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حدوث ثاني وفاة للمواليد اجلدد بني تاونات وفاس 

داخل  صدى تاونات

الداخلية تعزل 
الكاتب العام 

لعمالة تاونات... 

تاونات:
الغالف 10- 11

مطرح نفايات 
البلدية يفجر غضب 

ساكنة جماعة 
لغوازي

القرية:

غفساي:
سيدة تلد ثالث 
توائم بجماعة 

كـــالز

تيسة:

عالم سوري 
يلقي درسا 

دينيا بالمسجد 
المـــركــزي 

بمدينة تاونات

خط جديد من تاونات إلى آسفي عبر الدارالبيضاء
خ������ط ج�����دي�����د ل����ش����رك����ة ال���ن���ق���ل 

امل��غ��رب��ي��ة )ال���س���ت���ي���ام( من 
ع��ر  آس���ف���ي  إىل  ت�����اون�����ات 

الدارالبيضاء.
اإلن�������ط�������اق�������ة م��������ن »امل�����ح�����ط�����ة 

ال����ط����رق����ي����ة« ب����ت����اون����ات ع����ل����ى  ال���س���اع���ة 
ال����س����ادس����ة وع���ش���ري���ن دق���ي���ق���ة ص��ب��اح��ا 
السادسة  على   الصحافة«  »كشك  ؛ومن 

والنصف صباحا.
والعودة من آسفي إىل تاونات على 

الساعة الثامنةوالنصف صباحا. ومن  

الدارالبيضاء على الساعة  الواحدة 
زواال . ومن الرباط على 

الساعةالثانية  والنصف  
بعد الزوال – ومن فاس على 

الساعة  اخلامسة  والنصف.

أسعار مالئمة وسفر في أمان وراحة...
للمزيد من املعلومات اإلتصال ب  »كشك 
الصحافة«  بتاونات 0535.62.78.61 
أو احملل املعتمد باحملطة الطرقية بتاونات .

 اهلاتف: 0535689972

مزبلة منجم 
المــلح 

وزير الصحة يعفي 
مدير المستشفى 
االقليمي لتاونات 
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الصعود إىل القسم الوطني الثاين 
هو هدفنا وأغلب مصاريف اتحاد تاونات 

تؤدى بواسطة الشيكات البنكية 

مصطفى الزنطار رئيس فريق اتحاد تاونات
 لكرة القدم ل " صدى تاونات "
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مأساة زوجة بائع "الببوش" بتاونات
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جريدة »صدى تاونات« تفتح التاريخ المنسي لقبيلة الحياينة 

»احلياينة«
 من قبائل الكيش العربية 
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سكان  يسميها  كما  حكوزة 
قبيلة بني وليد ، أول ليلة يناير 
من كل سنة و هو ما يعرف ب “ 
أمازيغية  عبارة  هي  و   “ ياناير 
مركبة من  كلمتني ،وهما “يان “ 
و يعني األول و “أيور “ و يعني 
تعني  العبارة  مبعنى   ، الشهر 
البعض  يطلق  و   ، األول  الشهر 
ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة “ ت��اك��ورت 
السنة  ب���اب  وت��ع��ن��ي  أوس���ك���اس« 
رأس  »وت��ع��ن��ي  أس��ك��اس  »وإض   ،
الشهر  يناير  يعتبر  ل��ذل��ك  السنة 
األول في اللغة االمازيغية أي أول 
االم��ازي��غ��ي،  التقومي  ف��ي  الشهور 
واحد  ملسمى  مسميات  ع��دة  إنها 
، إنها بداية السنة الفالحية التي 
اثنا  امليالدية  السنة  عن  تفصلها 
يناير  األول من  ليكن   ، يوما  عشر 
الفالحي هو اليوم الثالث عشر من 
السنة امليالدية ، و يجري االحتفال 

بهذه املناسبة بطرق مختلفة .
خ����راف����ة ب��ط��ل��ه��ا ش��خ��ص��ي��ة 
حكوزة ، التي ال يعرف إذا كانت 
تنتمي إلى عالم اجلن أو اإلنس ، 
أو هي كائن يجمع بني  الصنفني 
 « »ال��غ��ول��ة  صفة  تتخذ  لكنها   ،
أره���ب���ت ك���ل األج���ي���ال ال��س��اب��ق��ة 
و ك��ان��ت دائ��م��ة احل��ض��ور عند 

األطفال .
في بني وليد ، يتم لالستعداد 
في  الصبية  بتجوال  لالحتفال 
ال��ع��ط��اي��ا و  ال����دوار بغية ج��م��ع 
النقدية  و  ال��ع��ي��ن��ي��ة   ، ال��ه��داي��ا 
امل���ن���ازل على  ف��ي��ق��ص��دون ك���ل   ،
التوالي و يقفون بشكل جماعي 
على ب��اب ال���دار  و ه��م ي��رددون 
أهازيج و نداءات خاصة يحثون 
أه���ل ال����دار أن ي��ج��دوا ب��ه��دي��ة ) 
و   ).... الزبيب   ، السكر   ، التني 
من بني تلك الشعارات جند على 

سبيل املثال ال احلصر :
بيالوا بيالوا ألوالد

)عباه  ال���واد  عباه  ال��دي��ب  و 
مبعنى أخذه(

تعطينا  للغرفة  الطالعة  و 

يوجد  طني  بيت  )الغرفة  بالقفة 
في الطابق األول (

و الطالعة للدموس
تعطينا بالكموس 

جت��م��ع ك��ل ال��ه��داي��ا ، و في 
املساء يقصدون املسجد ، لتناول 
الطعام جماعة ، في املقابل تقوم 
بإنشاء  الليلة  تلك  ف��ي  النساء 
»امل��ي��دون��ة »،  و ه��ي ع��ب��ارة عن 
ط��ب��ق ي��ض��م ال��ت��ني و ال��زب��ي��ب و 
الفول ..، هذه العملية ترمز إلى 
ارتباط  اإلنسان باألرض و من 
  ، خاللها يشكر الله على خيره 
و تكون وجبة العشاء في هذه 
يطلق  خ���اص  ن���وع  م��ن  الليلة 

عليها اسم » تيشة ».
هناك تقليد شائع في قبيلة 
حيث   ، حكوزة  ليلية  وليد  بني 
ي��وج��ه اآلب���اء و اإلخ���وة حتذير 
سيتعرض  ،أن��ه  م��ف��اده  لألطفال 
في   ، حكوزة  ط��رف  من  للخطف 
ال��ل��ي��ل و أث��ن��اء اس��ت��غ��راق��ه في 
ال��ن��وم ، ي��أت��ي أح��د األب��وي��ن أو 
أي شخص ب��ال��غ ف��ي األس���رة و 
الصغير  ال��ط��ف��ل  يفطن  ن  دون 

على جسده  عالمة  أح��د  يضع   ،
ال��ق��ل��ي��ل م��ن مسحوق  ب��واس��ط��ة 
الفحم ،في الصباح يحذرونه من 
 ، أنها ستخطفه  بدعوى  حكوزة 

و إذا أردت احلماية ما عليك 
سوى أن متنحهم جزءا من 

ال��ق��الدة أو 

لتقليد اخلبز ، ألن  ا
تهيئن  األم��ه��ات  أن  ه��و  السائد 
لألطفال الصغار قالدة تتكون من 
اللوز و اجلوز و الزبيب و اخلبز 

التي تتكون من نفس املنتجات .
عن  تختلف  ال��ط��ق��وس  ه���ذه 
بعض املناطق ، مثال قبيلة بني 
ي��ح��ذرون  اآلب�����اء  ك���ان   ، زروال 
أطفالهم من كثرة األكل ، فالطفل 
ال���ذي ي��أك��ل ك��ث��ي��را ، ي��ق��ال له 
بالليل  ستأتي  ح��ك��وزة  أن 
هي  و   ، بطنه  ت��ش��ق  و 
حت���ذي���ر م���ن ال��ف��ت��رة 
اآلت���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ف�����ت�����رة ع���ص���ي���ب���ة  ، 
املنطقة  أن  و  خ��ص��وص��ا 
كانت تعتمد على ما تنتجه 

األرض من حبوب .
يفهم من هذا أن املجتمع 
يعمل على توجيه الفرد نحو 
سلوك اجتماعي معني ، و هي 
للثقافة  الترميز  ما بني  عملية 
الترميز  و   ، الغولة  بشخصية 
بالسرقة  ال��ذات  حب  و  لألنانية 
من طرف الغولة ، و يتبني من هذا 
أن اإلباء يحاولون تربية أطفالهم 

على التعاون و التضامن .
> حمسن كفحايل /
بين وليد )تاونات(

لبعض  متعددة  تفسيرات  اإلنسان  اعتمد  القدم  منذ 
الظواهر الثقافية و الطبيعية ، تراوحت بين التفسير 
الالهوتي و الميتافيزيقي و أخيرا التفسير العلمي 

، لكن رغم ظهور التفسير العلمي إال أن المجتمعات 
لم تتخلى عن هذه المظاهر الثقافية ، فكل مجتمع 

هو مجتمع  له طقوس و عادات خاصة به ، و في هذا 
 ) الفالحي   ( األمازيغي  السنة  ٍبرأس  المغاربة  يحتفل  السياق 
التاريخية الضاربة في عمق تاريخ  ، هذا االحتفال ذي الجذور 

الشمال اإلفريقي ، احتفال يتم تخليده بمظاهر و طقوس 
متعددة و مختلفة باختالف ثقافة المغرب ، في هذا 
المقال نحاول نفض الغبار عن هذا اليوم الذي شكل 
يوما أساسيا لالحتفال في قبيلة بني وليد ، و االعتزاز 

بالخصوصية  الثقافية التي تميز المنطقة .
السنة  ب��راس  االحتفال  إل��ى  يتطرق  المقال  ه��ذا    
األمازيغي ، في منطقة بني وليد و يوضح كيف يتم االستعداد 

له و الطقوس المرافقة له .

فالشات
منتدى الوحدة 

والدراسات يف العلوم 
االنسانية يعقد جمعه 

العام االستثنايئ
وعبد العزيز بنيعش 

رئيسا لواليتني  
 10/01/2015 ي����وم  ان��ع��ق��د 
ب��ت��اون��ات اجلمع  ال��ش��ب��اب  مب��ق��ر دار 
ال��وح��دة  للمنتدى  االستثنائي  ال��ع��ام 
االنسانية. ال��ع��ل��وم  ف��ي  وال���دراس���ات 
التقريرين  مناقشة  اللقاء  هذا  وتخلل 
االدب��ي واملالي وال��ذي اف��رز مجموعة 
الى حيز  ما خرج  منها  االنشطة  من 
ال��وج��ود وأخ����رى ف��ي ط���ور االع����داد.
منذ  عقدها  مت  انشطة  ث��اث  وسجل 
تاريخ التسليم الى اليوم لقاء العلمي 
للمدرس حول  العاملي  اليوم  مبناسبة 
املنظومة التعليمية وندوة القيم وتخليد 
ب��ال��ورت��زاغ،  للفلسفة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
والتحضير لندوة حول املناطق اجلبلية 
التي  الصعوبات  حتديد  باملغرب.ومت 
حالت دون حتقيق االهداف التي كانت 
وراء ت��أس��ي��س امل��ن��ت��دى مب��ا ف��ي ذل��ك 
ضعف املوارد البشرية واملالية وغياب 
جتاوب باجلهات املعنية واملستهدفة .           
املالي  التقرير  ال��ى  بالنسبة  أم��ا 
فقد سجل عجز في امليزانية ب 388 
درهم من مجموع املداخيل التي بلغت 
ما بني سنة 2013 ونهاية سنة 2014 

فيما مجموعه 4000 درهم. 
متت  العام  اجلمع  هامش  وعلى 
امل���ص���ادق���ة ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ري��ن امل��ال��ي 
االساسي  القانون  وتعديل  واالدب���ي 
اخل��اص  منه  الثامن  الفصل  خاصة 
عقده  فتقرر  ال��ع��ام   اجل��م��ع  بانعقاد 
كل ثاث سنوات بدل سنتني وحتديد 
أثمنة االنخراط في حدود 100 درهم 
سنويا لكل عضو بدل 50 درهم و 10 
دراهم للتاميذ املنخرطني و 20 درهم 
ومت  م��ن��ه.  ال��س��ادس  والفصل  للطلبة 
أعضاءه  مبعية  املسير  املكتب  جتديد 
بن  العزيز  عبد  االستاذ  انتخب  فيما 

يعيش رئيسا للمنتدى لواليتني.
> عبد اللطيف احلافضي

تجديد مكتب عمال 
االعشاب الطبية والعطرية 

بمعهد ساحل بوطاهر
    

ان���ع���ق���د اجل���م���ع ال����ع����ام ل��ع��م��ال 
مبعهد  العطرية  و  الطبية  األع��ش��اب 
ساحل بوطاهر من اجل جتديد املكتب 
 20-12-2014 السبت  يوم  املسير 
الكائنة  ال��ع��م��وم��ري  ص���اح  مب��ق��ه��ى 
م��زراوة  الطاهر بجماعة   ب���دواراوالد 
حتت رئاسة الكاتب اإلقليمي لاحتاد 
عبد  ت��اون��ات  بإقليم  للشغالني  ال��ع��ام 
اخل��ال��ق امل��ل��ول��ي. و ق��د اب��ل��غ حتيات 
ال��ك��اف��ي  للمنظمة  ال��وط��ن��ي  ال��ك��ات��ب 
عبد  املنطقة  ع��ن  م��س��ؤول  ال���ش���راط، 
السام اللبار و تطرق مع احلاضرين 
فيما يخص املنجزات للمنظمة وطنيا و 
إقليميا و فتح باب النقاش للحاضرين 
غير  ظ��روف عملهم  أن  الذين سجلوا 
الشهري  األج��ر  منها  خاصة  مائمة 

للعمال.
    و بعد نقاش مستفيض انتخب 

املكتب املسير على الشكل التالي:
نائبه  اعميلة،  إدري��س  الكاتب     
بوشتى املستعد، نائبه الثاني  جال 
اح����دي����ود، أم����ني امل����ال ع��ب��د ال��رح��ي��م 
الدحموني،  عمر  نائبه   العمومري، 
نائبه حسن  الدحموني،  ع��زوز  املقرر 
املساعد  مبهمة،  مكلفني  املستعيد، 

مرية، احديود حادة.

قبل البدء

حكوزة...طقوس لالحتفال برأس 
السنة األمازيغية بمنطقة بني وليد 

عالم سوري يلقي درسا دينيا بالمسجد المركزي بمدينة تاونات
مب�����ن�����اس�����ب�����ة ع���ي���د 
الشريف  النبوي  املولد 
الصالح  الولي  وموسم 
س���ي���دي أب����ي زي����د عبد 
ال��رح��م��ان ب��ن ه��ب��ة الله 
ف���ي إط����ار األن��ش��ط��ة  ؛و 
اإلشعاعية التي تنظمها 
الزاوية البوزيدية؛ ألقى 
السوريني  ال��دع��اة  أح��د 
امل�����ع�����روف ب���إس���م أب���و 
درسا  اليعقوبي  الهدى 

دي���ن���ي���ا أل����ق����اه م���ؤخ���را 
باملسجد املركزي مبدينة 

تاونات.
ح��ض��ر ه���ذا ال���درس 
ال��دي��ن��ي رئ��ي��س زاوي����ة 
ال���ب���وزي���دي���ني ال��دك��ت��ور 
ال�����ب�����رمل�����ان�����ي ج����م����ال 
وشخصيات  ال��ب��وزي��دي 
وبعض  وف��ق��ه��اء  مدنية 

حفظة القرآن.
< كرمي البوزيدي

خرافة بطلها 
شخصية حكوزة ، 

التي  ال يعرف إذا كانت تنتمي
 إلى عالم الجن أو اإلنس ، أو هي 
كائن يجمع بين  الصنفين ، لكنها 
تتخذ صفة »الغولة« أرهبت كل 
األجيال السابقة و كانت دائمة 

الحضور عند األطفال
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أخبار
الحوادث

وهذه هي األسباب الحقيقية...

وح��س��ب م��ص��در م��ن مصالح 
خبر  أك��د  ال���ذي  الداخلية  وزارة 
ب��أن األم��ر قد يترتب  ق��ال  اإلعفاء 
حق  قضائية)...(في  متابعة  عنه 

املعني باألمر.
املسؤول  ه��ذا  إعفاء  ويأتي   
فقط  4أشهر  ح��وال��ي  م���رور  بعد 
حيث  ب��ت��اون��ات   تنصيبه  ع��ل��ى 
جرى يوم  25 غشت 2014 بقاعة 
ملحقة عمالة إقليم تاونات، حتت 
إشراف حسن بلهدفة،عامل إقليم 
وحلسن  محمد  تنصيب  ت��اون��ات 
الذي  للعمالة،  عاما  كاتبا  بجير 
ك���ان ي��ش��غ��ل م��ن��ص��ب ك��ات��ب ع��ام 
إق��ل��ي��م احل���اج���ب خلفا  ب��ع��م��ال��ة 
احل��س��ن ع��ب��د اخل��ال��ق��ي ال��ك��ات��ب 
الذي  تاونات  إقليم  لعمالة  العام 
ان��ت��ق��ل ب��ن��ف��س ال��ص��ف��ة ل��ع��م��ال��ة 
سيدي قاسم؛ الذي مت تعيينه إلى 
ج��ان��ب ع��دد م��ن رؤس���اء ال��دوائ��ر 
إطار  في  تاونات  بإقليم  والقياد 
احلركة االنتقالية لرجال السلطة، 
السلطات  ممثلي  بحضور  وذل��ك 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ورئ����ي����س امل��ج��ل��س 
العلمي احمللي لتاونات ورئيسي 
امل���ج���ل���س اإلق���ل���ي���م���ي وال���غ���رف���ة 
ال���ف���الح���ي���ة اجل���ه���وي���ة ون�����واب 
البرملان  في  اإلقليم  ومستشارو 
ورؤساء املصالح األمنية ورؤساء 

اإلقليمية  اخلارجية  املصالح 
اجلماعية  املجالس  ورؤس��اء 
السياسية  الهيئات  وممثلي 

وجمعيات  النقابية  والتنظيمات 
املجتمع املدني واألعيان ومراسلي 

الصحف احمللية.
وجت����در اإلش�����ارة أن���ه خ��الل 
تنصيب  فيه  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  
ال���ك���ات���ب ال���ع���ام وب���ع���ض رج���ال 
السيد  أل��ق��ى  ب��اإلق��ل��ي��م  ال��س��ل��ط��ة 
ذكر  كلمة  اإلق��ل��ي��م  ع��ام��ل  بلهدفة 
في  ت��ن��درج  ال���ذي  بالسياق  فيها 
االنتقالية  احل��رك��ة  ه���ذه  إط����اره 
.كما أضاف السيد العامل أن هذه 
احلركة جاءت كذلك في ظل ظرفية 

ال يزال بلدنا يخطو اخلطوات 
تفعيل  أج��ل  م��ن  الصحيحة 
اجلديد  ال��دس��ت��ور  مضمون 
تاريخيا  الذي يشكل حتوال 

ح�����اس�����م�����ا ف�������ي م����س����ار 
اس��ت��ك��م��ال ب���ن���اء دول���ة 
احل�������ق وامل����ؤس����س����ات 
وترسيخ  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

م������ب������ادئ وآل�����ي�����ات 
احلكامة اجليدة، 
وت��������وف��������ي��������ر 
امل�����واط�����ن�����ة 
ال����ك����رمي����ة، 

وال��ع��دال��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة، وال����ذي ي��ع��د كذلك 
األس�����������اس امل�����ت�����ني ل���ل���ن���م���وذج 
املغربي  ال��ت��ن��م��وي  ال��دمي��ق��راط��ي 

املتميز.
وب��ع��دم��ا ذك���ر ب��ب��ع��ض م��ه��ام 
رج���ل ال��س��ل��ط��ة ب��اع��ت��ب��اره ميثل 
تتمثل  والتي  التنفيذية  السلطة 
األم��ن والنظام  ف��ي احل��ف��اظ على 
املجالس  وم��واك��ب��ة  ال��ع��م��وم��ي��ني 
تدبير  ف��ي  املنتخبة  اجل��م��اع��ي��ة 
امل���ه���ام  وأداء  احمل���ل���ي  ال����ش����أن 
اإلداري����ة ف��ي إط��ار 
التنسيق  م��ن 
وال����ت����ش����اور 
ال�����ت�����ام م��ع 
ال���س���ل���ط���ة 
 ، قليمية إل ا
أه�����������������اب 
باملنتخبني 

وم���س���ؤول���ي امل���ص���ال���ح االم��ن��ي��ة 
والسكان  واألع��ي��ان  واخل��ارج��ي��ة 
ومختلف فعاليات املجتمع املدني 
التعاون مع رجال السلطة اجلدد 
قصد القيام مبهامهم واالضطالع 
إليهم  امل��وك��ول��ة  ب��امل��س��ؤول��ي��ات 
خ��دم��ة ل��رع��اي��ا ص��اح��ب اجل��الل��ة 
للمصلحة  وحت��ق��ي��ق��ا  األوف����ي����اء 
أكثر  لفعالية  وض��م��ان��ا  ال��ع��ام��ة 
ل�������إدارة ال���ت���راب���ي���ة وجت��س��ي��دا 
محمد  امل���ل���ك  ج���الل���ة  ل��س��ي��اس��ة 
السادس،الهادفة إلى تقدمي أفضل 

اخلدمات للمواطنني.
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، ط��ل��ب من 
راعني  يكونوا  أن  السلطة  رج��ال 
منهم  قريبني  املواطنني،  ملصالح 
سماعني ملشاكلهم، منصهرين في 
معاناتهم، هدفهم األسمى توطيد 
ال��ب��الد وص��ي��ان��ة وحدتها  ت��ق��دم 
وضمان املزيد من مقومات العيش 

الكرمي ملواطنيها.
ونسجل بأسف أن بعض 
الله  سامحهم  امل��س��ؤول��ني 
عوض أن ينكبوا في تفعيل 
التعليمات السامية جلاللة 
امللك واإلنخراط في خدمة 
تطلعات املواطنني؛صاروا 
ي��ن��خ��رط��ون ف���ي ال���دف���اع 
اخلاصة  مصاحلهم  ع��ن 
ومراكمة الثروات وابتزاز 
واملس  املنتخبني  بعض 

بكرامة املواطنني...

