي مجموعه 42093.26 درهم تعويضا نهائيا صافيا 
عن فقد مورد عيشهم وبSخراج شركة التأمني من الدعوى وتسجيل صندوق 
ضمان حوادث وشمول احلكم بالنفاذ املعجل في حدود النصف مع الفوائد 
عليه  املدعي  الطرف  وحتميل  التنفيذ   aتاري الي  احلكم   aتاري من  القانونية 

الصائر تضامنا و حسب النسبة ورفض باقي الطلبات .
عمال  اإلشهار   aتاري من  يبتد∆  االستئناف  أجل  من  مصلحة  له  ملن  ويعلن 
سيصبح  الذكور  ا_جل  انصرام  وبعد  م  م  ق  من   441 املادة  مبقتضيات 

احلكم قابال للتنفيذ.
º  اإلمضاء 
رئيس مصلحة كتابة الضبط

CONSTITUTION 
D’UNE S.A.R.L. 

  Ste « JIL AL 
MAARIFA AUTO-
ECOLE » S.A.R.L. 

Capital  du  100.000,00DH 
HJARE MTAHINE 

TAOUNATE.
Constitution d’une société à 

responsabilité limitée :
  STE JIL AL MAARIFA 

AUTO-ECOLE SARL 
Il a été crée sous seing privé 
une société à responsabilité 

limitée (SARL) dont l’extrait 
de ses statuts est ainsi 

présenté :
 DENOMINATION : STE ٭
JIL AL MAARIFA AUTO-

ECOLE SARL.
OBJET : 1/ AUTO ECOLE ٭

La société est constituée 
pour une durée de 99 ans qui 
commencera à courir du jour 

de sa constitution.
 SIEGE : HJARE MTAHINE ٭

TAOUNATE.
 CAPITAL : Le capital ٭
est fixé à 100 000,00 

DH.          
 GERANT : la gérance est ٭

confiée à  Mr  EL HAJJAMI 
RACHID.

.R.C. N° : 947 ٭
Le dépôt légal a été effectué 

au greffe du tribunal de 
1ère instance de Taounate le 
06/03/2014 sous le N° : 17 

/2014.

SOCIETE 
TINJIBAL 

MTIWA 
SARL

Capital social : 
40 000.00 DHS
DR AHMIROU 
BOUHOUDA, 
TAOUNATE

Au terme 
d’un PV extra 
ordinaire en date 
du 28/01/2014, 
les associés de la 
société  TINJIBAL 
MTIWA SARL ont 
décidé ce qui 
suit :
- La modification 
des articles 6 et 7 
du statut par :
- Constatation 
de la cession des 
parts sociales. 

Le dépôt légal 
a été effectué 

au tribunal de 
première instance 

de Taounate le 
18/02/2014.  Sous  

N°  14/2014.

SOCIETE 
MALAK 

MAG 
TRAVAUX 

SARL

Capital social : 
40 000.00 DHS

BOUHOUDA, 
TAOUNATE

Au terme d’un PV 
extraordinaire en 
date du 19/08/2014
 Les associés de 
la société  MALAK 
MAG TRAVAUX 
SARL ont décidé ce 
qui suit :
- La modification 
des articles 6 et 7 
du statut par :
- Constatation de 
la cession des parts 
sociales. 

Le dépôt légal 
a été effectué 
au tribunal 
de première 
instance de 
Taounate le 

12/03/2014.sous  
N°18/2014.
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ث��م��ان��ي��ة أش��ه��ر ه��ي امل���دة التي 
كأقصى  األش��غ��ال  تستغرقها  س��وف 
البلدي  امللعب  تعشيب  أجل  من  مدة 
16 ن��ون��ب��ر ال��رم��ي��ل��ة ت���اون���ات ،ب��ع��د 
الشباب  وزارة  ط��رف  م��ن  اإلف��ص��اح 
الفائزة  الشركة  اسم  عن  الرياضة  و 
بالصفقة من أجل تعشيب 44 ملعب 
الرياضة  و  الشباب  وزارة  وكانت   ،
طلب  عن  أعلنت  قد  سابق  وق��ت  في 
 2013/53 عروض مفتوح حتت رقم 
من أجل تعشيب أربعة وأربعني  ملعبا 
في  االصطناعي  بالعشب  القدم  لكرة 
العامة  بالكتابة  مبقر  املاضي  يناير 
ال��ط��اب��ق ال��راب��ع ب����وزارة ال��ش��ب��اب و 
ال��ري��اض��ة ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
صباحا ، و املدن التي استفادت من 
امللعب  ت��اون��ات  إقليم  ه��ي  الصفقة 
-عمالة  نونبربالرميلة   16 البلدي 
قاسم  سيدي  إقليم   – املدينة  ف��اس 
والية مكناس املنزه  إقليم افران –   –
– إقليم اخنيفرة – إقليم تازة – والية 
وجدة أنكاد – إقليم الناظور – إقليم 
إقليم   – كلميم  إق��ل��ي��م   – ور  ب��وج��د 
إقليم   – أك���ادي���ر  والي����ة   – ط��ان��ط��ان 
عمالة   – ورزازات  إقليم   – تزنيت 
الصويرة  إقليم   – ملول  أيت  انزكان 
– إقليم السطات – اقليم بن سليمان 
و الي��ة  ع��م��ال��ة س���ال اجل���دي���دة –   –
و الية   – م��الل  اقليم بني   – ال��رب��اط 
الدار  مشوار  عمالة   – أصيال  طنجة 