المركز المغربي لحقوق اإلنسان بتاونات سبق له أن طالب وزير الصحة بفتح تحقيق 

وزير الصحة يعفي مدير املستشفى االقليمي لتاونات 
ع���ل���م���ت ج����ري����دة »ص����دى 
ت���اون���ات » ع��ب��ر أح���د أع��ض��اء 
هذا  أن  الصحة  وزي���ر  دي���وان 
األخ���ي���ر أص�����در ق������رارا أع��ف��ى 
مب���وج���ب���ه م���دي���ر امل��س��ت��ش��ف��ى 
مهامه  م��ن  لتاونات  اإلقليمي 
بتدبير  أساسا  تتعلق  ألسباب 
ه���ذا امل���رف���ق ال��ع��م��وم��ي ال���ذي 

يتعلق بقطاع الصحة .
ه��ذا وجت��در اإلش���ارة ؛أنه 
ل���ت���دارس ال��وض��ع��ي��ة امل��زري��ة 
لقطاع الصحة بإقليم تاونات، 
وعلى ضوء عدة شكايات واردة 
على مكتب فرع املركز املغربي 
من  بتاونات،  اإلنسان  حلقوق 
عدد من املواطنني من مختلف 
ملكتب  سبق  اإلقليم،  جماعات 
مختصة  جلنة  شكل  أن  الفرع 
ل��ل��ب��ح��ث ف���ي ه����ذا امل���وض���وع 
على  اللجنة  ت��ل��ك  وق��ف��ت  وق���د 
ع����دة اخ���ت���الالت وص���ل���ت إل��ى 
واالستهتار  االستخفاف  ح��د 
امل��واط��ن��ني خصوصا  ب����أرواح 
اإلقليمي  املستشفى  يعرفه  ما 
ب����ت����اون����ات ال�������ذي ي��س��ت��ق��ب��ل 
امل��رض��ى واجل���رح���ى وح���االت 
ال���والدة م��ن ك��ل أن��ح��اء اإلقليم 
مراكز صحية  إلى  يفتقر  الذي 
حقيقية مجهزة مبعدات طبية 
توفر احلد األدنى من اخلدمات 

إرسال  ليتم  للساكنة  الصحية 
املرضى إلى مدينة فاس بدعوى 
السكانير  ج��ه��از  وج���ود  ع���دم 
رغم وجود  منذ شهور  املعطل 
أنهم  إال  ال��رادي��و  بقسم  أطباء 
هو  كما  ب��امل��داوم��ة  يقومون  ال 
م��ط��ل��وب.أم��ا ق��س��م اجل��راح��ة 
ال���ع���ام���ة ف��ت��ل��ك ه����ي ال��ط��ام��ة 
مع  املرضى  ومعاناة  الكبرى، 
هذا القسم تبدأ بإعطاء مواعيد 
تصل إلى عدة شهور ليتم بعد 
املصحات  إل��ى  تهريبهم  ذل��ك 
اخلاصة بفاس، هذه املصحات 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى امل������وارد 
الصحة ضدا  ل��وزارة  البشرية 
على القانون إضافة إلى غياب 
ممنهج لطبيب وطبيبة االطفال 
ي���وم���ي االرب�����ع�����اء واجل��م��ع��ة 
وتكليف طبيب جلراحة العظام 
لفحص  امل��س��ت��ع��ج��الت  ب��ق��س��م 
الوالدة،حيث  حديثي  األطفال 
عليه  ال��واف��دة  احل���االت  يقابل 
بالالمباالة ؛وقس على ذلك كثير 
بصحة  االستهتار  ح��االت  م��ن 
للعالج  وال���واف���دي���ن  امل��رض��ى 
ووق��ف  االقليمي.  باملستشفى 
املركز كدلك  على خالف تدور 
طاحونته بني ادارة املستشفى 
والعاملني  لتاونات  االقليمي 
االقليمي  املستشفى  بصيدلية 

هذه  تعطيل  ف��ي  تسبب  ال��دي 
امل���ص���ل���ح���ة، ب��ح��ي��ث ال ت��ف��ت��ح 
الرسمية  أوقاتها  في  أبوابها 
إال ن����اذرا. ه��ذا ال��ت��أخ��ر وه��ذا 
استهتار  اجل��ان��ب��ي  ال���ص���راع 
في حد ذاته يؤدي ثمنه غاليا 
االقليمي  باملستشفى  املرضى 
لتاونات مبختلف مرافقه، ذلك 
أن امل���رض���ى ب��ح��س��ب اف����ادات 

يتوصلون  ال  م��ن��ه��م   ال��ب��ع��ض 
بدوائهم في الوقت الذي حدده 
ال��ط��ب��ي��ب. ه���ذا ب��االض��اف��ة إل��ى 
والوسائل  التجهيزات  هزالة 
الطبية داخل املستشفى وعدم 
يضع  مما  بعضها،  استخدام 
النزيهة  الطبية  األط���ر  بعض 
في مواقف حرجة جتعلهم في 
املرضى  مع  مباشرة  مواجهة 

وعائالتهم، بعضهم يضطر إلى 
شراء بعض اللوازم الطبية من 
ماله اخلاص في وقت يفترض 
ال��وص��ي��ة  ال�������وزارة  ت���ق���وم  أن 
واجلهوية  االقليمية  وإدارتها 
بتوفير ذلك حفاظا على السير 
العام داخل املستشفى اإلقليمي 

وغيره من املراكز الصحية.
< حممد املزيايت

علمت »صدى تاونات« أنه تم يوم  26يناير 2015 إتخاذ قرار من طرف وزير الداخلية إعفاء الكاتب العام لعمالة إقليم 
إحدى  أنجزت  بتاونات، وقد  الوطني  اإلنعاش  متزوجة في قطاع  تشغيل سيدة  تورطه في  تاونات وذلك على خلفية  
المصالح ااألمنية تقريرا يشير فيه بأن المعني باألمر كان يستغل هذه السيدة بعد تورطه في ربط عالقة )...( معها ... 
وكذا بسبب ما راكمه هذا المسؤول من خروقات حسب تقرير قامت به مصالح المفتشية العامة عندما كان كاتبا عاما 

بعمالة إقليم الحاجب خاصة ما قام به من تفويتات ألراضي جماعية وساللية للخواص .

الداخلية تعزل الكاتب العام لعمالة تاونات... 
حريٌق يشبُّ يف 

مصلحة اإلعاميات  
بعمالة إقليم تاونات

شب حريق  في مصلحة 
اإلعالميات بعمالة إقليم تاونات ،يوم 
29يناير2015، حيث شوهدت ألسنة 

النيران باملصلحة،األمر الذي جعل 
السماء تتلبد بالدخان ألزيد من 10 
دقيقة قبل أن يتدخل رجال املطافئ 

إلخماد النيران، حسب مصدر في 
عني املكان.

وقد فتحت املصالح املختصة 
حتقيقا في املوضوع ملعرفة حيثيات 

وأسباب هدا احلريق.هل هو من فعل 
فاعل أم هو بسبب إلتماس كهربائي.

تأخري ملف عضو 
مجاعي بتاونات 

متورط يف ترويج 
خمدر الشريا مبدينة 

اجلديدة للمداولة
أرجأت الغرفة اجلنحية 

التلبسية االستئنافية لدى محكمة 
االستئناف باجلديدة يوم اخلميس 

8 يناير 2015 برئاسة املستشارة 
» الشفاري » النطق باحلكم في 

قضية مستشار جماعي وشريكه 
سائق سيارة من نوع كولف بإقليم 

تاونات على خلفية ترويج املخدرات 
باجلديدة إلى غاية يوم 2فبراير 

.  2015
وأمام هيئة احلكم اعترف 

الظنينان باملنسوب إليهما تلقائيا 
وذلك بنقل مخدر الشيرا من 

منطقة احلسيمة في جتاه مدينة 
اجلديدة من أجل تسليمها ملروج 

بنفس املدينة .
وقد سبق أن أدانت احملكمة 

االبتدائية باجلديدة في وقت سابق 
كل من املستشار اجلماعي » ع س » 

باحلبس النافذ ملدة سنتني ، وسائق 
السيارة من كولف » ع ف »  باحلبس 

النافذ ملدة 3 سنوات ، حيث مت 
استئناف احلكم من قبل السيد 

وكيل امللك ودفاع املتهمني .
وتعود وقائع هذه النازلة إلى 

شهر أكتوبر 2014 ملا متكنت 
كوكبة الدراجات النارية التابعة 
للمركز القضائي للدرك امللكي 

باجلديدة من توقيف سيارة من نوع 
كولف  بالطريق املؤدية بني أزمور 

واجلرف األصفر ، وإثر تفتيش 
روتيني للسيارة متكن الدركيان من 

ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا 
قدرت بحوالي 4 كيلوغرامات ، و 

بأمر من النيابة العامة مت  وضعهم 
حتت تدابير احلراسة النظرية 
آنذاك إلخضاعهم لالستنطاق 

التمهيدي حيث اعترفا باملنسوب 
إليهما .

املستشفى االقليمي لتاونات 
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تحت المجـــــــهر
بعدما تقدم 

محام شاب من تاونات، 
ومعتقل بسجن عين 

قادوس بشكاية
الوزير الرميد يفتح 
تحقيقا يف اتهامات 

ألمنيني بفاس 
أم���ر وزي����ر ال���ع���دل واحل���ري���ات، 
الوطنية  ال��ف��رق��ة  ال��رم��ي��د،  مصطفى 
البيضاء،  بالدار  القضائية  للشرطة 
بفتح حتقيق في قضية تعذيب، بعد أن 
تقدم محام شاب من تاونات، ومعتقل 
بسجن عني قادوس بفاس على ذمة 
التحقيق في ملف االجتار الدولي في 
العدل  وزير  إلى  بشكاية  املخدرات، 
يتهمان  بفاس،  للملك  العام  والوكيل 
فيها عناصر من الشرطة بوالية أمن 
رسمي،  محضر  في  بالتزوير  ف��اس 
وت��ع��ري��ض امل��ع��ت��ق��ل ل��ل��ت��ع��ذي��ب أث��ن��اء 
التحقيق معه، واالستياء على مبلغ 

مالي بقيمة 20 ألف درهم.
وف������ي ه������ذا ال����س����ي����اق، ك��ش��ف 
عن  ال��ق��ادر  عبد  بوخليفي  احمل��ام��ي 
هيئة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء، ف��ي ات��ص��ال 
ه��ات��ف��ي أج��رت��ه م��ع��ه ي��وم��ي��ة “أخبار 
للشرطة  الوطنية  الفرقة  أن  اليوم”، 
عني  سجن  إل��ى  انتقلت  القضائية، 
قادوس بفاس، واستمعت إلى موكله 
الذي صرح للمحقيني بأنه ظل طيلة 
إلى  ال��ي��دي��ن  مصفد  البحث  مرحلة 
اخللف، وأنه تعرض للعنف اجلسدي 
أمن  بوالية  أم��ن  ي��دي ضابطي  على 
أن  مضيفا  بإغماء،  وأصيب  ف��اس، 
محضر  ف��ي  ال����واردة  التصريحات 
ات��ه��ام��ه ب��االجت��ار ف��ي امل���خ���درات لم 
ت��ص��در ع��ن��ه، وأن���ه وق��ع عليها حتت 

الضغط والتعذيب.
اليوم”  “أخبار  يومية  وكشفت 
يناير  بتاريخ27   1584 عددها  في 
أن  مطلع،  مصدر  عن  نقًا   ،2015
للشرطة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��رق��ة  ع��ن��اص��ر 
إل���ى ضابطي  ت��س��ت��م��ع  ال��ق��ض��ائ��ي��ة، 
ومفتش،  مقدم  برتبة  وشرطيني  أمن 

إض���اف���ة إل���ى ال��ع��م��ي��د امل��رك��زي 
الشرطة  مصلحة  ورئيس 

أمن  ب��والي��ة  القضائية 
ف��اس ودرك��ي مبدينة 
احل������اج������ب، ح��ي��ث 
ووج��ه��وا ب��ادع��اءات 
امل��ش��ت��ك��ي ال��ق��اب��ع 
ب������س������ج������ن ع����ني 
قادوس في قضية 

املخدرات.

رش��ي��دة االدي���س���ي ال��ب��وزي��دي 
األخير،  شهرها  ف��ي  حامل  سيدة 
ق���ص���دت امل��س��ت��ش��ف��ى االق��ل��ي��م��ي 
صبيحة  م���ن   2.5 ف���ي  ل���ت���اون���ات 
وذلك   ،  2015 يناير   14 االرب��ع��اء 
ب��ع��دم��ا أح��س��ت ب��أل��م امل��خ��اض قد 
لها  ووض��ع��ت  استقبلت  زاحمها، 
حقنة، نصحتها املولدة أن مولودها 
في وضع مقلوب، أي أن راسه نحو 
األعلى، ظلت تنتظر الى غاية  4.5 
منت  على  نقلها  مت  حيث  صباحا، 
سيارة اسعاف املستشفى االقليمي 
الى املركب االستشفائي بفاس غير 
أنها لم جتد سوى كرسي لتجلس 
عليه وليس سريرا كما هو متطلب 
وبرفقتها  احل�����رج،  وض��ع��ه��ا  م���ع 
مم��ددة  حامل  اخ��رى  سيدة  كانت 
لهذه  مقلق  غير  ك��ان  وضعها  لكن 
الدرجة، عند اقتربنا من تيسة تقول 
رافقت زوجته  التي  الزوج  شقيقة 
على م��نت س��ي��ارة االس��ع��اف، 
املولود  طالئع  ان  احست 
بدأت تظهر، لهذا السبب 
ط��ال��ب��ت س��ائ��ق س��ي��ارة 
الى  بالتوجه  االسعاف 
لعل  ت��ي��س��ة  مستشفى 
ي��ت��م ان��ق��اذ  وع��س��ى ان 
م���ا مي��ك��ن ان����ق����اذه، لكن 
ع��ن��د ال���وص���ول ال���ى ب��اب 
م��س��ت��ش��ف��ى ت��ي��س��ة وج���دت 
امل����م����رض����ة ن��ائ��م��ة 
وان����ت����ظ����رن����ا 
ت���������ق���������ول 
امل��ش��ت��ك��ي��ة 
ف��������������������ي 
ظروف ال 
ي���ح���س���د 
 ، عليها
ال�������ى 

أن خ��رج��ت امل��م��رض��ة ب��ع��د م��رور 
نصف  وج��دت  حينها  ساعة،  رب��ع 
امل��ول��ود ق��د ظ��ه��ر، ف��ق��ام��ت ب��امت��ام 
لفت  ث��م  ببساطة،  التوليد  عملية 
امل���ول���ود ف���ي »خ���رق���ة« و«م���الي���ة«، 
اية  ب��دون  حالها  على  االم  وظلت 
عناية وطالبتنا بامتام الرحلة الى 
وقد  ب��ف��اس،  االستشفائي  امل��رك��ب 
نصحتنا أن املولد »سخفان«، عند 
املولود  أن  أحسست  ف��اس،  مدخل 
الذي كان بني يدي قد لفظ أنفاسه، 
وملا وصلنا الى املركب قابلنا طبيب 
ومنحني وثيقة وفاة واملولود، من 
املركب الى عني السمن توجهت مع 
الوطني  األم��ن  مركز  عند  طاكسي 
ل��الب��الغ ع��ن وف��اة امل��ول��ود، بعدها 

مت ن��ق��ل امل����ول����ود امل��ت��وف��ى 
م���������ن امل������رك������ب 

االس���ت���ش���ف���ائ���ي ال�����ى م��س��ت��ش��ف��ى 
ال��غ��س��ان��ي ح��ي��ث س��ل��م��ت محضر 
امل��ول��ود.  جثمان  وتسلمنا  االم���ن 
ادارة  منا  ذلك طلبت  على  وزي��ادة 
 350 اداء  االس��ت��ش��ف��ائ��ي  امل��رك��ب 
املكلومة  األم  مصاريف  عن  دره��م 
دون ان تلقى اية عناية او مبيت أو 
املتدهور.  الصحي  حلالها  اهتمام 
ظلت راقدة هناك دون غطاء ودون 
اصيبت  ان  ال��ى  لباسها  استبدال 
بنزلة ب���رد، دف��ن امل��ول��ود ي��وم 15 
رفع  السبب  ل��ه��ذا   ،  2015 يناير 

الزوج الذي هو ايضا في 
وض����ع اج��ت��م��اع��ي 

ص���ع���ب ح��ي��ث 
بيع  مي��ت��ه��ن 

»الببوش« 
دع�������وى 

وفاة  في  املتسببني  على  قضائية 
االه��م��ال  م��ول��وده اجل��دي��د بسبب 
والالمباالة، خاصة وان هذه السيدة 
سبق وان وضعت مولودها الثاني 
والثالث مبنزلها دون مشاكل تذكر. 
كالتي تعرضت لها عندما توجهت 

الى مستشفيات الدولة.
والسبب يتضح دائما من خالل 
هذه احلالة واحلاالت السابقة، أن 
ال  ل��ت��اون��ات  االقليمي  املستشفى 
افضل  اغالقه  وان  لشيء،  يصلح 
ك��م��ا س��ب��ق وان طالب  ف��ت��ح��ه  م��ن 
ب��ع��ض اع���ض���اء امل��ج��ل��س 
االق��ل��ي��م��ي ل��ت��اون��ات 
ب�����ذل�����ك، ف����ح����االت 
الوالدة التي تفد 
ع��ل��ي��ه ل��ي��ال او 
في ايام العطل 
وال������ع������ط������ل 
االس��ب��وع��ي��ة، 
يتم توجيهها 
ال����ى امل��رك��ب 
االستشفائي 
لفاس لتجنب 
ت����ع����ق����ي����دات 
الوالدة، حيث 
غياب الطبيب 
امل������خ������ت������ص، 
وح�������������ي�������������ث 
ق���س���م ال�������والدة 
ال���ق���ي���ص���ري���ة ال 
ي���ش���ت���غ���ل ف�����ي ه����ذه 
السبب  ل��ه��ذا  االوق����ات، 
حت���دث ال��وف��ي��ات وامل��آس��ي 
وال���دول���ة م��ك��ت��وف��ة األي���دي 
قوة  وال  ح��ول  وال  تتفرج، 

اال بالله. 
> م.ع.

انها الفاجعة، انها المأساة، 
بهذه العبارة تحدثت شقيقة 

بائع الببوش بتاونات، وهي تحكي 
قصة وفاة مولود جديد لزوجة 

أخيها بين يديها بعد رحلة عذاب 
بين المستشفى االقليمي لتاونات 

ومستشفى تيسة والمركب 
االستشفائي الجامعي 

لفاس.

حدوث ثاني وفاة للمواليد اجلدد بني تاونات وفاس 
مأساة زوجة بائع "الببوش" بتاونات

غياب المداومة بالمستشفى اإلقليمي يتسبب يف وفيات مواليد جدد ياوزير الصحة 

السبب يتضح دائما من 
خالل هذه الحالة والحاالت 

السابقة، أن المستشفى 
االقليمي لتاونات ال يصلح 

لشيء، وان اغالقه افضل 
من فتحه كما سبق 

وان طالب بعض اعضاء 
المجلس االقليمي لتاونات 

بذلك، فحاالت الوالدة 
التي تفد عليه ليال او في 

ايام العطل والعطل 
االسبوعية، يتم توجيهها 
الى المركب االستشفائي 

لفاس لتجنب تعقيدات 
الوالدة

وزير الصحةوزير العدل

السبع قتل ابنها وشردت وهددت بالقتل تناشد انصافهاعين مديونة :
ت���ل���ت���م���س امل���واط���ن���ة 
عمرو  بنت  السبع  رحمة 
بدوار فناسة التابع لقيادة 
مصالح  من  مديونة،  عني 
في  النظر  بتاونات  ال��درك 
ان  س��ب��ق  ال��ت��ي  شكايتها 

عرضتها على انظار وكيل 
االبتدائية  باحملكمة  امللك 
يونيو   3 ي���وم  ل��ت��اون��ات 
رقم  ارسالية  حتت   2014
وال��ت��ي   ،  2014  /  3104
تطالب فيها املشتكية بعد 

احلاملة  ظلما  ضاقت  أن 
س  رق��م  الوطنية  للبطاقة 
992276 ، باالستماع الى 
جوار لها سبق ان تسبب 
اربعة افراد منهم في مقتل  
عاود  بعدما  وذل��ك  ابنها، 

عليها  االع����ت����داء  ه�����ؤالء 
ب��ال��ت��رام��ي ع��ل��ى ارض��ه��ا 
وال��ت��س��ب��ب ف���ي ت��خ��ري��ب 
مغروسات ارثها وتهديدها 
بالقتل وتعريضها للتشرد 
وممتلكاتها  منزلها  ع��ن 

ال��ك��ائ��ن��ة ب������دوار ف��ن��اس��ة 
لذا  مديونة.  عني  بجماعة 
ت��ط��ال��ب ب��االس��ت��م��اع ال��ى 
واحالتهم  ب��ه��م  املشتكى 
وفقا  العدالة،  انظار  على 

صورة جتمع رحمة السبع وابنها املقتول وابنته للقانون.
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خاص بتيسة
صفحة خاصة بتيسة 

إعداد : يونس لكحل
الهاتف : 0661937349

lakhalyounesss@gmail.com

:

من تيسة

حادث
كادت   29-01-2015 األربعاء  صبيحة 
سيارة من نوع } ستروين{ أن تتسبب في 
كارثة لوال مشيئة األق��دار بعدما هوت من 
أعلى هضبة  مطلة على السوق األسبوعي 

الذي كان مكتظا بالناس .
 هذا وهرعت  عناصر الدرك امللكي و 
السلطة احمللية إلى عني املكان ليتم التدخل  
لسحب السيارة التي كادت تهوي  و تتسبب 
في حادث خطير بسبب تواجد عدد كبير 
السوق  على  امل��ط��ل  باملكان  امل��واط��ن��ني  م��ن 

األسبوعي لتيسة.

اجلمعيات الرياضية 
بتيسة تتحد  

الرياضية  اجلمعيات  م��ن  ع��دد  ق��ام��ت 
رياضية  فيدرالية  بتأسيس  مؤخرا  بتيسة 
بأغلب  امل��م��ارس��ة  اجلمعيات  أه��م  ضمت 
ال��ب��ط��والت ال��ري��اض��ي��ة  ل��ع��ص��ب��ة ال��وس��ط 

الشمالي لكرة القدم.
الشباب  ب��دار  ال��ذي عقد  العام   اجلمع 
للفدرالية  األساسي  القانون  ناقش  تيسة  
و مت انتخاب مكتب مسير ملدة 4 سنوات . 
اجلمعيات املنضوية في الفدرالية املذكورة 
اخ���ت���ارت اإلط�����ار ال��ري��اض��ي ع��ب��د امل��ال��ك 
التوزاني رئيسا لها بالرجوع  إلى جتربته  في 
املجال بعدما اشتغل قرابة 23 سنة  كإطار 
الرياضة. و  الشباب  ل���وزارة  تابع  رياضي 
عبد املالك التوزاني  عبر ل«صدى تاونات« 
عن اعتزازه باحتاد اجلمعيات الرياضية و 
أكد بأن الفيدرالية ستكون  انطالقة مهمة 
كل  في  باملدينة  الرياضي  الشباب  لتنمية 

املجاالت .

سكان حي المسيرة 
بتيسة يطالبون بهدم 

منزل مهجور بدأ في 
االنهيار

ط��ال��ب ع����دد م���ن س��ك��ان ح���ي امل��س��ي��رة 
العمل  السلطات و ذلك عن طريق  بتدخل 
لتفعيل  القانونية  اإلج����راءات  ات��خ��اذ  على 
ه���دم  أح��د امل��ن��ازل ب��احل��ي امل��ذك��ور ال��ذي 
ب���دأت ب��ع��ض أج����زاءه ب��ال��ت��س��اق��ط  بسبب 
بينا  تهديدا  يشكل   إليه مما  املياه  تسرب 
لسكان احل��ي و امل���ارة . م��ص��ادر م��ن عني 
املنزل  يسببه  ال��ذي  التهديد  نقلت  املكان  
املتهالك و األيل للسقوط لعدد من البنايات 
من  األم��ط��ار  مياه  غمرته  بعدما  امل��ج��اورة 
و  االس��م��ن��ت  تفتت  ف��ي  وتسببت  ال��داخ��ل 

تهالك الدعامات احلديدية ...

يونس لكحل – صدى تاونات 

ال��س��ؤال  ب��ط��رح  ن��ب��دأ مقالنا ه��ذا 
التالي : هل األقنعة بدأت تتساقط 
تبرز   و  املستور  لتكشف  بتيسة 
حقيقة فشل من حتملوا املسؤولية 
بلدية  ش��ؤون  تسيير  فيما يخص 
كان من املفترض أن تكون من بني 
ع��ل��ى مستوى  ال��ب��ل��دي��ات  أح��س��ن 
اإلقليم ملا تتوفر عليه من مؤهالت 
اقتصادية  تاريخية و  جغرافية و 
ت��ورط��وا   م��ن  ك��ل  لكن   ، بشرية  و 
ف��ي اخ��ت��الالت ع��دة بتيسة و من 
يدور في فلكهم من " األرك��وزات " 
املوجهة خلدمة الفساد عن طريق 
حمايته و التغطية على منفذيه مع 
جملة  في  اختصروه  شعار  تبني 
الفساد حتى  نصرة   " قبيل    من 
ال يكشف األسياد -أسيادهم طبعا 
نضاالت  يستحضر  م��ن  لكن   ،  "-
مبا  يتيقن  الشرفاء  تيسة  أب��ن��اء 
داع��م��ي  أن  للشك  م��ج��اال  ي���دع  ال 
ال��ف��س��اد و امل��ت��س��ت��ري��ن ع��ن��ه  قد 
أب��ان��وا ع��ن م��واق��ع��ه��م و ك��رس��وا 
غبائهم ببساطة ألن التاريخ علم 
اإلنسانية أنه ال يذكر إال الشرفاء ، 
لكن بعد كل هذا اخلبث البني من 
الكراكيز سنستمر في طرح عدد 
يحق  أال   : قبيل  من  األسئلة  من 
املسؤولني  مطالبة  تيسة  ألبناء 
املشاريع  ك��ل  ف��ي  حتقيق  بفتح 
التي استفادت منها تيسة فيما 
يخص برنامج التأهيل احلضري 
و العمل على إنزالها بشروطها 
باعتبارها  النزيهة  القانونية 
.فهي  بامتياز  ملكية  مشاريع 
التهيئة  مشاريع  ضمن  تدخل 
احل���ض���ري���ة خل���م���س ب��ل��دي��ات 
أن  ال��ب��الد  مللك  سبق  بتاونات 

في  بها  األش��غ��ال  انطالقة  أعطى 
زيارته السابقة لتيسة ؟ . أال يحق 
و  اخلروقات  فضح  تيسة  لسكان 
مشاريع  طالت  التي  ال��ت��ج��اوزات 
امللعب  القاعة املغطاة و  من قبيل 
البلدي ؟ ، بعدما تأكد أنه لم يتم 
اح���ت���رام دف���ات���ر حت��م��الت اجن���از 

ه��ات��ه امل��ش��اري��ع. ه���ذا ب��اإلض��اف��ة 
إلى التجاوزات التي طالت عملية 
إصالح و تبليط أزقة حي الداخلة 
انتهت األشغال حتى  أن  ما  الذي 
ليتحول  التفتت  في  االسمنت  بدأ 
ت��س��اق��ط لألمطار  ب��ع��د ك��ل  احل���ي 

انه صرفت  رغم  موحل  مكان  إلى 
ماليني.  و  م��الي��ني  امل��ش��روع   على 
امل��س��ؤول��ي��ة  أن  إذن  ال���راج���ح  م��ن 
حت��ت��اج ط��ب��ع��ا إل����ى ال��ف��اع��ل��ي��ة و 
ال��ع��ط��اء و  احل��رك��ي��ة م��ع الفعل و 
التتبع و تكريس النزاهة و حتديد 

اإلرادة  ل��ت��ت��واف��ق  امل��س��ؤول��ي��ات 
احلق  دولة  مفهوم  مع  السياسية 
و القانون و املساهمة في تكريس 
م��غ��رب ال��دس��ت��ور اجل���دي���د ال���ذي 
احملاسبة  و  املسؤولية  ب��ني  رب��ط 
ليصل التسيير و التدبير للمرفق 
ال����ع����ام إل�����ى حت��ق��ي��ق و 

ت��ك��ري��س م��ف��ه��وم االن��ت��ق��ال 
الدميقراطي الذي يطمح إلى بلوغ 
م��س��ت��وى ي��ت��ح��ق��ق ف��ي��ه امل��رغ��وب 
مجتمع  ق��ب��ي��ل  م��ن   ، امل��ط��ل��وب  و 
ب��ه مؤسسات  م��ن��دم��ج  و  م��ت��ط��ور 
تقدر  و  املواطنني  منتخبة حتترم 

مبشروعيتها  وتعترف  تطلعاتهم 
.و ه��ذا م��ا ت��ؤك��ده ك��ل امل��ب��ادرات 
فإذا  السامية.  امللكية  اخلطب  و 
تدافع  احمللية  التنسيقية  ك��ان��ت 
ع��ل��ى ك���ل ذل���ك ف��م��ا ه���ي أج��ن��دات 
خبروا  الذين  "الوصوليني"  بعض 
بياناتهم  ط��ري��ق  ع���ن  ال��ت��ض��ل��ي��ل 
ال��ردي��ئ��ة و خ��رج��ات��ه��م ال��غ��ارق��ة 
يستحيي  ال   والتي  البالدة  في 
ع��ل��ي��ه��ا  امل����وق����ع  ال  و  ك���ات���ب���ه���ا 
لكن  معلومة  احلقائق  أن  بكون 
 . الشرفاء  إال  يذكر  ال   التاريخ 
تتخبط  والتي  تيسة  ان مشاريع 
ف���ي خ��روق��ات��ه��ا ب��ع��دم��ا أزك��م��ت 
اختالالتها األنوف ال تزال تنتظر 
م��ن ي��ح��رك م��ل��ف��ات��ه��ا امل��ل��غ��وم��ة " 
البلدي  امللعب  و  املغطاة  القاعة 
منوذجا" - سوق أسبوعي حتول 
إل����ى م��ه��زل��ة ك���ل امل���ه���ازل ب��ع��دم��ا 
ال  و  تعد  ال  أم���وال  عليه  ص��رف��ت 
األشغال  تنتهي  أن  ما  و  حتصى 
امل��ش��وه��ة حتى ي��ع��ود إل��ى دم��اره 
سوق  إل��ى  حت��ول  بعدما  املعهود 
انه  العلم  م��ع   . بامتياز  ال��وح��ل 
من  ع��دد  ف��ي  فتح حتقيق  و ج��ب 
من  يكتنفها  ما  لتحديد  الصفقات 
األحكام  نسيان  دون  غ��م��وض)...( 
ميزانية  تكلف  ال��ت��ي  القضائية 
شكل  على  طائلة  أم���وال  البلدية 
رئيس  امتناع  بسبب  تعويضات 
صدرت  أحكام  تنفيذ  عن  البلدية 

باسم جاللة امللك .
املتتبع ملا يحصل في تيسة  إن   
من تخبط و عشوائية في التسيير 
دون  املشاريع  من  لعدد  التدبير  و 
التي  و  ال��ش��رس��ة  الهجمة   إغ��ف��ال 
تعرضت لها  أشجار بعدما اقتلعت  
و مت ت��ع��وي��ض��ه��ا ب��ص��ف��ق��ة أب��رم��ت 
بسرعة فائقة جللب أشجار جديدة 
في  إقبارها  مت  و  ردي��ئ��ة  نوعيتها 
أنظار  أمام  اغتيلت  مهدها  حينما 
املارة. األمر الذي دفع  بعامل اإلقليم 
إلى زيارتها و البحث  عن  من ظل 
منها حيا يرزق ، وما تلكم األشجار 
إال جزء من غابة وجب البحث بني 

ثناياها و تفاصيلها املتشابكة ...

شجــرة تخــفي غــابة بتيــسة 

املتواجدة  املزبلة  تعد   
مب��ن��ج��م امل���ل���ح ال��ش��ه��ي��ر 
ب��ت��ي��س��ة م����ن ال����ك����وارث 
التي  امل��ن��س��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة 
تهدد  بشكل واضح الصحة  
ال���ع���ام���ة؛ مم���ا ي��س��ت��دع��ي 
التدخل العاجل من طرف 
ما  لتصحيح  امل��ع��ن��ي��ني  
مي��ك��ن  ت��ص��ح��ي��ح��ه. فمن 
يستمر  أن  املنطقي   غير 
، مع  ال��وض��ع  على حاله 
العلم أن البلدية مستمرة 
ف�����ي ص������رف ال���ن���ف���اي���ات 

باملكان بالرغم من األحكام 
القضائية التي حكمت غير 
نهائي  م��رة  و بشكل  م��ا 
ب��وق��ف ص���رف ال��ن��ف��اي��ات 
باملنجم الذي يعد من أهم 

املناجم بشمال إفريقيا.
ال�����ك�����ارث�����ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  
ال���واق���ع���ة وج�����ب ت��دخ��ل 
امل���س���ؤول���ني  ل��وق��ف��ه��ا  و 
ت����دارك  األم���ر ع��ن طريق  
النفايات  و حماية   إزالة 
املكان  الذي يعد رمز من 

رموز تيسة .

مزبــلة منــجم املــلح بتــيسة
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من غفساي

انتهاك حرمة الثانوية 
اإلعدادية الرتبة

عقليا  مختل  أن��ه  يعتقد  مجهول  اقتحم 
الثانوية اإلعدادية الرتبة ليلة 26/01/2015 
،وقام بتخريب ابواب ثالث حجرات واجتث 
أغراس ساحة املؤسسة وكسر زجاج النوافذ 
امل��ت��داول ب��ني السكان  وس��ب��ورت��ان.وح��س��ب 
ويفد  وزان  إقليم  من  ينحدر  الشخص  فهذا 

للمنطقة من حني آلخر.
وت��ع��ود أس��ب��اب س��ه��ول��ة ان��ت��ه��اك حرمة 
املؤسسة لعدم تواجد سور يحمي املؤسسة 
آمن  على  يسهر  ليلي  حل���ارس  واف��ت��ق��اده��ا 

املؤسسة وسالمة محتوياتها وجتهيزاتها.

بعد معاناة طويلة لساكنتها 
تعيين طبيبة بالمركز 

الصحي بجماعة الوردزاغ
اخلاصة  التعيينات  إط��ار  في  طبيبة  التحقت 
ال��ص��ح��ي باجلماعة   ب��امل��رك��ز  ال��ص��ح��ي��ة  ب��األط��ر 
القروية الوردزاغ األسبوع املاضي  بعد  معاناة 

طويلة لساكنتها .
ويأتي هذا التعيني بعد صيام عانت منه ساكنة 
رغم  امل��اض��ي  ال��ق��رن  تسعيينيات  منذ  اجلماعة 
الشكايات املتتالية التي كانت تتقدم بها  الساكنة 
إلى اجلهات املسؤولة ، بسبب عدم وجود طبيب 
صحية   خ��دم��ات  تقدمي  بهدف  رسمية  طبيبة  أو 
ال���وردزاغ  جلماعة  امل��ج��اورة  السكانية  للكثافة 
املتنفس  يعد  الصحي  امل��رك��ز  والن    ، م��ن جهة 
الوحيد للدواوير املجاورة  من جهة ثانية ، الى أن 
مستفيدا  بالوردزاغ  الصحي  املركز  دور  وصل 
من خدمات الطبيبة الرسمية  لتعم فرحة الساكنة 

بوجودها ونسيان نكسة ماضيها .
وال����ى ذل����ك،  ع��ب��رت ال��ط��ب��ي��ب��ة ع��ن ارت��ي��اح��ه��ا 
استعدادها  م��ؤك��دة   الصحي  باملركز  لتعيينها 
لتقدمي خدمات صحية للساكنة  مطالبة بتكثيف 
اجل��ه��ود م��ن ط���رف  اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة بتوفير 
لاستجابة  ال��ض��روري��ة   الصحية   املستلزمات 
حلاجيات الساكنة و الرفع من مردودية اجلودة 

الصحية والتشجيع على االستقرار .

أسرة طفل 
مغتصب تتظلم...

  توصلت اجلريدة من فؤاد بنسعيد من 
دوار النقلة بجماعة ودكة بشكاية حول عدم 
إنصاف ابن أخيه القاصر فريد بنسعيد الذي 
تعرض لهتك عرضه من طرف املدعو )ق. ع( 
من نفس الدوار بتاريخ 08/09/2014،بحيث 
ضد  القانونية  املساطر  استيفاء  بعد  أن��ه 
املعتدي أصدرت محكمة اجلنايات لألحداث 
بعقوبة  القاضي  حكمها  بفاس  االبتدائية 

حبسية مدتها سنة.
ال��ذي  النفسي  ال��ض��رر  حلجم  وبالنظر    
على  وانعكاسه  القاصر  الطفل  ل��ه  تعرض 
م��س��ت��ق��ب��ل��ه،ف��إن ه���ذه ال��ع��ق��وب��ة ت��ب��ق��ى دون 
ضخامة  وكذلك  وأهله  الضحية  انتظارات 

الفعل اجلرمي.

خاص بغفساي
صفحة خاصة بغفساي 

إعداد : محمد حجاج
GSM: 0667675853 :

Email : mohamedhajjaj71@gmail.com

بعد اإلعتداء اللفظي بجماعة البيبان على عامل إقليم تاونات

تقدمي املتهمني أمام احملكمة بتهمة عرقلة حرية العمل وتوقيف 
سير األشغال وإحداث الفوضى والشغب مع السب والشتم

ت��ع��رض ع��ام��ل إق��ل��ي��م ت��اون��ات 
ط��رف  م��ن  عنيف  لفظي  ل��ه��ج��وم 
بعض من شباب دوار عني باردة 
التابع جلماعة البيبان وذلك يوم 
ح��ض��وره  إب����ان   24/12/2014
مب��ع��ي��ة وف����د م���راف���ق ل���ه إلع��ط��اء 
ان��ط��الق��ة غ���رس 90 ه��ك��ت��ارا من 
بدوار  الساللية  اجلموع  أراض��ي 
عني باردة في إطار مشروع التنمية 
املثمرة،هذا  لألشجار  املندمجة 
جمعية  م��ن  ب��ه  تقدمت  امل��ش��روع 
لدى  والتضامن  للتنمية  البيبان 
اجلهات اإلقليمية لتنمية وتثمني 
ش��ج��رة ال��ت��ني وذل����ك ب��اس��ت��غ��الل 
م��س��اح��ة ش��اس��ع��ة م���ن أراض����ي 
تنموية جماعية  اجلموع ألهداف 
واحل��رص على احلفاظ على هذا 
يعود  وجعله  الترامي  من  اإلرث 
احلقوق  ذوي  عموم  على  بالنفع 

بالدوار.
عامل  وصول  ومبجرد 
املرافق  وال��وف��د  اإلقليم 
له إلعطاء انطالقة بداية 
امل���ش���روع حتى  ت��ن��ف��ي��ذ 
تعالت هتافات مجموعة 
من الشباب بكالم ساقط 
ون���اب���ي ف���ي ح���ق ع��ام��ل 
اإلق��ل��ي��م،واس��ت��م��ر ه��ذا 
مغادرة  حني  إلى  الفعل 
العامل لعني املكان،وبعد 
ه���ذا احل����ادث م��ب��اش��رة 
بدأت التحركات األمنية 
حت����ت إش��������راف وك��ي��ل 
تاونات  بابتدائية  امللك 
إلي��ق��اف امل��ت��ورط��ني في 
وبالفعل  ال��ه��ج��وم  ه���ذا 
من  احمللي  األم��ن  متكن 
وفرار  شخصني  اعتقال 

6 آخرين.
 12/01/2015 ي���وم  مت  وق���د 
ت��ق��دمي امل��ت��ه��م��ني أم����ام احمل��ك��م��ة 
بتهمة عرقلة حرية العمل وتوقيف 
الفوضى  وإح��داث  األشغال  سير 

والشغب مع السب والشتم.
وح�����س�����ب اس�����ت�����ق�����راء ل�����رأي 

لهذا  املناهضة  ال��دوار  ساكنة 
يتهمون  امل��ش��روع،ف��ه��م 

اجل���م���ع���ي���ة احل���ام���ل���ة 
بتغييب  ل��ل��م��ش��روع 
التشاركية  امل��ق��ارب��ة 
ال��رك��ي��زة األس��اس��ي��ة 
ل��ب��ل��ورة وجن����اح أي 
مشروع وأن املساحة 

امل���زم���ع غ��رس��ه��ا 
ك���ان���ت ه��ي 

ملتنفس  ا
حيد  لو ا

للرعي  على  تعتمد  التي  للساكنة 
امل��راع��ي وأن  ن��ظ��را لضيق وق��ل��ة 
ال��س��اك��ن��ة ل��ه��ا م��ا يكفي م��ن ه��ذه 
األش���ج���ار امل��ث��م��رة وامل��ش��ك��ل في 

التسويق فقط.
مت  االتهامات  ه��ذه  على  وللرد 
االتصال بالسيد الفضيل السطي 
للتنمية  البيبان  جمعية  رئ��ي��س 
بتصريح  وأدلى  والتضامن 
جل��ري��دة«ص��دى  صحافي 

تاونات«حيث قال :  
ل����ل����ب����س  “درءا 
واملغالطات الواردة على 
لسان بعض الوصوليني 
ف������ي������م������ا ي����خ����ص 
األح��������������داث 
أدت  التي 
إل���������������ى 
اع��ت��ق��ال 

م��واط��ن��ني م��ن أص���ل ث��م��ان��ي��ة في 
س��ي��اق احمل�����اوالت ال��رام��ي��ة إل��ى 
املندمجة  التنمية  مشروع  عرقلة 
ضمن  امل��ن��درج  املثمرة  لألشجار 
مخطط املغرب األخضر.واملدفوعة 
ل��ه��م خلفية  ق��ب��ل أش���خ���اص  م���ن 
للغاية.وبشكل  ضيقة  انتخابية 
العناصر  غير أخالقي قامت هذه 
ب���س���ل���وك���ات م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون 
األساليب  ك��ل  ف��اق��ت  وجت����اوزات 
املتعارف عليها واملتداولة في حقل 
واملعارضة  السياسية  املمارسة 
ع��ل��ى اخل���ص���وص.م���ع ال��ع��ل��م أن 
اجلمعية تشتغل على املشروع منذ 
سنة 2011 وبتشاور وتنسيق مع 
األغلبية املطلقة للساكنة من ذوي 
احلقوق،وما زيارة السيد العامل 
والوفد املرافق له إلعطاء االنطالقة 
استوفى  بعدما  إال  املشروع  لهذا 
القانونية والرضى  كافة الشروط 
عندما  اجلماعي،لكن  واحل��م��اس 
املفرطة  ال��ذات��ي��ة  ال��ن��زع��ة  ت��س��ود 
وغ���ي���اب األف�����ق االس��ت��رات��ي��ج��ي 
عند احملرضني  التنموية  للعملية 
ال��رئ��ي��س��ني ف��ي امل��وض��وع،ط��ب��ع��ا 
سيكون الضحايا من ذوي العقول 
البسيطة وغير القادرة على 
تفكيك وحتليل اخللفيات 
من وراء املخطط،وهم من 

سيؤدي الثمن.
رئيسا  وب��ص��ف��ت��ي      
باسم  أت��أس��ف  للجمعية 
للجمعية  املسير  املكتب 
مصير  على  كبير  بشكل 
هؤالء الشباب املغرر بهم، 
وال���ذي���ن من��ت��ن��ى إط���الق 

سراحهم في أقرب وقت.
< حممد حجاج 

ســيدة تـلد ثــالث تــوائم بجــماعة كــالز
ال���س���ي���دة  رزق�������ت    
وف��اء ع���زوزي ذات 35 
س��ن��ة م���ن ع��م��ره��ا من 
ال��ذي  دوار ع��ني زم���زم 
مركز جماعة  يبعد عن 
كلم   29 بحوالي  ك��الز 
ت���واءم بنتني  ب��ث��الث   ،

وذكر.
 وق���د خ��ض��ع��ت األم 
مؤخرا لعملية قيصرية 
مب���ص���ح���ة ب���ت���اون���ات  
ن���ظ���را جل���ه���ل ال�����زوج 
واألس����رة ب��أن ال���والدة 
العمومي  باملستشفى 
أن  العلم  مجانية،مع 

ه�����ذه األس�������رة ف��ق��ي��رة 
األقارب  تكفل  جدا.وقد 
بتغطية  واحمل��س��ن��ون 
ثمن العملية الذي قدر 
دره����م   7500.00 ب 
مصاريف  ع��ن  ن��اه��ي��ك 

احلليب واحلفاظات.
ص��ح��ة  ت���������زال  وال 
ف��ي  واألط������ف������ال  األم 
تستدعي  حرجة  حالة 
العناية والتكفل وكذلك 
ت����أم����ني احل����اج����ي����ات 
التي  لألطفال  اليومية 
100 درهم  تصل حتى 

يوميا.

رئيس اجلمعية الفضيل السطي

وفاء عزوزي رفقة التوائم
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خاص بالقرية
صفحة خاصة بالقرية 

إعداد : عبد اهلل المهدي
الهاتف : 0665076298

Email : kbm34050@yahoo.fr

:

حمالت دون جدوى
 حمات حث الشباب على التسجيل باللوائح االنتخابية  بدائرة 
أخرى  حمات  تصاحبها  لم  ألنها  مجدية  غير  محمد  با  قرية 
تتعلق بتمكني هؤالء الشباب من احلصول على بطائق التعريف 
الوطنية التي يجد الكثيرون منهم صعوبة في احلصول عليها 
بسبب قلة ذات اليد من اجل التنقل إلى عاصمة اإلقليم ذهابا 
كتابة هذه  وبعد  وإيابا من اجل اجنازها  ومن اجل سحبها. 
أمام  مكدسني  املواطنني  من  العشرات  تواجد  لوحظ  األسطر 
دائ��رة قرية با محمد من اجل اجناز هذه البطائق وهو إجراء 

جد متأخر.

توضيح وتصحيح
 

سبق أن نشرنا في العدد السابق من جريدة »صدى تاونات« 
خبر عن مقتل تلميذ من طرف زميل له بجماعة جبابرة وللتوضيح 
فان اجلاني استعمل سكينا وليس عصى كما سبقت اإلشارة 
التي ال  اإلعدادية   بعيدا عن محيط  ذلك ووقعت اجلرمية  إلى 

عاقة لها باملوضوع.

انتحار شيخ والعثور على رضيع
 للمرة الثانية وفي ظرف وجيز مت العثور على رضيع ذكر حيا 
طرحه  عبر  عنه  التخلي  مت  محمد.  با  قرية  ببلدية  فالة  بحي 
داخل علبة من الكارطون كما تطرح القمامة.  وبجماعة سيدي 
العابد وضع شيخ حدا حلياته شنقا  وما تزال  أسباب االنتحار 

مجهولة.  

مقتل شاب
 لم مير على زيارة وزيرة الصناعة التقليدية لدوار كدارة أهل 
الواد بجماعة بني سنوس إال مدة قليلة  تلتها بعد ذلك زيارة 
لنقل  االم��ازي��غ��ي  القسم  الوطنية  التلفزة  م��ن  صحفي  لطاقم 
لها  يتعرض  التي  واأله���وال  الصعوبات  وال��ص��وت  بالصورة 
سكان هذا الدوار خال بحثهم عن التربة التي يستعملونها في 
صناعة األواني الفخارية التي هي مصدر عيشهم  حتى تعرض 
احد شباب هذا الدوار 21 سنة إلى املوت حتت األنقاض وهو 
بصدد استخراج هذه التربة . وليس هذا هو الضحية األولى  
بل سبقه ضحايا عديدون من مختلف األعمار مما يتطلب من 
من  للمزيد  تفاديا  املعضلة  لهذه  ح��ل   إيجاد  املعنية  اجلهات 

الضحايا .
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن القتيل يتيم األب وهو من يعول أمه 
اكبر  بني  من  ال��واد  أهل  ك��دارة  دوار  الصغار.ويعتبر  وإخوته 
دواوير جماعة بني سنوس من حيث الكثافة السكانية  ويعاني 
شبابه من التهميش  املطلق. كما  ال توجد به مدرسة إذ يضطر 
أطفاله إلى التوجه خارج الدوار من اجل التمدرس .وفي فصل 
األمطار يتوقفون عن الدراسة بسبب احد األودية الذي ال يتوفر 
مشاغل  فله  للجماعة  القروي  املجلس  للمرور.أما  قنطرة  على 

أخرى تتمثل في الصراعات التي ال تخدم مصالح الساكنة .

حصار مفروض على ساكنة بني سنوس
يعيش  سكان العديد من الدواوير بجماعة بني سنوس حصارا 
ألزيد من سنتني  بسبب أشغال قنطرة واد بوشابل  والذي كان 
عليه  منصوص  هو  ملا  طبقا  مؤقت  مسلك  إقامة  املفروض  من 
ميكن السكان من املرور إلى حني االنتهاء من األشغال  خاصة 
وان السكان لهم اراضي فاحية في الضفة األخرى حرموا من 
استغالها في رعي مواشيهم . ومن بني املتضررين  تعاونيات 
فاحية كبرى مثل »العلمية« . كما أن مستعملي الطريق الرابطة 
بني فاس وموالي بوشتى يجبرون على املرور عبر بلدية قرية با 
محمد مما يكبدهم مصاريف إضافية في الوقود هم في غنى 
عنها . ويطالب السكان اجلهات املسئولة بوضع حد ملعاناتهم 

وفك عزلتهم التي طالت ...