-اقليم  احملمدية  عمالة   – البيضاء 
الرحامنة   – بنور  سيدي   – برشيد 
اقليم سيدي افني   – اقليم ميدلت   –
– الفقيه بن صالح – اقليم الدرويش 
، و  ، وق��د  الفنيدق  عمالة املضيق   –
أث��ارت الئحة املالعب املدرجة في  قد 
مليار   36 بقيمة  التعشيب  صفقة 
امللكية  اجلامعة  مسؤولي  تساؤالت 
الحظوا  أن  بعد  القدم  لكرة  املغربية 
و جود مالعب غير مدرجة في صفقة 
ال��وزارة  مع  عليها  املتفق  التعشيب 
الشباب و الرياضة في اتفاقية إطار 
سنة 2010 ، حيث اعتبرت اجلامعة 
في تصريحات لوسائل إعالم مختلفة 
ال��وزارة لم حتترم الئحة املالعب  أن 
املقترحة من لدنها التي مت املصادقة 
21 يناير املاضي ،وقد مت  عليها في 
لدن  م��ن  املستفيدة  امل��الع��ب  حت��دي��د 
امل��دن  لهاته  تنتمي  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة 
، حيث مت��ت اإلش����ارة إل��ى اس��م 16 
املنتظر  و   ، بتاونات   البلدي  نونبر 
األخيرة  السنة   2014 تكون سنة  أن 
التاوناتية  الكرة  فيها  تعاني  التي 
نونبر   16 البلدي  امللعب  أرضية  مع 
التي شكلت دائما عائقا كبيرا للكرة 
التاوناتي و كذا فريقها األول احتاد 
تاونات ، و لإلشارة فتعشيب امللعب 
البلدي جاء في إطار صفقة بني وزارة 
الشباب و الرياضة و اجلامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم و ليس ألية جهة 

احتاد  ففريق   ، ذل��ك  في  اليد  محلية 
تاونات استفاد من برنامج اجلامعة 
امللكية املغربية لكرة القدم الداعي إلى 

املعشوشبة  املالعب  خريطة  توسيع 
التي استفادت منه أوال فرق النخبة 
الشطر  ثم  الثاني  و  األول  بقسميها 

الثاني الذي يهم فرق الهواة بقسميه 
األول و الثاني . 

< حممد األزمي اإلدريسي

من  دورات  خ��م��س  م���رور  ب��ع��د 
العرش  ل��ك��أس  اإلقليمية  البطولة 
الرياضي  الوفاق  طرف  من  املنظمة 
التاوناتي لكرة القدم ، و التي ضمت 
ث���الث م��ج��م��وع��ات ، امل��ج��م��وع��ة »أ« 
الرياضي  الوفاق  فريق  فيها  احتل 
إلى جانب  األولى  الرتبة  التاوناتي 
نقط  بعشر  الثالثة   األلفية  جمعية 
م��ت��ص��درا عنه ب��ف��ارق األه����داف ، و 
جاء في املرتبة الثالثة فريق جمعية 
أشبال  اخلامسة  تبة  ال��ر  و  البازلة 
أغبالو و الصف اخلامس و األخير 
أشبال مرزايني، فيما كانت املجموعة 
»باء » قد تصدها فريق نهضة الزريزر 

ب��رص��ي��د 10ن���ق���ط م��ت��ب��وع��ا ب��ف��ري��ق 
في   ، ن��ق��ط  بتسع  ال��رم��ي��ل��ة  أش��ب��ال 
حني احتل فريق أمل غفساي الرتبة 
دفاع  فريق  يليه  نقط  بأربع  الثالثة 
الصف  و  نقط  ب��ث��الث  سعيد  أوالد 
اخل��ام��س و األخ��ي��ر ف��ري��ق ت��اون��ات 
العتيقة بنقطتني ،أما املجموعة »ج« 
فاحتل فريق احتاد متزكانة الصف 
األول برصيد 10 نقط متبوعا بفريق 
احتاد حجدريان برصيد 09 نقط و 
تاونات  جنوم  الثالث  الصف  احتل 
بخمس نقط متبوعا بفريق أمل عني 
مديونة بأربع نقط أما الصف األخير 
ف��ك��ان م��ن نصيب أش��ب��ال م��رزاي��ني 

الفرق  تأهلت  ق��د  و   ، نقطة  بصفر 
ف��ي كل  الترتيب  امل��ت��ص��درة  ال��ث��الث 
مجموعة إلى مبارتي النصف ، فيما 
الثالثة  األلفية  الرابع  الفريق  تأهل 
الثاني  الصف  احتل  فريق  كأحسن 
في املجموعات الثالث ، و قد عرفت 
60 مبارة  إج��راء  ال���دورات اخلمس 
 ، 94 هدفا  مت التسجيل من خاللها 
من  العرفاوي  اجلليل  عبد  احتل  و 
فريق أمل عني مديونة املرتبة األولى 
الصف  احتل  ،فيما  أه��داف  بأربعة 
الثاني كل من زكرياء العرفاوي من 
بلمهدي  يونس  و  الرياضي  الوفاق 
و ع��ب��د امل��ط��ل��ب امل��رج��ي م��ن جن��وم 