من قرية أبا محمد

ماء من ذهب
     من يصدق أن مثن املاء عندنا أكثر من 

مث���ن احل��ل��ي��ب. ن��ع��م ال���ف���اح ي��ب��ي��ع  احلليب 
بثاثة دراهم للتر؛ أما أحد أنواع املاء املعلب 

املشهور وطنيا فيباع بستة دراهم للقنينة 
من حجم لتر ونصف  أي بسعر أربعة دراهم 
للتر الواحد للعموم. و يف األماكن الراقية 

تصل القنينة إىل ما فوق ال50 درهم. 
ش��رك��ات جت��ين م��ن ب��اط��ن األرض األرب����اح اخليالية وحت���ول امل���اء إىل 

ذهب بأقل تكلفة وبدون تعب.وقولوا باز؟ !

> عبد اهلل  المهدي

انتقل إلى جوار ربه موتا حتت األنقاض وهو يستخرج 
التربة لصناعة األواني الفخارية بدوار كدارة أهل الواد 
بجماعة بني سنوس الشاب املرحوم حميد زعطوط عن 

سن 21سنة.
    وبهذه املناسبة األليمة يتقدم مكتب 

جريدة«صدى تاونات«بقرية ابا محمد بأحر العزاء إلى 
كل أفراد عائلته  والى كل ساكنة دوار كدارة راجني 

من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان وان 
يسكن الفقيد فسيح جناته وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية

  النفايات هي السموم التي تخلفها الكائنات الحية  وإدارة هاته المخلفات تستوجب التحكم 
في الجمع والمعالجة والتخلص بغية الوصول إلى تقليص تأثيرها السلبي على البيئة والمجتمع. 

وتراكم هاته النفايات  دون معالجتها والتخلص منها بصفة نهائية يؤدي إلى تشكيل مصدر يهدد 
صحة األهالي ألن أكوام القمامة تعمل على تكاثر البكتريا  والجراثيم والفيروسات  والقوارض  

والذباب والناموس التي تعمل على تفشي األمراض واألوبئة. 

مطرح نفايات بلدية قرية با محمد 
يفـجر غضـب ساكـنة جماعـة لغـوازي

اجلمعة  س��وق  مشيخة 
ال��ت��اب��ع��ة إداري����ا وت��راب��ي��ا 
يوجد  ال��غ��وازي  جلماعة 
ب��ه��ا م��ن��ذ ال���ق���دم م��ط��رح 
للنفايات املنزلية التي يتم 
جمعها من مختلف أحياء 
بلدية قرية با محمد.وهو 
بيئية  قنبلة  ع��ن  ع��ب��ارة 
نقطة  واك���ب���ر  م���وق���وت���ة  
س�����وداء ح��ي��ث ب����ات غير 
مالئمة  ضمان  على  ق��ادر 
املعايير الصحية  املطلوبة 
في معاجلة النفايات التي 

أث������ارت م���خ���اوف س��ك��ان 
عددها  البالغ  دواوي��ره��ا 
أكثر من 30 دوارا بسبب 
في  عنه  الناجتة  املخاطر 
ظل غياب أي تواصل جدي 
ب���ني م��س��ئ��ول��ي اجل��م��اع��ة 
امل����ت����ض����ررة  واجل���م���اع���ة 

املستفيدة.
 وق������د ع���ب���ر ال���س���ك���ان 

انزعاجهم  عن  املتضررين 
م����ن ان���ب���ع���اث ال����روائ����ح 
األكياس  وتناثر  الكريهة 
واألدخ��ن��ة  البالستيكية  
امل��ت��ص��اع��دة ج����راء ح��رق 
وتعدد  القمامة  مكونات 
وسيالن  االختناق  حاالت 
،ال����ذي   -lexiviat     –
أس��ود  س��ائ��ل  ه��و مبثابة 
غير  النفايات  م��ن  يتولد 
الفرشة  ي��ل��وث  امل��ع��اجل��ة. 

امل���ائ���ي���ة وال���ت���رب���ة  

وال��������ه��������واء وال����غ����ط����اء 
دون  للمنطقة  ال��ف��الح��ي 
احلقيقية  احمل��ن��ة  إغ��ف��ال 
لهذا  امل���ج���اورة  للساكنة 
امل�����ط�����رح  وامل��س��ت��ع��م��ل��ة 
الرابطة  املعبدة  للطريق 
بني القرية وجرف امللح اذ 
مرغمني  أنفسهم  يجدون 
ع����ل����ى ح����م����ل ال�����روائ�����ح 

إلى  وامل��ك��روب��ات  الكريهة 
خالل  م��ن  سكناهم  محل 
عجالت وهياكل السيارات  
من  فيصبحون  واآلل��ي��ات. 
ح��ي��ث ال ي������درون ع��رض��ة 
ل��ك��اف��ة أش��ك��ال األم����راض 
خ���اص���ة أن���ه���م ي��ن��ام��ون 
محيط  ف��ي  ويستيقظون 
الروائح  واألوساخ  هذه 

وم�����������������������ا 

مضاعفات  م��ن  ي��راف��ق��ه��ا 
الصحية  ح��ال��ت��ه��م  ع��ل��ى 
والنفسية  نتيجة التدبير 
املطرح.  لهذا  املعقلن  غير 
مبثابة  الوضع  هذا  فكان 
السكان   أثار غضب  حافز 
في  ممثليهم  من  فطالبوا 
التعامل مع هذا  اجلماعة 
املشكل بحزم لتحقيق أمن 

ب��ي��ئ��ي ي��ح��د م��ن امل��خ��اط��ر 
ال���ص���ح���ي���ة ال����ت����ي ت��ه��دد 
أبنائهم   وح��ي��اة  حياتهم 
أراض��ي��ه��م  مستقبل  وك���ل 
ال��ف��الح��ي��ة وح��ي��وان��ات��ه��م 
ال��ت��ي ه��ي م��ص��در رزق��ه��م.  
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ات��ف��ق 
وقفة  تنظيم  على  اجلميع 
املطرح  أم���ام  احتجاجية 
وم���ن���ع ش���اح���ن���ات ج��م��ع 

ال����ن����ف����اي����ات 

من  القرية  لبلدية  التابعة 
أن  إال  جمعته  م��ا  ت��ف��ري��غ 
احمللية  السلطات  ت��دخ��ل 
إقناع  ذل��ك بعد  ح��ال دون 
اجل��م��ي��ع ب���أن ه���ذا امللف 
عامل  يدي  بني  حاليا  هو 
وإيجاد  لدراسته  اإلقليم 
التدبير  ف��ي  ي��س��اه��م  ح��ل 
امل��ع��ق��ل��ن وال��ت��خ��ل��ص من 

تهدد  التي  النفايات  هذه 
املجاورين  السكان  حياة 

للمطرح
وت���ن���ف���ي���ذ م��ق��ت��ض��ي��ات 
ال���ق���وان���ني وال��ت��وص��ي��ات  
امل������ص������ادق ع���ل���ي���ه���ا ف��ي 
ه�����ذا امل����ج����ال م����ن ط���رف 
النواب في دورته  مجلس 
يوليوز   13 ي��وم  املنعقدة 
إل��ى  وال���ه���ادف���ة    2007
للنفايات  احملكم  التدبير 
وال���ت���خ���ل���ص م���ن���ه���ا. أو 
إخ����ض����اع ه������ذا امل���ط���رح 
ال��ذي  ال��وط��ن��ي  للبرنامج 
أعدته كتابة الدولة املكلفة 
باملاء والبيئة بشراكة مع 
وال���ذي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ي����ح����ث ع����ل����ى م����راق����ب����ة 
امل���ط���رح وت��وف��ي��ر دراس���ة 
تأخذ  عمل  وخ��ط��ة  بيئية 
االع��ت��ب��ار اجل��وان��ب  بعني 
واالقتصادية  االجتماعية 
للمكان املخصص له حيث 
ليس  امل���ط���رح  م��ش��ك��ل  أن 
املوقع  وإمن��ا  اليوم  وليد 
الذي اختير له غير مناسب 
اإلس��راع  يجب  لذا  متاما. 
مطرح  وإح��داث  بتحويله 
باملواصفات املعمول بها. 
تبقى  ذلك  انتظار  وفي 
س���اك���ن���ة س�����وق اجل��م��ع��ة 
تعاني  ال��غ��وازي  بجماعة 
األم���ري���ن وم��س��ت��ع��دة لكل 
ما  إذا  االحتجاج  أشكال 

طال انتظارها. 
> املراسل: املحجوب  صبور
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الثقافة  قطاع  لواقع  الراهنة  الوضعية  دراسة  موضوع  شكل 
رؤية  بلورة  أفق  في  لتطويره  املستقبلية  واآلف��اق  تاونات  بإقليم 
استراتيجية لدور الثقافة في حتقيق تنمية مندمجة ومستدامة 

الدراسي الذي  اليوم  الترابي لهذا اإلقليم، محور أشغال  بالنفوذ 
بلهدفة  رئاسة حسن  15/1/2015 حتت  يوم  العمالة  نظم مبقر 

عامل إقليم تاونات وبحضور عبد احلق أفندي مدير الفنون بوزارة 
الثقافة واملدير اجلهوي وبعض أطر املديرية اجلهوية للثقافة بتازة وممثل 

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عماالت 
وأقاليم شمال اململكة ورئيس اجمللس اإلقليمي وبعض نواب 
اجمللس  رئيس  ونائب  البرملان  في  اإلقليم  ومستشاري 
العلمي احمللي ورجال السلطة ورؤساء اجملالس اجلماعية 
وبعض رؤساء املصالح اخلارجية اإلقليمية وممثلي جمعيات 
مراسلي  وبعض  الثقافي  اجملال  في  الفاعلة  املدني  اجملتمع 

الصحف على املستوى احمللي.

قبل البدء

في يوم دراسي حول الثقافة باإلقليم:

اجلميع يطالب بإرجاع املندوبية اإلقليمية للثقافة إلى تاونات 
عامل  بكلمة  االج��ت��م��اع  اف��ت��ت��ح 
اإلقليم، أوضح فيها أن هذا االجتماع 
شاملة  رؤي��ة  بلورة  إط��ار  في  يندرج 
وتسطير استراتيجية واضحة املعالم 
مع  متاشيا  القطاع   بهذا  للنهوض 
السامية لصاحب  امللكية  التوجيهات 
اجلاللة امللك محمد السادس الرامية 
إل���ى إي����الء  ال��ث��ق��اف��ة امل��ك��ان��ة الالئقة 
النقاش  دينامية  س��ي��اق  وف��ي   ، بها 
الثقافة  قضايا  ح��ول   حاليا  ال��دائ��ر 
املناظرة  بعقد  ت��وج  وال���ذي  ببالدنا 
ال��وط��ن��ي��ة ح����ول ال��ث��ق��اف��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
يناير    10 ب��ت��اري��خ   طنجة  مب��دي��ن��ة 
2015، والتي  شكلت محطة مناسبة 
هذا  في  املتدخلني   الفاعلني  اللتئام  
اإلشكاالت   عن  اإلجابة  بغية   املجال 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة امل��غ��رب��ي��ة  في 
والرمزية   امل��ادي��ة  جوانبها   مختلف 
من أجل مستقبل  تتحول فيه الثقافة 
إلى قاطرة  ودعامة أساسية للتنمية 
أصيل  وم��دخ��ل  الشاملة   املجتمعية 

للدميقراطية  واملواطنة. 
الطالئعي  بالدور  ذكر  أن  وبعد   
ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ي في 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية 
، أك���د ع��ل��ى ض����رورة ت��وس��ي��ع امل��ج��ال 
الثقافي  وتنويع االهتمام  به بالطرق  
املعهودة واملستحدثة تبعا ملا يستجد 
من  الثقافي   االستثمار  م��ي��دان   ف��ي 
وسائط وتقنيات وفضاءات، داعيا إلى 
التفكير  بكيفية شمولية في مختلف 
اجل��وان��ب ال��ت��ي مت��س  م��ن ق��ري��ب أو 
بعيد ه���ذا  ال��ق��ط��اع م��ن خ���الل خطة 
النهوض  الثقافي بهذا االقليم ترتكز 

على عدة عناصر رئيسية وهي:
الثقافي  للعمل  االع��ت��ب��ار  رد   <
باعتبار أهميته احليوية في موضوع 
تشجيع  خ��الل   من  البشرية  التنمية 

االستثمار  املادي والبشري فيه؛
> الرفع من قيمة  التراث الثقافي 
والطبيعي وتثمني اقتصاد  قائم على 
التراث  كقطب خللق الثروات  ورافعة 

للتنمية احمللية؛
من  الثقافي   ال��ش��أن  > حت��وي��ل 
ش����أن ن��خ��ب��ة إل����ى ش����أن ع����ام  وذل���ك 
بالعمل على  استثماره  في مختلف 
واألط��ر  الصيغ  خ��ارج  احلياة  مرافق 

واملجاالت املعهودة؛
الفاعلني  كافة   بني  التنسيق   <
واضحة  خطة  إط��ار  في  املتدخلني  و 
ك����ان����وا ح��ك��وم��ي��ني او غ��ي��ر  س������واء 
االقليمي  الصعيدين  على  حكوميني  

أو احمللي؛
> توفير بنية حتتية مؤهلة ألن 
لإقالع  املسطرة   األه��داف  تواكب  
ب��ل��وغ صناعة  ال��ث��ق��اف��ي ع��ل��ى أم���ل 
جميع  على  املعالم  واضحة  ثقافية  

املستويات .
وف����ي ن��ه��اي��ة ت��دخ��ل��ه دع����ا إل��ى 
ان����خ����راط ال���ف���اع���ل���ني امل��ع��ن��ي��ني ف��ي 
ت���ش���خ���ي���ص وم�����ع�����اجل�����ة م��خ��ت��ل��ف 
تواجه  التي  والتحديات  اإلك��راه��ات 
مبادئ  وترسيخ  ال��ه��ام  القطاع  ه��ذا 
إيجاد  التي تستلزم  احلكامة اجليدة 
إقالع  بخلق  وكفيلة  حديثة  أساليب 
أكبر  مكانة  يعطي  ومستدمي  تنموي 
من  احمللية  والدميقراطية  لالمركزية 
أجل تدشني مسلسل واعد كفيل بربح 

رهان الشأن الثقافي بهذا اإلقليم .
وفي مداخلة أفندي مدير الفنون 
إجن��ازات  الثقافة،استعرض  ب���وزارة 
الثقافة  وزارة  وت���دخ���الت  وب���رام���ج 

بعض  بناء  بينها  من  والتي  باإلقليم 
الثقافة  دار  وه��ي  الثقافية  املنشآت 
ببلديتي تاونات وغفساي ومجموعة 
في  العمومية  ال��ق��راءة  ف��ض��اءات  م��ن 
إط���ار م��ف��ه��وم ال��ق��رب ع��ل��ى املستوى 
الثقافي  التنشيط  وم��ف��ه��وم  احمل��ل��ي 
وب���رام���ج ال���دع���م ال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ن��ي 
الثقافي  القطاع  ومنوغرافية  للوزارة 
الوزارة  باإلقليم، معبرا عن استعداد 
ض��م م��ج��ه��ودات��ه��ا وإم��ك��ان��ات��ه��ا إل��ى 

السلطات  طرف  من  املبذولة  اجلهود 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة واحمل���ل���ي���ة وامل��ن��ت��خ��ب��ني 
للنهوض  املدني  املجتمع  وجمعيات 
والتعاون  باإلقليم  الثقافي  بالشأن 
وامل��س��اع��دة وم��واك��ب��ة ودع����م جميع 

املبادرات املرتبطة بهذا املجال.
اليوم  ه��ذا  برنامج  اشتمل  كما 
من  مجموعة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال���دراس���ي 
العروض واملداخالت  ومنها العرض 
للثقافة  املدير اجلهوي  به  الذي تقدم 
ال��ق��ط��اع الثقافي  ح��ول واق���ع وآف���اق 

باإلقليم، شمل 3نقط أساسية وهي:
القرب  سياسة  األول����ى:  النقطة 
الثقافة  تقريب  إل��ى  الهادفة  الثقافي 
بناء  ، من خالل مشروع  املواطن  من 
دار الثقافة مبدينة تاونات الذي رصد 
 12 ب  يقدر  إجمالي  مالي  غ��الف  ل��ه 
مليون دره��م وال��ذي رص��دت ال��وزارة 
أشغال  إلمت���ام  إضافيا  ماليا  مبلغا 
إجنازه يقدر ب 7 ماليني درهم ، هذا 
املشروع يتكون من مسرح تبلغ طاقته 
م��ق��ع��دا وخ��زان��ة   560 االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
وق��اع��ت��ني  م��ق��ع��دا   150 ت��س��ت��وع��ب 

ل��الج��ت��م��اع��ات وق���اع���ت���ني ل��ل��ت��ك��وي��ن 
التشكيلية  للفنون  ورواق  وورش��ات 

و4 غرف إلقامة الفنانني.
اإلب���داع  دع���م   : ال��ث��ان��ي��ة  النقطة 
وامل���ب���دع���ني م���ن خ����الل دع����م بعض 
الثقافي  باحلقل  املهتمة  اجلمعيات 
العمومية  القراءة  بشبكة  واالهتمام 
لفنون  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان  وتنظيم 
ال��ع��ي��ط��ة اجل��ب��ل��ي��ة ب��إق��ل��ي��م ت��اون��ات 
واملعرض اجلهوي للكتاب الذي ينظم 
وتنظيم  اجلهة  أقاليم  بني  بالتناوب 
املباراة اجلهوية في الفنون التشكيلية 
وتأهيل 7 نقط للقراءة تنفيذا ملا أعلن 
عنه وزير الثقافة خالل الدورة الثانية 
للمهرجان اإلقليمي للزيتون بغفساي 

إقليم تاونات .
وتثمني  صيانة   : الثالثة  النقطة 

التراث الثقافي واملادي والالمادي .
املصلحة  رئ��ي��س  ع���رض  بينما 
للثقافة  اجلهوية  باملديرية  الثقافية 
الزيارات  تقريرا حول  فيه   قدم  فقد  
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا م��ص��ال��ح امل��دي��ري��ة 
امل����ذك����ورة مل���راق���ب���ة ظ�����روف س��ي��ر 7 
بلديات  م��ن  بكل  م��ت��واج��دة  خ��زان��ات 
ت���اون���ات وت��ي��س��ة وق��ري��ة اب���ا محمد 
وغفساي وجماعات ال��وردزاغ  وعني 
عني  ب��ج��م��اع��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ودار  اك����دح 
م��دي��ون��ة ، واإلك���راه���ات ال��ت��ي حت��ول 
الظروف  أحسن  ف��ي  اشتغالها  دون 
الوضع  لتجاوز  العملية  واملقترحات 

احلالي .
ف����ي ح����ني اس���ت���ع���رض امل��ف��ت��ش 
وضعية  التاريخية  للمباني  اجلهوي 
األثرية  وامل��واق��ع  التاريخية  املباني 
حيث  ت��اون��ات  احلسيمة  ت��ازة  بجهة 
رصدت  اجلهوية  املديرية  أن   أش��ار 
11 مليون دره��م  من  لتاونات  مبلغ 
قصبة  وتثمني  ترميم  مشروع  بينها 
بجماعة  والتاريخية  األث��ري��ة  أمركو 
موالي بوشتى، دائرة قرية ابا محمد، 
مبلغ  لها  رص��د  والتي  تاونات  إقليم 

مليوني درهم.
ورك����������زت ت�����دخ�����الت م��خ��ت��ل��ف 
شكل  ال��ذي  اللقاء  هذا  في  املشاركني 
فضاء للنقاش واحلوار والتداول حول 
واملقترحات  املالحظات  من  مجموعة 
التي من شأنها الرقي بوضع القطاع 

الثقافي باإلقليم والتي من بينها:
> اإلش������ادة وال��ت��ن��وي��ه ب��ف��ك��رة 
تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي اعتبر 
مبادرة فعالة وإيجابية لدراسة واقع 

قطاع الثقافة وسبل تطويره؛ 
> ض������رورة إح������داث م��ن��دوب��ي��ة 

إقليمية للثقافة بتاونات ؛
> املطالبة بالرفع من االعتمادات 
بإقليم  الثقافي  للقطاع  املخصصة 
تاونات على غرار باقي أقاليم اجلهة؛

امل��ك��ت��ب��ات  ه��ي��ك��ل��ة  إع��������ادة   <
بدورها  واالرتقاء  باإلقليم  العمومية 
وإعادة احلياة لها من خالل ترميمها 
وربطها  الالزمة  بالتجهيزات  ومدها 
رصيدها  وجتديد  األنترنيت  بشبكة 
الوثائقي وتعيني مشرفني متخصصني 

لتسييرها؛
للقطاع  مونوغرافية  إجن���از   <
ال��ث��ق��اف��ي ب��اإلق��ل��ي��م مت��ك��ن م���ن ج��رد 
والتي  عليها  يتوفر  التي  امل��ؤه��الت 
مواقع  م��ن  وال��ت��ن��وع  بالغنى  تتميز 
شعبية  وح��ك��اي��ة  أث���ري���ة  ت��اري��خ��ي��ة 
وب���ع���ض أن������واع ال���ف���ن���ون وم���واس���م 
ومهرجانات والعمل على رد االعتبار 
لها وصيانتها وتسخيرها في خدمة 

وتطوير هذا القطاع ؛
العمل  دع��م  ط��رق  في  التفكير   <
برامج  على وضع  والعمل  اجلمعوي 
باملجال  املهتمة  للجمعيات  سنوية 
ال��ث��ق��اف��ي ت���ك���ون األرض���ي���ة ل��دع��م��ه��ا 

ومواكبتها؛
>  خلق فضاءات لالستقبال تثمن 

وتكمل عمل الفضاءات الثقافية؛
وزارة  ب��ني  التنسيق  تقوية    <
األخرى  الوزارية  والقطاعات  الثقافة 
الثقافة  ورب���ط  احمللية  واجل��م��اع��ات 

بالتعليم؛
للشأن  االع��ت��ب��ار  بعني  األخ���ذ   <
ال��ث��ق��اف��ي ع��ن��د ت��ه��ي��يء امل��خ��ط��ط��ات 

اجلماعية للتنمية؛
> األخذ بعني االعتبار للولوجيات 
في إنشاء املرافق العمومية واملنشآت 

املتعلقة بالقطاع الثقافي. 
وف�����ي ن���ه���اي���ة ال���ل���ق���اء ، ت��دخ��ل 
إع��داد مخطط  مقترحا  اإلقليم   عامل 
مستوى  على  الثقافة  لقطاع  شمولي 
إقليم تاونات خالل الفترة املمتدة ما 
على  يتمحور    2020 و    2015 ب��ني 
أساسيتني  نقطتني  حول  اخلصوص 
والتنشيط  الثقافية  الفضاءات  وهما 
مسودة  تهييء  خ��الل  م��ن  ال��ث��ق��اف��ي، 
جلنة  عليه  تسهر  املخطط  وم��ش��روع 
مختلطة تضم مصالح الكتابة العامة 
ووزارة  اإلقليمي  واملجلس  للعمالة 
جمعيات  ممثلي  من  واثنني  الثقافة 
احلقل  ف��ي  الفاعلة  امل��دن��ي  املجتمع 
للنقاش  ووض��ع��ه  ودراس��ت��ه  الثقافي 
وتقاسمه مع جميع الفعاليات املهتمة 

باحلقل الثقافي باإلقليم . 

تدخل عامل اإلقليم  
مقترحا إعداد مخطط 

شمولي لقطاع الثقافة 
على مستوى إقليم تاونات 

خالل الفترة الممتدة 
ما بين 2015  و 2020  

يتمحور على الخصوص 
حول نقطتين أساسيتين 

وهما الفضاءات الثقافية 
والتنشيط الثقافي، من 

خالل تهييء مسودة 
ومشروع المخطط تسهر 

عليه لجنة مختلطة

البرلماني إبن كتامة 
الدكتور محمد األعرج 
رئيسا للفريق الحركي 

بمجلس النواب
خلفا للحركي نبيل بلخياط، الذي 
اس��ت��ق��ال م��ن م��ه��ام��ه ك��رئ��ي��س للفريق 
احلركي مبجلس النواب يوم 19 يناير 
احلركة  فريق  أعضاء  اختار   ،2015
البرملاني  ال��ن��واب،  مبجلس  الشعبية 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د األع�����رج ع���ن دائ���رة 
رئيسا  ب��ال��ت��واف��ق،  كتامة  تارجيست 

للفريق النيابي بالغرفة األولى.
هذا ويشرف الدكتور محمد األعرج 
األستاذ اجلامعي بكلية احلقوق بفاس 
على تسيير وحدة البحث في املاستر 
في  بفاس  احلقوق  بكلية  وال��دك��ت��وراه 

تخصص القانون االداري.
ف����ه����ن����ي����ئ����ا ل���ه 
ب������ال������ن������ج������اح 
ال���س���ي���اس���ي 
واألك���ادمي���ي 
ال�����ع�����ل�����م�����ي 

والقانوني.

النائبة البرلمانية كنزة 
الغالي تجتمع مع 

أطر ومنتخبي حزب 
اإلستقالل بقرية أبا 

محمد لتدارس األوضاع
خال اللقاء الذي أقيم مبقر حزب 
مبناسبة  محمد  ب��ا  بقرية  االس��ت��ق��ال  
إحياء ذكرى 11 يناير يوم السبت 17 
يناير 2015. حضر هذا اللقاء كل من 
رؤساء جماعات موالي بوشتى وجماعة 
إلى  عيسى  وأوالد  واج��ب��اب��رة  ال��وجل��ة 
جماعات  م��ن  آخ��ري��ن  منتخبني  ج��ان��ب 
غفساي  دائ���رة  م��ن  ومناضلني  أخ���رى 
للغاية  ال��ع��ام  االحت���اد  وممثلي  ال��ق��ري��ة 
ب��امل��غ��رب وب��اق��ي ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات امل��وازي��ة 

للحزب بالدائرة. 
ل��ت��دارس  مناسبة  اللقاء  ك��ان  وق��د 
أوض�����اع ال����دائ����رة وال���وض���ع احل��زب��ي 
ب��اإلق��ل��ي��م م���ن أج����ل رف����ع ال��ت��ح��دي��ات 

املستقبلية.
> ع.املهدي

العامل رفقة مدير الفنون لوزارة الثقافة ومسؤولني في املنصة
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فالش
بعد 4 سنوات من هدمه 

وأخيرا بناء مسجد حي الدمنة بتاونات
ب����ع����د م���������رور أرب�����ع  
س��ن��وات ع��ن ه��دم مسجد 
مهددا  ك��ان  ال��ذي  الدمنة 
حسن  أش��رف  باالنهيار، 
ب���ل���ه���دف���ة ع����ام����ل إق��ل��ي��م 
ت��اون��ات ف��ي إط��ار تخليد 
ي���وم امل��س��اج��د، ي���وم  21 
وضع  على   2015 يناير 
األساسي ملشروع  احلجر 
حي  مسجد  ب��ن��اء  إع����ادة 
ال��دم��ن��ة ب��ب��ل��دي��ة ت��اون��ات 
ال�������ذي رص�����د ل����ه غ���الف 
م��ال��ي إج��م��ال��ي ي��ف��وق 7 
من  بتمويل  درهم  ماليني 
والشؤون  األوقاف  وزارة 

اإلسالمية.
ه���ذا امل���ش���روع ال���ذي 
سيتم بناؤه على مساحة 
تقدر ب 1328 متر مربع، 
م��دة إجن���ازه على  ومتتد 
يتكون  ش��ه��را   16 م���دى 

م����ن ق���اع���ت���ني ل��ل��ص��الة 

بالرجال  خاصتني 
والنساء ومقصورة 

وصومعة ومرافق صحية 
وس��ك��ن��ي��ني وظ��ي��ف��ي��ني 
خ����اص����ني ب����اإلم����ام 
وامل������ؤذن وم��ح��ل��ني 
جتاريني 

وكتاب قرآني. 
وي���ن���درج إجن����از ه��ذا 
املشروع الذي تقدر طاقته 
 1200 ب  االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
ف��ي إط���ار تأهيل  م��ص��ل 
املساجد اآليلة للسقوط 
وت��ق��ري��ب أم��اك��ن إق��ام��ة 
ال��ش��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة من 
امل���واط���ن���ني وت��خ��ف��ي��ف 
ال��ض��غ��ط ع���ن امل��س��ج��د 

املركزي لتاونات.
وق�����د اخ���ت���ت���م ه���ذا 

الصالح  ب��ال��دع��اء  احل��ف��ل 
ل��ص��اح��ب اجل���الل���ة امل��ل��ك 
لولي  و  ال��س��ادس  محمد 
ال��ع��ه��د ص���اح���ب ال��س��م��و 
امللكي األمير موالي احلسن 
وباقي أفراد األسرة امللكية 
الشريفة، والدعاء باملغفرة 
والرضوان جلاللة املغفور 
اخلامس  محمد  امللك  ل��ه  
ط��ي��ب ال���ل���ه ث�����راه وامل��ل��ك 
الله  قدس  الثاني  احلسن 

روحه.   جرافات عند تهيئة مشروع مسجد الدمنة قبل 4 سنوات

حلظة تدشني املسجد من طرف الوفد الرسمي

الى  يناير  بين 12  ما 
غاية 10 مارس 2015

انطالق عملية 
االفتحاص التربوي 
لمؤسسات التعليم 

الثانوي باقليم تاونات 
  

  في إطار االختيارات والتوجهات 
اإلص��الح��ي��ة ل���ل���وزارة ال��ق��ائ��م��ة على 
للمؤسسة  املركزي  ال��دور  استحضار 
التعليمية كمنطلق لكل إصالح تربوي، 
مشروعها  إلرس��اء  الواعية  واملواكبة 
التربوي، إضافة إلى الدعم املتواصل 
لرؤساء  التدبيرية  بالقدرات  لالرتقاء 
ثقافة  وترسيخ  التعليمية  املؤسسات 
انطلق  والتقاسم،  واملشاركة  اإلشراك 
 2015 يناير   12 االث��ن��ني  ي��وم  صباح 
االفتحاص  ب��رن��ام��ج  ت��اون��ات  بنيابة 
والذي  الثانوية  للمؤسسات  التربوي 
و39  تأهيلية  ث��ان��وي��ة   14 سيشمل 
املمتدة  الفترة  خالل  إعدادية  ثانوية 
10-03- إل���ى   2015 ي��ن��اي��ر   12 م��ن 

.2015
التربوي  االفتحاص  ه��ذا  وي���روم 
ال����ذي ع��ه��د ب��ه إل���ى ف��ري��ق م��ن هيئة 
تنسيق التفتيش اجلهوي معززا بأطر 
التفتيش التربوي إلى حتقيق مجموعة 
م��ن األه�����داف ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ال��واق��ع 
للمؤسسات  التربوي  للتدبير  الفعلي 
التعليمية، وتقدمي املشورة واملساعدة 
واإلك��راه��ات  الصعوبات  جت��اوز  على 
توفير  من خالل  امل��ردودي��ة،  وحتسني 
التعليمية  للمؤسسة  املناسب  الدعم 

للتحكم في املهام املوكولة إليها.
 هذا وكان املركز اإلقليمي للتكوين 
لقاء  احتضن  ق��د  ب��ت��اون��ات  املستمر 
التربوي  االفتحاص  ح��ول  تواصليا 
الثانوي)االعدادي  التعليم  ملؤسسات 
وال���ث���ان���وي( حت���ت إش�����راف ال��ن��ي��اب��ة 
الوطنية  التربية  ل����وزارة  اإلقليمية 
هيأة  م��ن  بتأطير  املهني  وال��ت��ك��وي��ن 
تنسيق التفتيش اجلهوي جلهة تازة 
احل��س��ي��م��ة ت���اون���ات ي���وم االث��ن��ني 30 
دجنبر 2014، وقد خصص هذا اللقاء 
واحمل��اور  االشتغال  منهجية  لتقدمي 
التي سيشملها االفتحاص ومن بينها: 
التربوي،  التنظيم  اإلداري،  التنظيم 
املشروع التربوي للمؤسسة، املردودية 
التشاركية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
واستثمار  الفضاءات  تنظيم  ومحور 

التجهيزات.

موكب للشموع  في موسم الولي الصالح 
سيدي بوزيد عبد الرحمان بن هبة الله

أق�����ي�����م  م����ؤخ����را 
ك����ك����ل س����ن����ة م���وس���م 
سيدي  الصالح  الولي 
الرحمان  عبد  ب��وزي��د 
؛م���وازاة  الله  هبة  ب��ن 
باملولد  اإلح��ت��ف��ال  م��ع 
ال����ن����ب����وي ال���ش���ري���ف 

بإقليم تاونات.
 ومت��ي��ز  امل��وس��م 
بتنظيم  ال��س��ن��ة  ه���ذه 
ال��ع��دي��د م��ن اإلن��ش��ط��ة 
اإلجتماعية و الثقافية 
والدينية  والرياضية 
ت��������وج��������ت مب�����وك�����ب 
عشية  أق��ي��م  للشموع 
املولد النبوي بشوارع 
م��دي��ن��ة ت���اون���ات ب��دءا 

العتيقة  ت���اون���ات  م��ن 
مبختلف  ؛وم���������رورا  
قد  و  املدينة.  ش���وارع 
املوسم  اختتام  في  مت 
تنظيم حفل ديني يوم 
املولد النبوي بضريح 
ال�������ول�������ي ال����ص����ال����ح 
بحضور رجال السلطة 
ف���ي م��ق��دم��ت��ه��م ع��ام��ل 
إقليم تاونات و بعض 
رجال  و  اإلقليم  ن��واب 
دين وحفظة القرآن مت 
برقية  ارس���ال  خاللها 
لصاحب  ووالء  ش��ك��ر 
اجل��الل��ة  امل��ل��ك محمد 

السادس .
> كرمي البوزيدي

تصوير: محمد أمني

الوزير بلمختار
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في اطار تنويعها لقضايا اقليم تاونات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية أيضا، ارتأت جريدة صدى 
تاونات تخصيص ملف هذا العدد لقبيلة الحياينة في محاولة الثراء النقاش وابراز التنوع والغنى الثقافي والتاريخي إلقليم 

تاونات وذلك باالستناد على الدراسات األكاديمية للمؤرخين والباحثين حول قبيلة الحياينة. 

الغالف
أعده: محمد العبادي

جريدة »صدى تاونات« تفتح التاريخ المنسي لقبيلة الحياينة 

وطنها السعديني شمال ايناون محل صنهاجة 

»احلياينة« من قبائل الكيش العربية 

تراث بولبطاين 
اجلبلي الذي أوشك على 

االنقراض

»احلياينة« من قبائل الكيش العربية 

في
 1902  

تحالف  الحياينة 
مع بوحمارة 
على الجهاد

عرفت منطقة احلياينة استقرارا 
ق��ب��ائ��ل صنهاجة،   ط���رف  م��ن  ق��دمي��ا 
ويؤكد هذه احلقيقة » ليون اإلفريقي« 
في كتابه »وصف إفريقيا«، وبالتالي 
يعرفنا  بأولى القبائل التي متركزت 
بني سبو وورغة شمال فاس ، حيث 
ي�����روي أن ب����الد احل��ي��اي��ن��ة  ك��ان��ت 
البربرية،  صنهاجة  قبائل  تقطنها 
ولم تكن توجد قبائل صنهاجة فقط ، 
وإمنا  كانت هناك قبائل أخرى »بني 
وام����ودا« ال��ت��ي اختفت ب��ه��ذا االس��م 
وكانت تستقر في شمال  إيناون، وقد 
كانت قبائل صنهاجة متتد في جهة 
الغرب حتى وزان ، وفي الشرق كانت 
توجد قبائل بربرية أخرى هي قبائل 
زناتة التي أتت من الشرق في القرن 
12 امل��ي��الدي م��ع ب��ن��ي م��ري��ن ال��ذي��ن 
وال��ذي��ن   ، املرينية  ال��دول��ة  أس��س��وا 
جهة  من  صنهاجة  بجانب  استقروا 
الشرق ، حيث توجد قبائل  رهيطة ، 
وبني ورتاج »التول« وبني يازغة في 
البرانس شرق منطقة احلياينة الذي  

كان حتت سيطرة مملكة فاس . 
 ولقد أثبتت الدالئل التاريخية أن 
قبائل احلياينة هم من أصل عربي، 
السعدي  الكيش  من  جماعة   وأنهم 

، استقروا باملنطقة بعد أن استولوا 
ع���ل���ى أراض�������ي ص��ن��ه��اج��ة م����ا ب��ني  
1610م على عهد السلطان  1540 و 
الذي   ، الشيخ بن املنصور  السعدي 
بقبائل  ف��اس  يحيط  مملكة  أن  أراد 
القبائل  مكان  والئها  في  يثق  عربية 
ال���ب���رب���ري���ة وخ���ص���وص���ا ص��ن��ه��اج��ة 

الصعبة املراس . 
عن  عبارة  هي  احلياينة  قبائل   و 
أوالد   : هي  قبائل  ثالث  من  كنفدرالية 
في  ري��اب  وأوالد   ، ال��وس��ط  ف��ي  عليان 

اجلنوب ، وأوالد عمران في الشمال . 

أسطورة أصل :
قبائل الحياينة:

قصة حيون لدى 
المؤرخ االسباني 
الزاريف محمد بن 

الحسن الجناتي أهم 
أولياء الحياينة

معرض  ف��ي     Lazarev  أورد
حديثه عن ماضي احلياينة روايتني 

حول أصل القبيلة ، اطلع عليها لدى 
السكان في عني املكان : 

أن  تفيد  األول����ى   <
له ثالثة  رج��ال  كان 

اث���ن���ان   ، أب����ن����اء 
م�����ن زوج��������ة ، 
عمران   وهما 
وري���������������اب ، 
هو  والثالث 
من   ، عليان 
ثانية  زوج��ة 
ذل��ك  ، وك����ان 

ميتلك  ال��رج��ل 
بالد 

 .. احل��ي��اي��ن��ة 
األبناء  ق��رر  توفي  مل��ا 

اقتسام األرض فيما بينهم 
، فكان نصيب عمران  نواحي ورغة 
، ون��ص��ي��ب ري����اب ن���واح���ي إي��ن��اون 
وادي  ن���واح���ي  ع��ل��ي��ان  ون��ص��ي��ب   ،
التوزيع  ه��ذا  وك��ان    ، بينهما  اللنب 
الشقيق  غير  األخ  إل��ى وض��ع  يهدف 
نفسه   له  تسول  ال  حتى  الوسط  في 
] وأورد نفس   . مغادرة أرض اآلباء 
الرواية من مقدم ضريح الولي محمد 
السهلي غرب  تيسة ، لكن مع تعديل 

ال طفيف  التوزيع  تأويل   :
ي��ب��رر ال��ع��الق��ات 
بني   القرابية 
اإلخ���������وة 
ال��ث��الث��ة 
ب�����ل   ،
ي����ل����ح ع��ل��ى 
م���������س���������ت���������وى 
ش����ج����اع����ت����ه����م 
وق��������درت��������ه��������م 
ال��ق��ت��ال��ي��ة  مبا 
ك��ان   ع��ل��ي��ان  أن 
أق���ل���ه���م ش��ج��اع��ة 
ف��ي  ف���ق���د وض�����ع   ،
الوسط حتى ال يكون 
على جبهات املواجهة مع 
املجموعات  القبلية األخرى [. 
أرض  أن  ت��ف��ي��د  ال���ث���ان���ي���ة   < 
 ، احلياينة كانت لصنهاجة الشمس 
قبل أن يأتي أولئك من أرض اجلزيرة 

ويستقروا بها. 
وزعتها  ك��راس��ة  ف��ي  ج���اء   وقد 
بتيسة(  اخل���ي���ول  م��رب��ي  )ج��م��ع��ي��ة 
مبناسبة املهرجان الثاني  للفروسية 
بتيسة 1981 ، ذكر رواية جتمع في 
  ، السابقتني  الروايتني  بني  ال��واق��ع 

أولياء احلياينة وهو  أهم  أن  وتفيد 
محمد بن احلسن اجلناتي ، ملا توجه 
التقى بشخص يدعى   ، إلى الشرق  
إلى  فدعاه   ، مثواه  أك��رم   ، )ح��ي��ون( 
القدوم معه إلى املغرب حيث  كانت 
من  تتطلب  وخصبة  شاسعة  أرض 
يستثمرها ، فجاء )حيون( مع أبنائه 

الثالثة ... 
بالرواية  شبيهة  احلكاية  بقية 

األولى [. 
ك��س��ائ��ر   ، احل��ك��اي��ت��ان   هاتان 
تتموقعان  القبلية  األص��ول  أساطير 

بني الرمز والواقع  التاريخي: 
 � األس��ط��ورة األول��ى حتيل على 
منشأ محلي ساللي لقبيلة احلياينة 
، وهو ما يدل على  تشبت املجموعة 
املجال  ف��ي  واندماجها  بانغراسها 
اإليناوني .. في حني تقترب  احلكاية 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن االح��ت��م��ال ال��ت��اري��خ��ي 
التاريخية  السيرورة  يختزل  ال��ذي 
ف��ي ح��رك��ت��ني  أس��اس��ي��ت��ني : � إق��ام��ة 
عربي  ووف����ود   ، س��اب��ق��ة  صنهاجية 
غير محدد الزمن .   يروي ) احلسن 
إفريقيا  )وص��ف  كتابه  في   ) ال��وزان 
( ع��ن امل��ن��اط��ق ال��واط��ئ��ة م��ن حوض  
قبيلة  نفود  ك��ان حتت  ال��ذي  إيناون 

عرفت منطقة 
الحياينة استقرارا

 قديما من طرف قبائل 
صنهاجة،  ويؤكد هذه 

الحقيقة » ليون اإلفريقي« 
في كتابه 

»وصف إفريقيا«،
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الصابون( . 
منذ القرن  السابع  عشر امليالدي  
بدأ التاريخ يحكي عن محتلني جدد 
عربية،   أص���ول  ذوو  املنطقة  ل��ه��ذه 
املستقرين  ال��س��ك��ان  م��ع   اختلطوا 
ح��ام��ل��ني م��ع��ه��م ن��ظ��ام��ه��م. وح��ت��ى 
احل��ي��اي��ن��ة  وح����دة  على  إن شكلت 
الصعيد  اإلثني، فإن  هذه القبيلة ال 
تظهر أصيلة على مستوى اجلغرافية 

.) Lazarev، G .1966( الطبيعية
إلى   وق��د استنتج ه��ذا األخ��ي��ر 
احلياينة  تكون  أن  احملتمل  من  أن��ه 
بني  وامود31ما  ب��ن��ي  ع��وض��ت  ق��د 
فترة  وه���ي  م��ي��الدي��ة  1540و1610 
وصول السعديني إلى فاس وانهيار 
 G. 1966( ال���وط���اس���ي���ة  ال����دول����ة 
الفترة  ه���ذه  خ���الل  إذ   .)Lazarev
ان��ت��ق��ل ال���س���ع���دي���ون  م���ن م��راك��ش 
لالستيالء  على فاس بجيش مكون 
من  معقل(  (ب��ن��و  عربية   قبائل  م��ن 
ض��م��ن��ه��ا ف���رق���ة احل��ي��اي��ن��ة. وي��دع��م 
عمران(  أوالد  وج��ود  الفرضية  ه��ذه 
اآلن( ضمن  احل��ي��اي��ن��ة  ف���رق  إح���دى 
اجليش السعدي. ومكافأة  لهم على 
بعض  على  اخل��دم��ة  حصلوا  ه��ذه 
 .).1978Lazarev G( اإلق��ط��اع��ات 
شنوا  السعديني  أن  كذلك   ويعرف 
سنة 1558 حربا ضارية على وادي 
اللنب ضد اجليش التركي الذي زحف 
م���ن ب���ادي���س. وك���ان���ت ه���ذه احل���رب 
م��ن احل����روب احل��اس��م��ة ض��د زح��ف 
 Lazarev( املغرب  على  العثمانيني 
هل  نتساءل  أن  ويبقى   .)G. 1966
ميكن أن يكون البلد الذي احتل بهذه 

املناسبة أعطي جليش احلياينة؟ 

استقرار قبيلة الحياينة 
شمال ايناون في 
نهاية القرن 16 م

بني  قبيلة  اس��م  يختفي  ف��ج��أة 
ومود من حوز فاس ، وبنفس الطابع 
احلياينة  ق��ب��ائ��ل   تظهر  ال��ف��ج��ائ��ي 
)أهل جهة تازة( ضمن القبائل التي 
ساندت ثورة الناصر سنة 1003 ه� /  
1595 م ، ولم تكن مجوعة احلياينة 
معروفة على األقل حتت هذا االسم . 
ولقد  أورد Lazarevالفترة احملتملة 
باملنطقة  احلياينة  تسمية  لظهور 
ما بني 1540م  / 1910م ، لكن عبد 
ال��رح��م��ن امل���ودن ح��دد ه��ذا الظهور 
بكيفية شبه يقينية فيما بني 1578م 

/ 1595م . 
ال��ب��ارز الذي  > فما هو احل��دث 
طبع الفترة التي ظهرت فيها تسمية 

احلياينة ؟
بني  احتدم  ال��ذي  الصراع   ابان 
رح��ى  دارت  وق���د   ، وع��م��ه  امل��ت��وك��ل 
في  ال��ص��راع  لهذا   األول��ى  الفصول 
اول  ، وكانت  بالذات  إيناون  حوض 
أخيه  واب��ن  املالك  عبد  بني  مواجهة 
وقد   ، وري��ث��ن  ببني  م   1576 س��ن��ة  
ساهم فيها أوالد عمران ، وانحازوا 
إلى جانب عبد املالك  بعد أن كانوا 
ضمن جيش املتوكل . وأوالد عمران 
 ، احلياينة  مجموعة  في  قبيلة  أه��م 
ولعلها أول من استقر بهذه املناطق. 
 وإذا لم يكن من املؤكد أن أوالد 
عمران ، وأحرى كل احلياينة ، كانوا 
 ، جيشية  قبيلة  شكل  ف��ي   منظمني 
موزعة على املئني واألراحي ، فإنه من 
احملتمل أن يكون املخزن  السعدي أو 
حتى املريني قبله ، قد أوكل إلى فرق 
منها لم تكن قد توحدت حتت نفس  
االسم بعد ، ببعض املهمات احملددة 

كحراسة الطريق . 
 وقد أحلت بعض املصادر على 
 ، أوالد عمران  أو   ، العمارنة  انتماء 
إلى ذوي منصور  من معقل ، وعلى 
إل��ى اجلة  وف���ود معقل م��ن امل��ش��رق 
ال��ش��رق��ي��ة واجل��ن��وب��ي��ة م���ن امل��غ��رب 
 14 القرن  ابتداء من  تلقائية  بكيفية 
العناصر  تكون  أن  يستبعد  وال   . م 
األولى التي كونت احلياينة فيما بعد 
، استقرت في املنطقة منذ هذه الفترة 

ج��اءت  ث��م  ع��م��ران؟(  )أوالد   املبكرة 
من  إليها  لتنضاف  أخ���رى  عناصر 
، ولينصهر   القبائل العربية األخرى 
ال���ك���ل م���ع األص�����ل ال��ص��ن��ه��اج��ي أو 
، ف��ي إط��ار االس��م  ال��زن��ات��ي السابق 
العنصر  التحام  ، وبالتالي   اجلديد 
العربي الوافد بالعنصر الصنهاجي 

أو الزناتي السابق.. 
وما يؤكد أن  مجموعة احلياينة 
إلى  أخ��رى  مناطق  م��ن  ترحيلها  مت 
املجال الذي حتتله حاليا هو األسماء 

املشتركة بينها وبني مناطق 
أخ���رى ف��ي امل��غ��رب. ون��ذك��ر 

هنا على سبيل املثال: 
الشبانات: دوار في   <
في  وق��ب��ي��ل��ة  ع��م��ران  أوالد 

احلوز؛ 
> أوالد عمران: قبيلة  
سوس  وفي  احلياينة  في 
(آي������ت ب����اع����م����ران( وف���ي 

الشاوبة؛
ت��وج��د  ه���������وارة:   <
بثالثة  مواقع  باحلياينة 
وب��اش��راَك��ة وت��وج��د في 

سوس وكرسيف؛
فرقة     : س���درات���ة   <
في أوالد عليان  وقبيلة 
في تادلة ودوار في عني 