أدب��اب  الرحيم  عبد  و  ت��اون��ات 
ال��زري��زر و رض��وان  م��ن نهضة 
ال���ف���ي���زازي م���ن جن���م ت���اورط���ة 
بثالثة أهداف لكل منهم ، كما مت 
خالل دور املجموعات والدورات 
اخلمس حتديد أحسن العبي في 
املبارة ،حيث مت فاز في الدورة 
األولى كل من محمد النجار عن 
ياسني  و  الثالثة  األلفية  فريق 
البرانصي من أشبال الر ميلة و 
رضى قدي من دفاع أوالد سعيد 
و محمد بن الطاهر من أمل عني 
مديونة و عمر اكريرح من احتاد 
متزكانة ، و عرفت الدورة الثانية 
احلجاجي  أن��س  من  كل  تتويج 
أم��ني  و  سعيد  أوالد  دف���اع  م��ن 
الكنوني من احتاد حجدريان و 
اكريرح من احتاد متزكانة  عمر 
،و في الدورة الثالثة مت اختيار 
ك��ل م��ن زك���ري���اء ال��ع��ث��م��ان��ي من 
وفاق تاونات و جمال الفيزازي 
املجيد  عبد  و  تاورطة  جنم  من 
ت��اون��ات العتيقة و  ال��زاك��ي م��ن 
أمل  من  العرفاوي  اجلليل  عبد 
عني مديونة و كمال اهبيتة من 
أشبال أغبالو و محمد بعلوتي 
من نهضة الزريزر ، فيما أسفرت 
من  كل  فوز  من  الرابعة  ال��دورة 
عالء بجة من أما غفساي وعمر 
اكريرح من احتاد متزكانة وعبد 
اجلليل ال��ع��رف��اوي م��ن أم��ل عني 
م��دي��ون��ة وس��ف��ي��ان ال��ع��م��ال م��ن دف��اع 
من  ال��س��وام��ع  وع��م��اد  سعيد  أوالد 
أشبال مرزايني ، أما الدورة اخلامسة 
و األخيرة فكانت من نصيب كل من 
اغبالو  أشبال  من  السليماني  محمد 
وم��ص��ط��ف��ى ال��ب��وزي��دي م��ن ت��اون��ات 
في  جت��ري  أن  املنتظر  و   ، العتيقة 
قرعة  إج���راء  القادمة  القليلة  األي���ام 
الثانية  و  األول���ى  النهائي  النصف 
املبارة  تاريخ  بعد  فيما  حتديد  و   ،
اإلقليمية   ال��ب��ط��ول��ة  لنيل  النهائية 

لكأس العرش .
< حممد األزمي

800 مليون سنتيم لتعشيب الملعب البلدي 16 نونبربالرميلة  تاونات 

تأهل  ثالث فرق من 
تاونات في البطولة 
الجهوية للرياضات 

الجماعية المؤهلة للبطولة 
احتضنت نيابة تاونات 

كباقي النيابة االخرى جلهة تازة 
احلسيمة تاونات البطولة اجلهوية 

للرياضات اجلماعية، من تنظيم 
الفرع االقليمي للجامعة امللكية 

املغربية للرياضة املدرسية ، 
مت تنظيم املنافسات الرياضية 

املدرسية ملوسم 2012/2013 
مناصفة بني نيابات جهة احلسيمة 
تازة تاونات يوم19 فبراير2014، 

حيث نظمت بتاونات اقصائيات 
في كرة الكرة فئة صغيرات 

تأهل ممثل نيابة تاونات )اع ابن 
سينا(على حساب مثل تازة، كما 

نظم مبلعب القرب اقصائيات 
فتيان لكرة اليد حيث تأهل ممثل 

كرسيف بعد فوزه على ممثل 
نيابة احلسيمة في املبارة النهائية. 
وبالقاعة املغطاة اجريت املنافسة 

في كرة السلة بني ممثلي ثالث 
نيابات )تازة-تاونات- احلسيمة( 

ليستغل ممثل تازة تعب الفريق 
احلسيمي في مقابلة قوية امام 

ممثل تاونات)ث.الوحدة( ويتأهل 
للبطولة اجلهوية الثانية التي 
ستجرى بفاس. اما في كرة 

الطائرة في فئة الصغار فقد تأهل 
ممثل نيابة تاونات على حساب 

ممثل نيابة تازة كما تأهلت 
ممثل تاونات عن فئة الصغيرات 

)اعدادية سالس( مباشرة.
لالشارة ستجري البطولة 
ما بني اجلهات )اجلهة االولى( 

باالكادمييات االربع )فاس- 
احلسيمة –وجدة –مكناس( يوم 

12مارس 2014.
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