مديونة؛ 
فرقة    مطالسة:   <
في أوالد عليان  وقبيلة  
زناتية في شمال شرق 

تازة؛
احل����ي����اي����ن����ة:   <
احت��ادي��ة   نفسها  ه��ي 

احلياينة وقرية في دكالة.
التي  وام���ود   بنو  قبيلة   وأم���ا 
في  ال�����وزان،  ح��س��ب  تستقر،  ك��ان��ت 
لم  وال��ت��ي  اآلن،  احل��ي��اي��ن��ة  منطقة 
ت��ك��ن ت��ب��ع�����د  س���وى ب��ع��ش��رة  أم��ي��ال 
 ،) كلم  عشر  ستة  (حوالي  ف�اس  عن 
وما  املنطقة.  من  كلية  اختفت  فق�د  
يؤكد أن املنطقة كانت، في أول األمر، 
مجاال بربريا وجود بعض الدواوير 
التي حتمل أسماء بربرية مثل ملولة 
وت���ْوراْرت  وْطساْنفاْشْت  ت  وتْبزميمّ

وشلوحة وتازكة وغيرها. 
وفي حتليله  لظاهرة  اإلنقراض 
القبائل اخبر ابن  التي تتعرض لها 
خلدون في  »كتاب العبر«)1959ج6(  
ب��أن  النسب  األول  يتناسى بطول 
الزمان ويذهب أهل العلم به فيخفى 
على األكثر ومازالت األنساب تسقط 
إل��ى شعب ويلتحم   قوم   من شعب 
اإلسالم  وفي  اجلاهلية  في  بآخرين 

)التقي العلوي 1977(. 
املجموعات  على  نطلع  حينما 
البشرية املكونة للحياينة جند أسماء 
صدينة  مثل  خلدون  اب��ن  لها  تطرق 
القبائل  ضمن  البكري  صنفها  التي 
البربرية. يقول التقي العلوي: »وفي 
االسم  حتول  العلوية   الدولة  بداية 
إلى بالد اشراَكة، وال تزال حتى اآلن 
إحدى  القرى  في احتادية احلياينة 
حتمل اسم صدينة البسابسة »                  

التي   – صدينة  اس��م  ورد  وق��د 
اجلمعة  واد  بجماعة  حاليا  توجد 
عند صاحب »مفاخر  بدائرة تيسة – 
ال��ب��رب��ر« ض��م��ن  ق��ب��ائ��ل »ال��ب��ت��ر« من 
البربر. وأعالم  البتر من البربر هم 
زواغة ونفزة ولواتة ومزاتة  ونفوسة  
ومغيلة ومطماطة ومظغرة ومديونة 
وصدينة  (مجهول(. أما املطالسة - 
خلدون   ابن  عند  األصلي  نطقها  في 
امليم-  ب��دل  بالباء  ال���وزان  واحلسن 
السفلى،  ملوية  في  يعيشون  فكانوا 
جيرانهم  م��ث��ل  وي��رح��ل��ون 

قصيرة  رحلة  يحيى   بنو 
ف���ي ص���ح���راء ك����رط ب���غ���رب م��ل��وي��ة، 
نزحت  متعربة   فرقة  منهم  وتوجد 
العلوي  (التقي  األصلي   مكانها  من 
ح��ال��ي��ا   ت��وج��د  وه����ي   . ص(   1972
تيسة.  ب��دائ��رة  البسابسة  بجماعة 
األسماء،  نفس  استمرار  أن  ويبدو 
يدل   ، النسبي  االختالط  من  بالرغم 
االل��ت��ح��ام تستوعب  م��ن  درج���ة  على 
يشتركون  ال��ذي��ن  اجل���دد  ال��واف��دي��ن 
ف���ي رص���ي���د ت��اري��خ��ي س���اب���ق. فقد 
والبرانس  وت��س��ول  غياتة  حافظت 
األدارس���ة.  عهد  منذ  أسمائها  على 
وت��ل��ك أي��ض��ا ح��ال��ة »س��درات��ة«ال��ت��ي 
ذكرت كقبيلة في عهد األدارسة )عبد 
اسم   لكن    .)1995 امل��ودن  الرحمان 
حاليا  يطلق  أصبح  القبيلة   ه��ذه  
ع��ل��ى ب��ع��ض امل��ن��اط��ق امل��رت��ف��ع��ة من 
التي هي »جبل  سدراتة«.  احلياينة 
وي���ق���اب���ل  ه����ذا االس���ت���م���رار ان��دث��ار 
أس���م���اء أخ�����رى م��ث��ل ب��ن��ي وارث����ني 
القرن   منتصف  ولعل  م��ك��ود.  وبني 
من  انكسارا  ميثل  عشر  س   الساد 
قبائل واختفاء  أسماء  اختفاء  حيث 
أخرى، ليس فقط على صعيد منطقة 
اي���ن���اون وإمن���ا ف��ي ج��ه��ات مغربية 
1996(. وهذا   )زينب جن��اري  أخ��رى 
أكد  إليه  سيليريه  عندما  ما يشير 
على االنقالب الذي طرأ على احلياة 

الهجرات  بسبب  املغربية  القبلية  
بحثا  إم��ا  وعربية،  بربرية  الكبرى، 
عن املاء والرعي أو بسبب انقسامات  
 Celerier،(    إرادية أو غير إرادي��ة
J. 1934(. وال شك أن هذه  الظروف 
ع��دة  قبائل  التي جعلت أسماء  هي 
تتكرر في مواطن متعددة ومتباعدة 
داخل املغرب. وقد أحصى بيرك في 
أسماؤها  تتكرر  قبائل  الصدد  ه��ذا 

في املغرب كما  يلي :
ستة  ف��ي  تتكرر   : م��ص��م��ودة   <

أماكن؛ 
في  ت��ت��ك��رر   : ه������وارة   <

من  مكانا  عشر  خمسة 
بينها ثالثة فرق في احلياينة؛   

> زناتة :  تتكرر في أربعة عشر 
موطن؛

تتكرر  في خمسة  > صنهاجة: 
 Berque، J.  ( م��وط��ن��ا  وع��ش��ري��ن 

 )1974

فتاوى الفقهاء 
وترت عالقات القبيلة 
بمدينة فاس ما بين 

القرنين 17 و 19 م

لماذا هذا االسم 
)الحياينة( ؟ 

ب��ف��رض��ي��ة   Lazarev ت���ق���دم   <
مفادها أن هذا االسم قد يرتبط بقائد 
للحياينة كجيش سعدي  ، رمبا كان 
)حيان(، صحيح  أو  )حيون(  يسمى 
بتواتر  تتكرر  األسماء  هذه  مثل  أن 
في  أعالم احلياينة ، ) أوالد حيون 
، حيانات إل��خ..( إال أن هذه احلجج 

غير تامة اإلقناع . 
> هل هذا االشتقاق من حتريف 
يقترح  كما  يحيى(املعقليني  )ألوالد 
ف��اس وباديتها في  ذل��ك بحث ح��ول 

القرن 16 م ؟ 
> هناك مثل سائر باملنطقة إلى 
التأويل  ه��ذا  ف��ي  يساعد  ق��د  ال��ي��وم 
وأحيوا  أحيونا  احلياينة   ((  : وهو 

أوالد أوالدنا ((. 
 هل تعلق األمر بإحياء األراضي ؟ 

أم بإحياء الساكنة ؟ .. 
إن فكرة األحياء الواردة في املثل 
ذات حمولة مزدوجة : من جهة تدل 
على االنغراس في املجال ، ومن  جهة 
ال��واف��دي��ن  فضل  على  حتيل  أخ���رى 
على السابقني..   مهما يكن من أمر 
، فإن جتمع احلياينة ولد حتت جنم 
 ، بفاس  القائمة   للسلطة  املواجهة 
 ، الناصر  ث��ورة  القبيلة  س��ان��دت  مل��ا 
وقد أسالت مشاكسة احلياينة ألهل 
الفقهاء  م���داد  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر    ، ف���اس 
الفتاوي  القرون  عبر  أصدروا  الذين 
امل���ت���ك���ررة الس����ت����درار س���خ���ط  ال��ل��ه 
واحلاكم عليهم ، إذ أن مواطنهم على 
والشرقية  الشمالية  الطرق  مصبات 
نحو فاس  ، كانت تضع بني أيديهم 
مصير  ف��ي  التحكم  مفاتيح  ب��ع��ض 
املدينة .  بيد أنه ال يجب أن نستنتج 
من ذلك أن عالقات احلياينة باملدينة 
تعددت  فقد   . التوتر  دائمة   كانت   ،
أشكال التبادل والتأثير ، سيما وأن 
مجموعة احلياينة ، أصبحت  خالل 
القرون 17 �� 19  من أهم املجموعات 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ب���أح���واز ف���اس ، ع���ددي���ا ، 

اقتصاديا  وسياسيا . 
وم����ا ي��س��ت��ن��ت��ج��ه  الزاري������ف أن 
احل��ي��اي��ن��ة ك���ان���وا ج��ي��ش��ا ب��امل��ع��ن��ى 
امل����ؤس����س����ي ل��ل��ك��ل��م��ة حت�����ت ح��ك��م 
ال��ق��رن كان  ب��داي��ة   السعديني. وف��ي 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��م االج���ت���م���اع���ي م��ط��ب��وع��ا 
على  يشهد  وم��ا  اجليشية.  بالبنية 
مجموعة  كانت  التي  دواويرهم  ذلك 
املائة  قائد  حكم  حت��ت 
تابعني  آخرون  وقواد 
ل���ل���ب���اش���ا امل�����وج�����ود 
أن وضعهم  إال  بفاس. 
يجعلهم  ك��ان  العقاري 
مستقلني عن السلطان، 
في  يظهرون  ال  وكانوا 
ال��ت��ح��رك��ات امل��س��ت��م��رة 
ل����ل����ف����رق امل���ص���اح���ب���ة 
فابتداء  لهذا  للسلطان. 
عشر  السابع  القرن  من 
أص����ب����ح����ت احل���ي���اي���ن���ة 
متكررة  بصورة  مذكورة 
التاريخية  الكتابات  في 
كقبيلة تعترف بالسلطان 
وت����خ����ض����ع ل���ل���ض���رائ���ب 
ال��ع��س��ك��ري��ة. ول��ك��ن��ه��ا قد 
تتحالف، في نفس الوقت، 

مع هذه القبيلة أو تلك:
أول شريف   :  1662  -
ع��ل��وي ي��س��ت��ق��ر ف���وق ب��الد 
احل���ي���اي���ن���ة م���ح���اول���ة م��ن��ه 
فاس  مدينة  على  االستيالء 
لكنه طرد من هناك بواسطة  
ال���دالئ���ي���ني وح���ك���ام امل��دي��ن��ة 

املدعمون باحلياينة؛ 
إلى  : واج��ه احلياينة    1750  -
السلطان موال ي  جانب سكان فاس 

عبد الله واألوداية؛
: انحياز احلياينة إلى   1972  -
املدعي مسالمة وحينما انهزم هاجم 

املولى سليمان احلياينة؛
- 1902 : حتالف  احلياينة مع 

املدعي بوحمارة على اجلهاد؛
- 1904 : حتالف  احلياينة مع 

السلطان عبد العزيز ضد بوحمارة؛
- 1911  :  حتالف احلياينة مع 

مختلف القبائل حلصار فاس. 
1912 حتالف احلياينة مع  منذ 
احل��رك��ات اجل��ه��ادي��ة ض��د املستعمر 

).p..37 1966 Lazrev،G(
قبيلة  أن  س��ب��ق  مم���ا  يستنتج 
لسلطة  خ��اض��ع��ة  ك��ان��ت  احل��ي��اي��ن��ة 
امل��خ��زن ب��ف��اس م��ن��ذ  ال��ق��رن السابع 
عشر، ولكنها عكس القبائل اجليشية 
التي كانت  تشكل حزاما أمنيا حول 
، ملطة،  فاس  (أوالد احلاج، السجع 
األوداي��ة، أوالد جامع، أوالد الطيب، 
الشراردة(، متيز سكانها باالستقرار 
في إطار نظام امللكية اخلاصة لألرض 
El . .Moubaraki . .M .1989 . (

.)p.33

تيسة عاصمة احياينة سنة 1965

تيسة عاصمة اخليول على الصعيد الوطني
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بالورتزاغ  التأهيلية  السادس  محمد  ثانوية  فضاءات  لتهيئة  سنتيم  مليون   51
ع��ل��م��ت »ص������دى ت�����اون�����ات« م��ن 
مصادر جد مطلعة يوم 27 يناير 
2015 عن انطالق أشغال تهيئة 
التأهيلية  ال��ث��ان��وي��ة  ف���ض���اءات 
لنيابة  التابعة  ال��س��ادس  محمد 
يقدر  تاونات بغالف مالي  إقليم 

ب 51 مليون سنتيم.  
على  ب��ن��اء  العملية  ه��ذه  وت��أت��ي 
التوجيهات الرسمية  التي أولى 
بها عامل االقليم بعد زيارته غير 
رفقة  امل��اض��ي  الشهر  الرسمية 
على  للوقوف  االقليمي   النائب 
وحجم  التحتية  بنيتها  طبيعة 
للجريدة أن  التي سبق  االضرار 
نشرت تفاصيلها في عدد سابق 
الفضاءات  مع  تنسجم  ال  والتي 
ال��ت��رب��وي��ة ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ب��اق��ي  
االخ��رى  التعليمية  امل��ؤس��س��ات 

الكائنة باإلقليم.
بلمختار   وفي ظل فشل وزارة  
ف���ي إي���ج���اد ح���ل مل��ش��ك��ل��ة تدبير 
ال��ع��ن��ف امل���درس���ي واح��ت��ض��ان��ه 
الذي تركته ثانوية  رغم الصدى 
على  التأهيلية  السادس  محمد 
امل��س��ت��وى االق��ل��ي��م��ي واجل��ه��وي  
أخ��ره��ا ص���دى أح����داث ع��ن��ف و 
الداخلي  باملرفق  حلقت  تخريب 
استعملت  جنسي  حت��رش  بعد 
لم  إن  ال��ب��ي��ض��اء،  االس��ل��ح��ة  فيه 
احتلتها  ال��ت��ي  ال���ص���دارة  ن��ق��ل 
تفريخ  في  االقليم  مستوى  على 
العنف بشتى أنواعه في الوسط 
املدرسي، رغم اللجن املتسامحة 
واحملتشمة التي أرسلتها وزارته 
بتنسيق مع االكادميية اجلهوية 

للتربية والتكوين وعلى مستوى 
املوسم  بداية  منذ  تاونات  نيابة 
ال���دراس���ي ك���ان أخ��ره��ا ي���وم 22 
العنف  لغز  فك  في   2015 يناير 
وج���رث���وم���ة ال��ت��دب��ي��ر ال��ت��رب��وي  
الكائنة  التعليمية  باملؤسسات 

باإلقليم  . 
وي���ت���ض���ح م����ن خ�����الل ال��ت��دخ��ل 
ال���رس���م���ي ل��ع��ام��ل االق���ل���ي���م في 
التربية  وزارة  أن  العملية  ه��ذه 
ال��وط��ن��ي��ة غ��ائ��ب��ة ع���ن امل���ب���ادرة 
ف��ي االص���الح���ات ع��ل��ى مستوى 
للمؤسسات  التحتية  البنيات 
بدعم  فقط  فاكتفت  التعليمية، 
باإلطعام  املرتبطة  السياسات 
املدرسي والنقل املدرسي تعميم 
ال���ت���م���درس وم���ح���ارب���ة األم���ي���ة 
من  املستفيدين  ع��دد  ومضاعفة 
النظامية  غير  التربية  ب��رام��ج 
2015 والذي  املالية  وفق قانون 
ب  يقدر  مالي  له غالف  خصص 
46،3   مليار دره��م ، فيما تظل 
سياسة إعادة النظر في البنيات 
التعليمية  للمؤسسات  التحتية 
ب��اإلق��ل��ي��م خ��اص��ة ع��ل��ى مستوى 
املرافق االجتماعية و الثقافية و 
إلى  تفتقر  والتي  منها  الصحية 
املرفق  خ��اص��ة  التهيئة  ش���روط 
للمواكبة  ت��ام  ال��داخ��ل��ي وغ��ي��اب 
تدبيره  على  الساهرة  التربوية 
أدن���ى م��ا ميكن وص��ف��ه ب«م��رك��ز 
خارج  )الشاطو(  املياه«  معاجلة 
بل  املعنية،  ال����وزارة  ح��س��اب��ات 
أص��ب��ح ه���ذا امل��ل��ف حت��ت رحمة 

وامل���ش���ارك���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
احمل��ت��ش��م��ة ل��ن��ي��اب��ة االق��ل��ي��م في 
ح���ض���وره���ا  وب���اق���ي ال��ش��رك��اء 

احملليني. 
ال���ى ذل���ك، مت اع��ط��اء االن��ط��الق��ة 
ال��رس��م��ي��ة ل��ألش��غ��ال ب��ح��ض��ور 

النائب االقليمي املشرفني اجناز 
املشروع والذي استهدف بالدرجة 
االول�������ى ت���وس���ي���ع ال���ف���ض���اءات 
اخل���اص���ة ب��امل��الع��ب ال��ري��اض��ي��ة 
الى  وفصلها  تهيئتها  وإع���ادة 
تابع  االول  ري��اض��ني  ف��ض��اءي��ن 

سالس،  االعدادية  الثانوية  الى 
والثاني تابع الى ثانوية محمد 
ال����س����ادس ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ب��ع��دم��ا 
تتقاسمه  مشتركا   ف��ض��اء  ك��ان 
الثانويتني مع  املتسكعني املارة 
الذين يرتادون السوق االسبوعي 

دار  بناء  الى  باإلضافة  بدوابهم 
توقيع  عليه  ن��ص  كما  ال��ط��ال��ب 

مشروع اصالح الثانوية. 

> الورتزاغ : عبد اللطيف 
 احلافضي

في إطار اإلجراءات المتخذة على مستوى إقليم تاونات للتخفيف من آثار موجة البرد لفائدة ساكنة بعض المناطق المعرضة 
لهذه الظاهرة الطبيعية باإلقليم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس القاضية بالتجند 

لمواجهة االنخفاض الحاد في درجة الحرارة الذي تعرفه بعض مناطق المملكة، نظمت عمالة إقليم تاونات والمندوبية 
اإلقليمية للصحة يومي 27 و 28 يناير 2015 قافلة طبية متعددة االختصاصات لفائدة ساكنة الدواوير المعنية التابعة لكل من 

جماعة تمضيت دائرة تاونات وجماعتي الودكة والرتبة التابعتين لدائرة 

وقد بلغ عدد املستفيدين من خدمات هذه 
طاقم  عليها  أشرف  التي  الطبية  القافلة 
طبي يتكون من طبيبني اختصاصيني و 
7 أط��ب��اء ف��ي الطب ال��ع��ام و 16 ممرضا 
واألطفال  والنساء  ال��رج��ال  من   3600  ،

املنتمني للدواوير املذكورة. 
وت��ض��م��ن��ت خ��دم��ات ه���ذه ال��ق��اف��ل��ة التي 
لساكنة  الصحية  اخلدمات  تقريب  تروم 
امل���ن���اط���ق  ال���ق���روي���ة واجل��ب��ل��ي��ة صعبة 

مهما  انخفاضا  ت��ع��رف  وال��ت��ي  ال��ول��وج 
ف��ي درج����ات احل����رارة ف��ي ه���ذه  الفترة 
عامة  طبية  فحوصات  السنة،إجراء  من 
وتلقيحات ضد مرض الزكام وفحوصات 
خاصة بالكشف عن مرض املالريا وصحة 
األم والطفل والتخطيط العائلي والكشف 
عن داء السكري وارتفاع الضغط الدموي 
وتوعوية  حتسيسية  بعمليات  والقيام 

في مجال التربية الصحية.

كما متت تعبئة إمكانيات مادية وبشرية 
القافلة  هذه  هامة إلجناح  ولوجستيكية 
و5   متنقلة  طبية  ع��ي��ادة  وه��ي  الطبية 
ف��ي احل��االت  س��ي��ارات إس��ع��اف للتدخل 
االستعجالية وعدد من السيارات رباعية 
ال���دف���ع، ك��م��ا مت وض���ع ك��م��ي��ة ه��ام��ة من 
تقدر  الطبية  القافلة  األدوية رهن إشارة 
120.000،00 درهم والتي مت  قيمتها ب 
وقد  املستفيدين،  على  باملجان  توزيعها 

رج��ال  القافلة  ه��ذه  تنظيم  على  أش���رف 
السلطة وأفراد القوات العمومية من درك 

ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية .
أن  سبق  فقد  امل��وض��وع،  بهذا  وارتباطا 
لعمالة  العامة  بالكتابة  اجتماع  عقد  مت 
يناير   17 السبت    ي��وم  ت��اون��ات،  إقليم 
حتت  لليقظة،  اإلقليمية  للجنة   ،2015
إقليم  عامل  بلهدفة  السيد حسن  رئاسة 
تاونات، بحضور رؤساء املصالح األمنية 
خالله  مت  املعنية،  اإلقليمية  واخلارجية 
الواجب  االحترازية  اإلج���راءات  ت��دارس 
ات��خ��اذه��ا مل��واج��ه��ة آث���ار م��وج��ة ال��ب��رد، 
التي كان من املتوقع أن يشهدها اإلقليم 
خالل هذه األيام واملرتبطة بالتساقطات 
مجموعة  شهدتها  التي  املهمة  الثلجية 

من املناطق اجلبلية ببالدنا.
وفي هذا اإلطار، فقد قامت مصالح املديرية 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية 
بالتدخل إلزاحة الثلوج باحملاور الطرقية 

املعنية لتسهيل حركةاملرور .
أج��ل حتصني  السياق، وم��ن  وف��ي نفس 
حتقيقها  مت  ال��ت��ي  املكتسبات  حصيلة 
برسم السنوات املاضية في هذا املجال، 
فقد سبق ملصالح عمالة إقليم تاونات أن 
 2014 دجنبر   18 و   17 بتاريخ  نظمت 
ب��ش��راك��ة م��ع ك��ل م��ن امل��ج��ل��س اإلقليمي 
االجتماعية  األع��م��ال  وجمعية  لتاونات 
إلقليم تاونات والنيابة اإلقليمية لوزارة 
اإلقليمية  واملندوبية  الوطنية  التربية 
تضامنية  م���ب���ادرة  ب��ت��اون��ات  ل��ل��ص��ح��ة 
تالميذ  ل��ف��ائ��دة  اج��ت��م��اع��ي��ة  إح��س��ان��ي��ة 

وساكنة الدواوير املعنية.
هذه  تدخل  ومحاور  مجاالت  ومتحورت 
طبية  قافلة  تنظيم  ع��ن  فضال  امل��ب��ادرة 
م��ت��ع��ددة االخ��ت��ص��اص��ات، ح���ول ت��وزي��ع 

لفائدة  الشتوية  امل��الب��س  م��ن  حصص 
التعليمية  املؤسسات  تالميذ  من   2340
ع��ن معاطف صوفية واق��ي��ة  من  ع��ب��ارة 
وق��ف��ازات وج����وارب وطرابيش  ال��ش��ت��اء 
ال���رج���ال  م���ن  و220  ش��ت��وي��ة  وأح���ذي���ة 
أسر  م��ن  امل��ن��ح��دري��ن  املسنني  وال��ن��س��اء 
م��ع��وزة ال��ذي��ن اس��ت��ف��ادوا م��ن معاطف 
وجالبيب.   وج��وارب  وس��راوي��ل  صوفية 
ل��وزارة  اإلقليمية  النيابة  خصصت  كما 
تدفئة  ووسائل  أجهزة  الوطنية  التربية 

احلجرات الدراسية واملكاتب اإلدارية .
مالي  غ���الف  العملية  ل��ه��ذه  رص���د  وق���د 
في  دره���م   540.000،00 ق���دره  إجمالي 
إط����ار ش���راك���ة ب���ني امل��ج��ل��س اإلق��ل��ي��م��ي 
االجتماعية  األع��م��ال  وجمعية  لتاونات 
اقتناء  عملية  لتمويل  ت��اون��ات  إلق��ل��ي��م 
النيابة  تساهم  بينما  الشتوية،  األلبسة 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل������وزارة ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
باألقسام  حجري  وفحم  مدفئات  بتوفير 
واحلجرات واملكاتب اإلدارية ، كما تتمثل 
مساهمة املندوبية اإلقليمية للصحة في 
التأطير  تتضمن  ط��ب��ي��ة  ق��اف��ل��ة  تنظيم 
الصحي للعملية مع توزيع األدوية على 

املستفيدين باملجان .
املبذولة  إط��ار اجل��ه��ود  ففي  ول��إش��ارة، 
فقد مت  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  خ��دم��ات  لتطوير 
األلبسة  من  املستفيدين  قاعدة  توسيع 
ال���ش���ت���وي���ة ع���ل���ى م���س���ت���وى ال��ت��الم��ي��ذ 
امل��ت��م��درس��ني م��ن خ���الل اس��ت��ف��ادة باقي 
املؤسسات التعليمية االبتدائية املجاورة 
للمؤسسات التقليدية التي كانت تشملها 
حيث   ، السابقة  املراحل  خ��الل  العملية 
من  للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  انتقل 
 2012 سنة  ومستفيدة  مستفيد   1130

إلى 2340 سنة 2014 .

للتخفيف من آثار موجة البرد لفائدة ساكنة بعض المناطق المعنية باإلقليم متر 

قافلة طبية متعددة االختصاصات لفائدة ساكنة دواوير جماعات متضيت و الودكة والرتبة

املستفيدون من القافلة الطبية

فضاء الثانوية التأهيلية محمد السادس
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في سلسلة حول »النسمات في تراجم علماء وصلحاء إقليم تاونات« لمؤلفه ذ. عبد الكريم احميدوش عضو المجلس العلمي لتاونات

"الشيخ العالم العالمة سيدي ابو محمد محمد الطيب املرزوقي الورياكلي"
 نسبه ووالدته :

هو ابو محمد محمد بن ادريس بن محمد – فتحا 
ابن  االم��ام  للفقيه  نسبة   – امريزق  بن عمرو   –
املرزوق التلمساني الشهير - الزروالي  االصل 
جدته  جهة  من  اما  والنشاة ،  املولد  الورياكلي 

البيه فهو من احفاد الشيخ احمد زروق. 
ولد االستاذ ابو محمد محمد الطيب الورياكلي 
على  سنتني  1950/1370بحوالي  س��ن��ة   قبل 
االقل على ما سرح به االستاذ نفسه حيث دخلت 
بعد  1957/1377م  سنة  ف��اس  مدينة  اس��رت��ه 
في  مثبت  هو  ما  ام��ا  الكرمي .  ال��ق��ران  حفظ  ان 
كناشة احلالة املدنية. والبطاقة الوطنية. فليس 
فخدة  الهوتة.  والدته مبدشر  وكانت  صحيحا . 

بني كيسان قبيلة بني ورياكل.

نشاته وتعليمه :
ن���ش���ا االس�����ت�����اذ س����ي����دي اب�����و م���ح���م���د م��ح��م��د 
الورياكلي. في قبيلته بني ورياكل. فادخله ابوه 
الى كتاب مسجد قريته – الهوتة – حوالي سنة 
الفقيه  ي��د  على  ال��ق��ران  فحفظ   1373/ 1953.
االمام الشيخ سيدي بوشتى بن احلاج البقالي. 
من  وه��و   – ال��زروق��ي��ة  الطريقة  على  املتصوف 
فارتات اسرته االنتقال  نفس املدشر والقبيلة – 
السياج،  بحومة  وسكنت  املدينة ،  ف��اس  ال��ى 
وف���ي م���درس���ة االم���ي���ر م����والي احل��س��ن احل���رة، 
دراس��ت��ه  فتابع  اب����وه،   ب��ازق��اق احل��ج��ر سجله 
هذا  شهادة  على  ان حصل  الى  بها،  االبتدائية 

الطور من التعليم االبتدائي. سنة 
1960/1380.

وف���������ي امل�������وس�������م ال�������دراس�������ي 
 .   - 1960/13801961/1381
ان��ت��ق��ل ال����ى ج���ام���ع ال��ق��روي��ني 
ف��ح��ص��ل ب��ه��ا ع��ل��ى ال��ش��ه��ادة 
ال�����ب�����روف�����ي   – ال�����ث�����ان�����وي�����ة 
– سنة 1963/1383  .وشهادة 
 1968/1388 سنة  البكالوريا 
.ال���ت���ي خ���ول���ت ل���ه االل��ت��ح��اق 
ب���امل���درس���ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الس��ات��ذة 
ب��ع��د ان ق��ض��ى س��ن��ة دراس��ي��ة 
تخرجه  وب��ع��د  الشيعة  بكلية 
اس��ت��اذا  ع��ني  1970 م.   سنة 
ب��ث��ان��وي��ة م�����والي اس��م��اع��ي��ل 
بالدار البيضاء ورغم اشتغال 
االس���ت���اذ س��ي��دي اب���ي محمد 
محمد الطيب مبهنة التدريس 
دفعه حب طلب العلم والرغبة 
واملعرفة  العلم  من  املزيد  في 
ال��ذي  ال��رب��ان��ي  للدعاء  طبقا 
جاء به القران الكرمي :  ( وقل 
رب زدن��ي علما)  وه��ذا كان 
االفاقيني  الطلبة  اغلب  داب 
االداب  بكلية  نفسه  فسجل 
ب��ف��اس وت��اب��ع دراس��ت��ه بها 
الى ان حصل على االجازة 
  1974/1394 س��ن��ة  ب��ه��ا 
االس��ت��اذ في  لرغبة  ون��ظ��را 
الشرعية  االح��ك��ام  م��ع��رف��ة 
والقوانني الوضعية بحكم 
ارت���ب���اط امل�����واد ال��ش��رع��ي��ة 
بجامع  يدرسها  كان  التي 
ال����ق����روي����ني ول�����ج ش��ع��ب��ة 
احلسن  بجامعة  القانون 
ال��ث��ان��ي ب��ال��دارال��ب��ي��ض��اء 

وكان   1978/1399 سنة  اجازتها  على  وحصل 
دراسته  من  الطيب  محمد  االستاذ سيدي  قصد 
تغيير  هو  فيه  شهادة  على  واحلصول  القانون 
االطار والوظيفة غير ان اباه كان شغوفا مبهنة 
في  بقائه  على  فاصر  كاستاذ  التعليمية  ول��ده 
مهنة التدريس ولم يكن انذاك امام سيدي محمد 

الطيب الى السمع والطاعة لراي ابيه

شيوخ االستاذ ابي محمد محمد 
الطيب الورياكلي 

ان املراحل الداسية التي قطعها االستاذ سيدي 
محمد الطيب في داسته ليس قصيرة كما انها 
ليست متصلةفي مؤسسة او مؤسستني او شعبة 
ابتدائية  مؤسسات  ع��دة  ف��ي  درس  ب��ل  واح���دة 
وثانوية وجامعية في شعبتني اداب وقانون مما 
يتطلب االخذ عن عدد كبير من االساتذة والعلماء 
متخصصني ومن بني من اماله علي من شيوخه 

مصنفا اياهم على الشكل التالي :

من اساتذته وشيوخه بالقرويني :
> ال��ش��ي��خ ال���ع���ال���م ال���ع���الم���ة س���ي���دي ادري����س 

العراقي. 
> ال��ش��ي��خ ال���ع���ال���م ال���ع���الم���ة س���ي���دي ادري����س 

اسميرس. 
سيدي  العالمة  العالم  الشيخ   <

عبد الله الداودي.
العالمة  العالم  الشيخ   <

س�����ي�����دي ع����ب����د ال����ك����رمي 
الداودي. 

> الشيخ العالم العالمة 
س��ي��دي اح��م��د ال��غ��ازي 

احلسيني .
> الشيخ العالم العالمة 
سيدي محمد العمراني .

العالمة  العالم  الشيخ   <
سيدي عبد احلي العمراوي .

سيدي  العالمة  العالم  الشيخ   <
املفضل الزروالي .

> ال��ش��ي��خ ال��ع��ال��م ال��ع��الم��ة س��ي��دي م��ح��م��د بن 
احساين الزروالي احلايكي .

> ال��ش��ي��خ ال��ع��ال��م ال��ع��الم��ة س��ي��دي االدري��س��ي 
القيطوني .

> الشيخ العالم العالمة سيدي عالل الفاسي. 
الصقلي  العالمة سيدي جواد  العالم  الشيخ   <
الرحمن  عبد  سيدي  العالمة  العالم  الشيخ   <

الغريسي .
من اساتذته وشيوخه  بكلية االداب : 

> الدكتور جنيب البهبيتي .
> الدكتور امجد الطرابلسي .

عبد  ال���دك���ت���ور   <

السالم الهراس.
> الدكتور عباس اجلراري .

الدكتور محمد بن علي الكتاني.
> الدكتور احمد اليابوري . 

 من اساتذته بكلية احلقوق : 
> الدكتور العبدالوي العلوي.

> الدكتور احمد القدري.
> الدكتور احمد اخلمليشي. 

> الدكتور  الكفراوي . 

 شيوخ التصوف ومن تبرك بهم 
 في علم  السلوك والحقيقة :

> والده الشيخ سيدي ادريس بن محمد – فتحا 
امريزق نسبة للفقيه االم��ام ابن م��رزوق اخذ   –
علي  س��ي��دي  خ��ال��ه  ع��ن  ال��زروق��ي��ة  الطريقة  عنه 
الشويخ نسبة امحمد الشيخ الوطاسي بالسند 

املتسلسل عنده في االسرة .

بوشتى  س��ي��دي  ال���زاد  املتقي  ال���ورع  الفقيه   <
الهوتة  دوار  من  الورياكلي  البقالي  احل��اج  بن 

تافرنوت االصل والنسب الزروقي الطريقة . 
املوثق >  ال��ع��الم��ة  ال��ع��ال��م  الشيخ 

العراقي ، شيخ  ادريس  سيدي 
طريقة التيجانية، ويحكي عنه 
ج��ارا  ك��ان   ) فيقول :  بنفسه 
سنني ،  ل��ع��دة  بالسياج  لنا 
يبادرني  لقيني  كلما  وك��ان 
بالكالم ويكني ،وال يصرح، 
وي���ت���ح���ق���ق وب���ع���ده���ا م��ن 

معرفتي باشارته) 
العالمة  العالم  الشيخ   <
ش��ي��خ ش���ي���وخ امل���غ���ارب���ة، 
س���ي���دي ع��ب��د ال���ل���ه ك��ن��ون، 
عنه  (اخ�����ذت  عنه :  وي���ق���ول 
بطنجة  ش����اب  وان�����ا  ول��ق��ي��ت��ه 
ثم  وحقيقتي،  بحالي  فكاشفني 
التقيت به مبكناس وانا استاذ باملعهد 
االسالمي االصيل، اثناء املؤثمر العاشر لرابطة 
علماء املغرب فتفرس في فراسة خير، واخبرني 
مبا يؤول اليه حالي من علم وعمل ودعا لي بخير،  
وطلب مني زيارته بطنجة ، اال ان الظروف حالت 
دون ذلك كما كاشفني مرتني فتحقق ذلك بالفعل 
الشيخ  م��ع  ال��ل��ق��اءات  اح��د  وال��ص��ورة تبني   ، (

سيدي عبد الله كنون رحمه الله 
املكي  املفسر  الفقيه  العالمة  العالم  الشيخ   <
الناصري التقاه في اخر حياته وتبرك به ونصحه 
له  الدنيوي ودعا  العمل  اغفال عن  بالعمل دون 
فاستجاب  معا  االمرين  في  والصالح  بالتوفيق 

الله دعاءه كما يقول صاحب الترجمة.
  

المهام التي 
مارسها واالنشطة 

التي قام بها : 
ك������ان االس�����ت�����اذ ن��ش��ي��ط��ا 
حيويا في الدراسة وطلب 
العلم فازداد نشاطا وجدية 
م��ه��ن��ة  وان  خ���ص���وص���ا 
تتطلب  التعليمية  االستاذ 
والتحضير  ال��ب��ح��ث  م��ن��ه 
اسلوبا  للدروس  واالع���داد 
ووس��ي��ل��ة وم����ادة دراس��ي��ة 
وم��ن ب��ني امل��ه��ام واالنشطة 

التي قام بها 
مل����ادت����ي  ال������ت������دري������س   <
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��رب��ي��ة 
االسالمية بالتعليم العام مع 
التربوي  ب��االش��اد  التكليف 
 1390/1970/10/19 من 

الى 1399/1978/10/01 
> التكليف باالرشاد التربوي 
ب��االع��دادي  ال��ت��دري��س  طيلة 

والثانوي 
 – ال����ت����رب����وي  > االش��������راف 
التفتيش والتاطي ملادتي اللغة 
االسالمية   والتربية  العربية 
التربوي  باملركز  التاطير  مع 
وامل����دس����ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الس��ات��ذة 
ت���خ���ص���ص م��������ادة ال���ت���رب���ي���ة 
 1978/04/19 من  االسالمية 

الى 1990/09/15
> ال��ت��ن��س��ي��ق اجل���ه���وي مل���ادة 
باكادمية  االس��الم��ي��ة  التربية 
الى    1989/09/16 من  مكناس 

 1997/09/15
التربية  مل���ادة  ب��ال��رب��اط  امل��رك��زي  التنسيق   <
االسالمية من 1997/09/16  الى 2005/10/30  
ال��ت��ي ح��ص��ل ف���ي ه����ذا ال���وق���ت ع��ل��ى امل���غ���ادرة 

الطوعية 
> التاطير باملركز التربوي مبكناس 1988/1987 

 – 1989/1988
سنة  ل��الس��ات��ذة  العليا  ب��امل��درس��ة  ال��ت��اط��ي��ر   <

  1990/1989
بسلكيه  ال��ث��ان��وي  التعليم  م��ن��ه��اج  ت��ق��ومي   <

االعدادي والتاهيلي 
> االشراف على تاطير املفتشني املتخرجني من 
املركز والناجحني في االمتحان املباشر للمفتشني 

(عدة سنوات )
التربوية  ال��ل��ق��اءات  ت��اط��ي��ر  ع��ل��ى  االش����راف   <
جهويا  ال��ث��ان��وي(  التعليم  مبفتشي  اخل��اص��ة 

ووطنيا :الرباط – فاس – مكناس – وجدة ) 
والعملية  الكتابية  اخلتبارات  في  املشاركة   <

للمفتشني الناجحني في املباراة 
> تاطير اللقاءات اخلاصة بالتربية السكانية 

> املساهمة في ندوات تربوية متعددة
امللتقيات  وت��اط��ي��ر  االش����راف  ف��ي  املساهمة   <
االنسان ،)طيلة  حقوق  على  بالتربية  املتعلقة 
صفرو-   – مكناس   – ف��اس  من  ،بكل  البرنامج 
   15 ال����دورة   ) ال��رب��اط   – –خنيفرة  ال��رش��ي��دي��ة 

شتنبر 1419/1998 
> امل��ش��ارك��ة ف��ي ع��م��ل ال��ل��ج��ان ال��ت��رب��وي��ة على 
املستوى الوطني : جلن مراجعة املناهج – جلن 
املكلفة  الوطنية  اللجنة   – ال��ت��رب��وي  ال��ت��ق��ومي 
املركزية  اللجنة   – الشان احمللي  باعداد مناهج 
من  التجريبية  املرحلة  وت��ق��ومي  بتتبع  املكلفة 
االنسان  حقوق  على  للتربية  الوطني  البرنامج 
– اللجنة املكلفة بدراسة تعدد املراجع التربوية 
الكتاب  مراجعة  جل��ن   – التعليمي  النظام  ف��ي 
املدرسي – اللجنة املكلفة بدراسة دفتر التحمالت 

اخلاصة بالكتاب املدرسي ...
االقليمية ملشرفي  العمل  > املساهمة في ورشة 
طرف  من  ،املنظمة  االسالمية  التربية  وموجهي 
للتربية  االسالمية  واملنظمة  االس��الم��ي،  املعهد 
والعلوم والثقافة باالردن شتنبر 1423/2002   

> رئاسة جلنة تاليف الكتب املدرسية بالتعليم 
االبتدائي : املفيد في التربية االسالمية – النجاح 

في التربية االسالمية .
من  الثانية  السنة  كتاب  تاليف  رئاسة جلنة   <

سلك الباكلوريا . 

مؤهالت االستاذ العلمية والمهنية 
والشواهد المحصل عليها :

ان كل مرحلة تعليمية في حياة االستاذ سيدي 
ابي محمد محمد الطيب الورياكلي كانت تتوج 
بشهادة – كما هو معلوم – في نظامناالتعليمي 
محمد  محمد  اب��ا  االستاذ  جند  ،ولذلك  باملغرب 
واملهنية  العلمية  الشواهد  على  الطيب ،حصل 

التالية :
> شهادة الدروس االبتدائية سنة 1960/1380  

مبدينة فاس  ) التعليم العام ( .
س��ن��ة   ، ) )ال����ب����روف����ي  ال���ث���ان���وي���ة  ش����ه����ادة   <
1960/1384   بجامع القرويني التعليم االصيل 

> شهادة الباكلوريا سنة 1968/1388  بجامع 
القرويني .

ل���الس���ات���دة سنة  ال��ع��ل��ي��ا  امل����درس����ة  > دب���ل���وم 
. 1970/1390

> االجازة في االداب سنة 1974/1394  بكلية 
االداب فاس .

> االجازةفي القانون سنة 1978/1399 جامعة 
احلسن الثاني بالدار البيضاء. 

اثار االستاد العلمية والثقافية :
الذي  الطيب  ابي محمد محمد  االستاد  مثل  ان 
وان  البد  في مجاالت مختلفة  مهام  عدة  ماس 
الن  وت��رب��وي��ة،  وثقافية  علمية  اث���ار  ل��ه  ت��ك��ون 
امل��ج��االت التي ك��ان ي��ش��ارك فيها اش��راف��ا، او 
ضمن  ت��دخ��ل  واجن�����ازا،  اع����دادا  او  تنظيما، 
مهامه املهنية والوظيفية، وتتطلب منه البحث 
االستاد  اثار  ،وتتصنف  والتصنيف  والكتابة، 

الى ما يلي :

1-  جمال التربية والتعليم :
البحوث التربوية وبناء المناهج :

مواضيع  لتقومي  الوطنية  الشبكة  اع���داد   <
امتحانات الباكلوريا ملادة التربية االسالمية .

التربية  م��ادة  مناهج  اع���داد  ف��ي  امل��ش��ارك��ة   <
االسالمية باملسلك الثانوي االعدادي .

التربية  م��ادة  مناهج  اع���داد  ف��ي  امل��ش��ارك��ة   <
االسالمية باملسلك الثانوي التاهيلي .

> بحوث ودراسات ملنهجية التدريس والتقومي 
والدعم استثمرت في تكوين واالساتذة نشرت 
كراسات  في  الوطنية  التربية  وزارة  من طرف 

خاصة بذلك .
بالسلكني :  جت��ري��ب��ي��ة  دروس  ت��ص��وي��ر   <
تكوين  ف��ي  استثمرت  والتاهيلي  االع����دادي 

املفتشني واالساتذة 
بالتعليم  النمطية  اجل��ذاذات  كراسة  اع��داد   <

الثانوي السلك االعدادي. 
بالتعليم  النمطية  اجل��ذاذات  كراسة  اع��داد   <

الثانوي السلك التاهيلي .
> اعداد جذاذات حول التربية السكانية ملادة 

التربية االسالمية .

> اع��داد دراس��ة ح��ول ال��زي��ارات الصفية من 
خالل مذكرات وزارية ونشرها .

)ثم  التعليم  اص���الح  ح��ول  دراس���ة  اع���داد   <
استثمارها في التقرير التركيبي املعد من طف 

اكادميية مكناس ( .
> الكتب املدرسية والوثائق التربوية املرجعية 
> الزيارات الصفية من خالل املذكرات الوزارية 

– االهداف التربوية .
> املناهج التربوية نظرياته التربوية واسس 

بنائه.
> املناهج الدراسي :مفهومه واركانه واسسه 

– مبادؤه العامة – شروط بنائه ......
> مراجعة املناهج الدراسي اية استراتيجية 

للمؤسسات  وال��ت��رب��وي  االداري  التسيير   <
التعليمية .

> االدارة التربوية :اية ادارة الية مقاولة 
> الفلسفة التربوية الواضحة ظرورة الصالح 

اي نظام تعليمي .
في  امل����درس  التربوية :وظائف  ال��ق��ي��ادة   <

املدرسة احلديثة .

منهجية التدريس عند ابن جماعة.
التدريس بواسطة الكفايات تصور بيداغوجي 

جديد في املدرسة املغربية .

2- العلم والثقافة والتصوف :
المؤلفات المطبوعة :

ال��ع��ل��م��اء  م��ح��ت��س��ب  زروق  اح��م��د  ال��ش��ي��خ   <
ال��ش��ري��ع��ة واحلقيقة  ب��ني  واالول���ي���اء اجل��ام��ع 

حتقيق نسبه ومدرسته الصوفية .
،دراس��ة  زروق  احمد  للشيخ  امل��ري��د،  حتفة   <

وحتقيق .
> اصول الطريق ،دراسة وحتقيق. 

> عيوب النفس، حتقيق وشرح.
> االنس في عيوب النفس، حتقيق .

> كناشة احمد زروق، حتقيق .

 كتب قيد الطبع :
،دراس����ة  زروق  الح��م��د  ال��ت��ص��وف  ق���واع���د   <

وحتقيق .
دراس���ة  ال��ت��ص��وف الح��م��د زروق،  ن��ص��ائ��ح   <

وحتقيق.
> مراتيب الصوفية عند الشيخ احمد زروق، 

دراسة وحتقيق.
> عقيدة الشيخ احمد زروق ،دراسة وحتقيق.

> النصيحة الكافية، دراسة وحتقيق.

 مسودات قيد التبييض :
> اض��واء على حياة الشيخ احمد زروق ،من 

خالل كتبه ورسائله.
> شرح تائية الزروقية .

> التصوف بني النظرية واملماسة عند الشيخ 
احمد زروق.

> مصطلحات ومفاهيم صوفية. 
> قصة حياتي او الكناشة الثانية .

 بارك الله في عمر االستاذ سيدي محمد الطيب 
واطال عمره في حفظ الله ورعايته حتي يخرج 
العالم  الشيخ  تراث  من  املباركة  الذخيرة  هذه 
االمة  هذه  ابناء  الى  ال��ورع  الصوفي  العالمة 
وله  لنا  الله  نسال  منها  لالستفادة  االسالمية 
به  والعمل  العلم  نشر  في  وال��س��داد  التوفيق 

،امني ،واحلمد لله رب العاملني .  

 كان االستاذ 
نشيطا حيويا 

يف الدراسة 
وطلب العلم 

فازداد نشاطا 
وجدية

ذ. عبد الكريم احميدوش
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أسبوعية جهوية تصدر عن شركة 
شهر كل  مرتين   " مؤقتا  تاونات  صدى  "منشورات 

مدير النشر: 
إدريس الوالي 

elouali.driss1 @gmail.com 
رئيسة 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 الواحد و العشرون )21(
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  

طبع من هذا العدد: 2000 نسخة
< رقم اللجنة الثنائية للصحافة 

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

صدىوتـا   نـات

االخراج و الطبع:

Antéprima  مطابع >
الهاتف:0537614951  
0661395940          

محمد العبادي 
في ذمة اهلل

ببالغ احلزن واألسى، انتقل الى 
عفو اهلل، املرحوم محمد العبادي، 
مستخدم بعمالة اقليم تاونات، 

وذلك يوم 15 يناير 2015 عن 
عمر يناهز 66 سنة، وذلك بعد 
مرض عضال لم ينفع معه عالج.
وعلى اثر هذا احلدث األليم، 
يتقدم أفراد أسرة املرحوم مبا 

في ذلك اخوانه عبد احلي وأحمد 
وعبد اللطيف ورشيد وحميد 

وأخواته السعدية وأمينة وفاطمة، 
بالشكر اجلزيل لكل من واساهم 

في هذا املصاب اجللل، متمنني 
للجميع موفور الصحة والعافية.

كما تتقدم إدارة وهيئة حترير 
جريدة »صدى تاونات«، بأحر 

التعازي واملواساة الى أفراد أسرة 
الفقيد الذي عرف عنه التواضع 
وحسن اخللق، سائلني اهلل تعالى 
أن يلهم ذويه الصبر والسلوان 
ويسكن الفقيد فسيح جناته.  

المقاوم محمد الدوازي ينتقل إلى جوار ربه

توفي يوم25 يناير 
2015، املقاوم محمد 
الدوازي، عن سن يناهز 

اخلمسة وتسعني سنة، لتفقد 
بني وليد أحد أبطالها الذين 
شاركوا في ملحمة اجلهاد 
ضد االستعمار الفرنسي.
ولد املرحوم محمد 
الدوازي )رقم بطاقة 

املقاوم 523530( ببني 
وليد حوالي سنة 1920، 
التي كانت إذ ذاك خاضعة 
لالستعمار الفرنسي وحتت 
سيطرته، فعانى كغيره من 
سكان املنطقة من جبروت 
االستعمار وبطش زبانيته 

وأعوانه، إذ كان يتم إثقال 
كاهل السكان بالضرائب، 
وإجبارهم على القيام 
بأعمال الصخرة، وأداء 

الضرائب. لكن بعد نفي 
جاللة املغفور له محمد بن 
يوسف بتاريخ 20 غشت 
1953، وانطالق بعض 
العمليات الفدائية، كانت 
بني وليد محطة بارزة في 
نقل السالح والفدائيني. 

كما كان سكانها من بني 
املنخرطني في هذه العملية 
اجلهادية، فساهم املرحوم 
محمد الدوازي من جانبه 

في تهريب الفدائيني وجعل 
بيته رهن إشارتهم؛ ومن 

بينهم احلاج محمد احلطاب 
وعباس البيضاوي.

وبعد تأسيس مركز 
جليش التحرير بدمنة بوزيد؛ 

كان الدوزي رحمه اهلل 
من بني املنخرطني في 

صفوفه، األمر الذي أتاح له 
املشاركة في عدة معارك 

طاحنة ضد اجليوش الفرنسة  
ومصاحلها باملنطقة ومن بينها 
الهجوم الذي نفذه جيش 
التحرير على باب احليط 

فرجالة، وهجوم بني وليد 
ليلة فاحت يناير 1956، 

وهجوم صف والد اليوب.
فرحم اهلل الفقيد، 

وأسكنه فسيح جناته، 
وألهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان. وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.  

> عاهد ازحيمي

والد مدير »المعهد 
الوطني للنباتات العطرية 

والطبية«بتاونات في ذمة الله
بسم اهلل الرحمن الرحيم )ياأيتها النفس 

املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية 
فدخلي في عبادي وادخلي جنتي(

انتقل الى جوار ربه بجماعة اخاللفة  يوم 
15 يناير 2015،السيد املفضل بن عبد 
اهلل اخلنشوفي والد األستاد عبد السالم 
اخلنشوفي مدير *املعهد الوطني للنباتات 

العطرية والطبية*بتاونات ،عن عمر يناهز 100 
سنة. وبهذه املناسبة األليمة تتقدم إدارة وهيئة 

حترير جريدة *صدى تاونات* بأحر التعازي 
وأصدق املواساة الى عائلة الفقيد،وعلى رأسها 

أبناءه السيدات والسادة / عبد السالم اخلنشوفي وشقيقاته وأشقاؤه؛ وباقي أفراد 
العائلة واملقربني سائلني املولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. تغمد اهلل 
الفقيد  بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقني،وانا هلل وانا اليه 

راجعون.

SOCIETE   SNASSEL
SARL

 Au  Capital social de : 
Quarante  Mille dhs 

(40 000.00 dhs)
 Siège social : HAY 
SAADA GUELSA EL 
HAILA  TAOUNATE.

I- Au terme d’un PV de l’assemblée 
générale extraordinaire  daté  
du 30/12/2014 à  Taounate, les 
associés de la société ont décidé 
ce qui suit :
1- la dissolution anticipée de la 
société.
2- la fin de la personnalité morale 
de la société.
3- l’assemblée  nomme Monsieur 
EL-MOUMNI AHMED. 
en qualité  de liquidateur  de la 
dite société.
4- le lieu de la liquidation est fixé 
au siége de la société indiqué ci-
dessus.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première instance 
de Taounate 31/12/2014 sous le 
numéro 310/2014.

CONSTITUTION D’UNE
 S.A.R.L. (AU) 

STE  « S.M.O  
MENUISERIE » 

S.A.R.L. 
(AU) Capital  

du  50.000,00DH 
QT DEMNA RTE FES  
TAOUNATE.
Constitution d’une société à 
responsabilité limitée :
  STE  S.M.O MENUISERIE SARL 
(AU)
Il a été crée sous seing privé une 
société à responsabilité limitée 
SARL (AU)  dont l’extrait de ses 
statuts est ainsi présenté :
 DENOMINATION : STE  S.M.O ٭
MENUISERIE SARL (AU)
 OBJET : 1/ ENTREPRENEUR ٭

DE TRAVAUX DIVERS. 
2/ENTREPRENEUR DE 
MENUISERIE  ALIMUNIUM, 
METALIQUE OU  
   EN PVC.
La société est constituée pour une 
durée de 99 ans qui commencera à 
courir du jour de sa constitution.
 ,SIEGE : QT DEMNA RTE FES ٭
TAOUNATE.
 CAPITAL : Le capital est fixé à 50 ٭
000,00 DH.          
 GERANT : la gérance est ٭
confiée à  Mr  EL-MAMOUN  
HAMMOUCH.
.R.C. N° : 1051 ٭

Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance 
de Taounate le 29/01/2015 sous le 
N° : 1 /2014.

المقاوم إدريس الرياني في ذمة الله
  

بسم اهلل الرحمن الرحيم )ياايتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك 
راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي(

  
انتقل الى عفو اهلل  بفاس يوم 23 يناير 2015،السيد إدريس  الرياني 

؛من مواليد بني مالل ؛وعمل خليفة بعني عائشة بعمالة إقليم تاونات ملدة 
طويلة .كما عمل حارسا عاما بوزارة الصحة.وقد مت دفن الفقيد  مبقبرة 

وسالن بفاس  في موكب جنائزي كبير  بحضور العديد من الشخصيات 
من رجال املقاومة وجيش التحرير والقضاء واحملاماة وباحثني وجامعيني.
وجتدر اإلشارة أن املرحوم الرياني كان عضوا مؤسسا في احلركة 
الوطنية إلى جانب اخلطيب وأحرضان  حتت قيادة عباس املسعدي 

ومحمد املكناسي.وفي سنة 2006 حصل املرحوم على وسام الشرف 
والتقدير من فرنسا.

وبهذه املناسبة األليمة تتقدم إدارة وهيئة حترير جريدة *صدى 
تاونات* بأحر التعازي وأصدق املواساة الى عائلة الفقيد،وعلى رأسها أبناءه السيدات والسادة / 
هشام الرياني رئيس احملكمة اإلدارية بالرباط؛وسعيد )كوميسير(؛وكرمية )رئيسة جمعية الغد 

للمرأة والتنمية بفاس(؛والعربي )كوميسير( و شقيقاته وأشقاؤه؛ وباقي أفراد العائلة واملقربني سائلني 
املولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تغمد اهلل الفقيد  بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقني
وانا هلل وانا اليه راجعون.
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< بقلم: محمد األزمي اإلدريسي

ضربة

 دعوات 
التوفيق 

و النجاح في 
قاموس كرة 

القدم ...؟

هي مرات قليلة التي تصادف فيها حكايات 
ناذرة تثير االنتباه و الفضول في نفس الوقت 
من  عنها  احلديث  أجل  من  إليها  تشدك  و  بل   ،
زاوية الغرائب و العجائب. فاألمر فيه كثير من 
اإلبهام و الغموض أن يتحول كاتب أو صحفي 
رياضي إلى إمام مسجد أو فقيه يوجه الدعوات 
كل  في  باملباريات  الفوز  و  بالنجاح   بالتوفيق 
خامتة ينهي بها مقاله أو تغطية  إعالمية لنشاط 
مع  مقروءا،  أو  مرئيا  أو  مسموعا  كان  رياضي 
العلم أن القارئ أو املشاهد أو املستمع ال يهمه 
و  معلومات  من  الكلمات  كاتب  يقدمه  ما  سوى 
معطيات بغض النظر عن تعاطفه مع هذا الفريق 
املوضوع  هذا  مع  التعامل  ويتم  بل   ، ذاك  أو 
بنوع البالدة اإلعالمية  معتبرين في يقينهم أن 
تطبع  التي  بالسذاجة  يفكر  الرياضي  اجلمهور 
املتتبع  أن  الصحيح  الظن  و  الال مهني.  عملهم 
و  كبيرة  كل  يعلم  فطنته  و  بذكائه  الرياضي 
صغيرة و يقرأ  كل اإلشارات التي يظن البعض 
أنها متر حتت الطاولة بدافع حب الفريق ، في 
رئيس  أو  بريء من مسير  تقرب غير  أنها  حني 
وبعد  الذاتية   للمصالح  خدمة  معينة  جهة  أو 
كبير عن املوضوعية و النزاهة .وهنا أشير إلى 
احتاد  فريق  العبي  لبعض  وقع  طريف  حادث 
حيث   ، طويلة  سنني  منذ  القدم  لكرة  تاونات 
شارك بعضهم في دوري املشاع لكرة رفقة فريق 
ينتمي إلى أحد  دواوير اكتامة إقليم احلسيمة 
يتم  الذي  القدم  لكرة  املشاع  جمعية  دوري  و   ،
له شهرة كبيرة  الودكة  تنظيمه سنويا بجماعة 
يتم  و  املجارة  الدواوير  و  املنطقة  صعيد  على 
إليه  ، حيث يحج  كامل  مدار شهر  إجرائه على 
جمهور غفير أغلبه من العالم القروي ، إذ يعتبر 
القدم.  كرة  في  رياضيا  مهرجانا  املشاع  دوري 
و في إحدى الدورات التي  كان املرحوم الفنان 
مجموعته  رفقة  ضيوفها  إحدى  ارويشة  محمد 
لتنشيط حفل اخلتام ، فاز العبوا احتاد تاونات 
رفقة فريق من كتامة بدوري املشاع ، هذا الدوار 
الفائز رحل رفقة مشجعيه و العبيه بعد انتهاء 
املبارة في جو احتفالي كبير إلى معقل دوارهم 
بكتامة و استقبلهم األهالي بالهتاف و الزغاريد 
و أقيمت لهم و ليمة كبيرة  شبيهة بحفل الزفاف 
باملناسبة.  كبير  ذبح عجل  البادية حيث مت  في 
إلى  اجلميع  توجه  العشاء  صالة  أذان  عند  و 
األهالي  فيهم  مبن  الصالة  ألداء  الدوار  مسجد 
و الالعبني،وعند اإلنتهاء  من الصالة شرع إمام 
التبريك  و  اخلير  دعوات  توجيه  في  املسجد 
لالعبني على فوزهم بدوري كرة القدم مثنيا عليهم 
اجنازهم داعيا لهم بحفظ أرجلهم التي سجلت 
أهداف الفوز و االنتصار متمنيا لهم االحتراف 
بإحدى الدوريات األوربية ، حيث خيم اخلشوع 
دوارهم  الفريق  يدعو  إمام  على  بآمن  والترديد 
بالنصر و التمكني في رحاب املسجد. فإذا كان 
هذا اإلمام قد أقام الصالة و ابتهل بالدعاء فذلك 
من حسن خلقه و فضل شيمه دون متلق أو رياء 
، أما أن تكتب موضوعا رياضيا  مهنيا تختمه 

بالدعاء فذلك من باب التوسل الننت ....؟

عاش فريق احتاد تاونات لكرة 
امل��اض��ي��ة موسما  ال��س��ن��ة  ال���ق���دم 
 ، استثنائيا على جميع األصعدة 
بالنزول  مهددا  الفريق  كان  حيث 
احتل  و  ه��واة  الثاني  القسم  إلى 
مجموعة  ف��ي  األخ��ي��رة  الصفوف 
الشمال لدورات عديدة ، باإلضافة 
إلى نشوب صراعات داخلية هزت 
امل��وس��م  وخ����الل  امل��س��ي��ر.  مكتبه 
احل����ال����ي ي��ع��ي��ش ف���ري���ق احت����اد 
استثنائيا  موسما  كذلك  تاونات 
فالفريق   ، ايجابية  بطريقة  لكن 
مجموعة  في  األول  الصف  يحتل 
ب��ط��ال  ت��ت��وي��ج��ه  مت  و  ال���ش���م���ال 
، بل و ظل بدون هزمية  للخريف 
رف���ق���ة احت�����اد ط��ن��ج��ة ف���ي جميع 
لهذا  الوطنية  الكروية  املنافسات 
امل��وس��م ، ف��ي ه��ذا احل���وار ال��ذي 
أج��رت��ه ج��ري��دة »ص��دى ت��اون��ات » 
مع مصطفى الزنطار رئيس فريق 
القدم المسنا  لكرة  تاونات  احتاد 
م���ن خ���الل���ه ب��ع��ض أس������رار ه��ذا 
أجل  م��ن  الطموح  ك��ذا  و  النجاح 

الصعود القسم الثاني .

املوسم  ما هو سر جناحكم هذا   -
تاونات كان  العلم أن فريق احت��اد  مع 
م��ه��ددا ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة ب��ال��ن��زول إل��ى 

القسم املوالي ؟
حديث  كنت  املاضية  السنة   >
العهد برئاسة الفريق و الوقت لم 
يسمح لي برسم خطة عمل بسبب 
التراكمات املاضية باإلضافة  إلى 
سوء االنتدابات.كلها عوامل أثرت 
بداية  ف��ي  ال��ف��ري��ق  ان��ط��الق��ة  على 
على  عملنا  لكن   ، املاضي  املوسم 
ت��ص��ح��ي��ح األوض�����اع ف���ي ال��ف��ت��رة 
الشتوية و تعاقدنا مع املدرب عبد 
الكرمي بلحمر وعملت رفقة املكتب 
املسير على توفير جميع الظروف 
املالئمة للمدرب ليشتغل بأريحية 
كبيرة.و نصحت اجلميع االبتعاد 
 ، التقنية  األم��ور  في  التدخل  عن 
فاملدرب هو املسؤول  على الفريق 

إلى جانب  املدير التقني.

- م���ا ه���و ط��م��وح��ك��م رف��ق��ة احت���اد 
تاونات هذا املوسم ؟

األخ��ي��ر  و  األول  ال��ط��م��وح   >
الوطني  القسم  إلى  الصعود  هو 
 ، الوطنية  املجموعة  م��ن  الثاني 
مهما  ه��ذا احللم  أتخلى عن  ول��ن 
كانت ال��ظ��روف و االك��راه��ات ، و 
إسعاد  على  ج��اه��دا  أعمل  س��وف 
احلبيبة  ال��ت��اون��ات��ي��ة  اجل��م��اه��ي��ر 

الرئيسي  السبب  ه��و  ه��ذا  ب��ل   ،
الذي جعلني أترشح لرئاسة فريق 
احتاد تاونات. و سوف أعمل ليل 
نهار رفقة املكتب املسير لبلوغ هذا 
الصعود  أن حلم  العلم  ،مع  املنى 
جميع  ي���راود  ك��ان  الثاني  للقسم 
مكونات مدينة تاونات ونواحيها 
منذ زمن بعيد ، و باملناسبة ومن 
أطمئن  احلر  اإلعالمي  املنبر  هذا 
أن  التاوناتي  الرياضي  اجلمهور 

امل��ك��ت��ب امل��س��ي��ر س��وف 
ي��ض��ح��ي ب��ال��غ��ال��ي و 

ال���ن���ف���ي���س م��ن 
الصعود  أج��ل 
الثاني  للقسم 

ه����ذا امل���وس���م إن 
شاء الله .

ف����ري����ق   -
احتاد تاونات 
ي��������ح��������ت��������ل 
ال��������ص��������ف 
و  األول 
إلى  يطمح 
ال���ص���ع���ود 
ك�����������م�����������ا 
ت��ف��ض��ل��ت��م 
ل������ك������ن ال 
ي�����ت�����وف�����ر 
ع���������ل���������ى 

م������ل������ع������ب 
رس����م����ي و 
م��ل��ح��ق  ال 

ل����ل����ت����داري����ب 
تغلبتم  ك��ي��ف 

ع������ل������ى ه����ات����ه 
االكراهات ؟

ظ������روف   >
امل���ل���ع���ب ال��ت��ي 
ن���ع���ي���ش���ه���ا ه��ي 
ن���ف���س���ه���ا ال���ت���ي 
ت����ع����ان����ي م��ن��ه��ا 
الفرق  من  العديد 
ال��وط��ن��ي��ة ، ب���ل و 
حتى الفرق الكبرى 
ال����ت����ي ت���ل���ع���ب ف��ي 
االحترافية   البطولة 
السنة  ه��ات��ه  ع��ان��ت 

م�����ن غ�����ي�����اب  م��ل��ع��ب 
خاص بها ، و قد كنت 

م��س��ت��ع��دا م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 
إل������ى ذل������ك .ف���احل���ص���ول 

ع���ل���ى م��ل��ع��ب م��ع��ش��وش��ب 
لنا  من  بتاونات كان ال بد 

باإلضافة   ، التضحية 

إل��ى جلب العبني  إل��ى ذل��ك عمدنا 
مميزين بإمكانهم التأقلم مع كثرة 
ال��ت��رح��ال و ال��ل��ع��ب دوم���ا خ��ارج 
امليدان في تنسيق كامل مع  املدير 
التقني ومدرب الفريق بلحمرالذي 
االستقرار  لتحقيق  ب��ه  احتفظنا 

التقني املطلوب .

-  كيف يدبر املكتب املسير لفريق 
احتاد تاونات شؤونه اإلدارية و املالية 

في ظل الظروف الراهنة ؟
< ك��ج��م��ي��ع ال���ف���رق ال��ت��دب��ي��ر 
الكاتب  طريق  يدارعن  اإلداري 
العام  حسن نصري مبساعدة 
أحمد  السابق  ال��ع��ام  الكاتب 
احل��س��ون��ي ، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
أع���ض���اء امل��ك��ت��ب ك���ل حسب 
التدبير  أم��ا   . مهامه 
معقلن  ف��ه��و  امل��ال��ي 
بسبب االعتماد على 
مستحقات  ص���رف 
الالعبني من منح و 
رواتب شهرية و منح 
بواسطة  التعاقدات 
شيكات بنكية ، فأغلب 
م�����ص�����اري�����ف احت������اد 
تاونات تؤدى بواسطة 
ال���ش���ي���ك���ات ال��ب��ن��ك��ي��ة 
و  الشفافية  لضمان 

النزاهة املالية .

ي��ت��ع��اط��ى  ك���ي���ف   -
مع  تاونات  احت��اد  فريق 
و  الرياضيني  و  الفاعلني 
السياسيني  و  اجلمعويني 
احمل��ل��ي��ني م���ن أج����ل دع��م 

مشروع الصعود ؟
من������ارس  ن����ح����ن   >
ال��ري��اض��ة و ه��ي نشاط 
قبل  أخالقي  و  رياضي 
ك���ل ش�����يء. ك���م���ا  نعمل 
ج����اه����دي����ن ع����ل����ى خ��ل��ق 
ال����ت����واص����ل م����ع ج��م��ي��ع 
املكونات  التاوناتية داخل 
و خ����ارج إق��ل��ي��م ت��اون��ات 
، س����واء ك��ان��ت إع��الم��ي��ة 
جمعوية  أو  رياضية  أو 
سلطات  أو  سياسية  أو 
دون  منتخبة  أو  محلية 
و  إق�����ص�����اء.  أو  مت���ي���ي���ز 
نلتمس العون و املساندة 
م����ن اجل���م���ي���ع ل��ت��ح��ق��ي��ق 

الصعود هذا املوسم .

- هل استفاد فريق احتاد 

لترميم  الشتوية  االنتقاالت  من  تاونات 
صفوف الفريق؟

< في موضوع االنتدابات كان 
بلحمر  ال��ك��رمي  ع��ب��د  امل����درب  دور 
ال��رح��م��ان  ع��ب��د  التقني  امل��دي��ر  و 
امل�����رزوق�����ي ك���ب���ي���را،ح���ي���ث ك��ان��ت 
االنتدابات ناجحة للغاية و الدليل 
ع��ل��ى ذل����ك ن��ت��ائ��ج ف���ري���ق احت���اد 
للصف  حاليا  احملتل   و  ت��اون��ات 
األول إلى حدود الدورة 17، و قد 
مت انتداب ثالثة العبني في املرحلة 
الشتوية و مت تقدميهم خالل حفل 
ع��ش��اء على ش��رف رئ��ي��س احت��اد 
ببطولة  ال��ف��وز  مبناسبة  ت��اون��ات 
اخلريف ، و من خاللها مت توجيه 
رسالة شكر من طرف الرئيس إلى 
جميع مكونات احتاد تاونات ، و 
كذا املكتب املسير و الطاقم التقني 
جميع  و  اإلداري  و  ال��ط��ب��ي  و 
التاوناتية  اجلماهير  و  الالعبني 

العريضة .

- ك��ي��ف مت ات���خ���اذ ق����رار ت��س��ري��ح 
الاعب محمد ياسني الداودي ؟

ق��رار تقني ال يحق لي  < ه��ذا 
احلديث عنه ، و السؤال هنا يجب 
احتاد  فريق  م��درب  إل��ى  توجيهه 

تاونات .
ال��ذي تريد توجيهه  النداء  - ما هو 
فريق  محبي  و  أنصار  و  جمهور  إل��ى 

احتاد تاونات في الداخل و اخلارج ؟
الفعاليات  جميع  من  أرج��و   >
يبتعدوا  أن  التاوناتية  الرياضية 
ال  التي  األقاويل  و  اإلشاعات  عن 
.و هدفنا  الصحة  لها من  أس��اس 
بإذن الله هذا املوسم هو الصعود 
كما  قلت.  كما  الثاني  القسم  إلى 
الرياضي  اجل��م��ه��ور  م��ن  ألتمس 
م������ؤازرة ف���ري���ق احت�����اد ت���اون���ات 
امللعب  اف��ت��ت��اح  ع��ن��د  خ��ص��وص��ا 
استقبال  و  ن��ون��ب��ر   16 ال��ب��ل��دي 
مباريات البطولة في ملعبنا الذي 
اشرف على االفتتاح في األسابيع 
القادمة  من أجل حتقيق الصعود.
والب����د ك��ذل��ك م��ن ت��وج��ي��ه الشكر 
رأسها  وعلى  احمللية  للصحافة 
ج���ري���دة«ص���دى ت��اون��ات«ال��غ��راء.
وخ��ي��ر اخل��ت��ام ق���ول ال��ل��ه تعالى 
اعملوا  قل  »و  احلكيم  كتابه  في 
و  ورس��ول��ه  عملكم  ال��ل��ه  فسيرى 
و  العظيم  الله  ص��دق   « املؤمنون 

السالم عليكم .

> أجرى احلوار :
 حممد األزمي اإلدريسي

الصعود إلى القسم الوطني الثاني هو هدفنا 
وأغلب مصاريف احتاد تاونات تؤدى بواسطة 

الشيكات البنكية لضمان الشفافية و النزاهة املالية

مصطفى الزنطار رئيس فريق اتحاد تاونات لكرة القدم ل " صدى تاونات "

إتحاد تاونات / شباب المحمدية 

جبالــة " مامفكيــنش "مع الصــدارة
تازة :«صدى تاونات«

القسم  أندية  ترتيب  بصدارة  متمسكا   
فريق  واصل  الشمال  شطر  هواة  األول 
إحتاد تاونات مسلسل نتائجه اإليجابية 
حلد  فريق  أي  غياب  في  املوسم  هذا 
ليضيف  اإلحتاد   هزم  إستطاع  األن 
تاونات  إحتاد  يوم25/1/2015،فريق 
ضحاياه   لالئحة  احملمدية  شباب  نادي 
في  لصفر  بهدفني  عليه  إنتصر  بعدما 
البلدي  امللعب  إحتضنها  التي  املواجهة 
بتازة.  وتندرج ضمن األسبوع السادس 
عشرة من بطولة القسم األول هواة شطر 

الشمال .
مطالبا  كان  الذي  تاونات  إحتاد  فريق 

لإبقاء  ذلك   عن  البديل  و  باإلنتصار 
وبني  بينه  نقاط  اخلمس  فارق  على 
الرشاد البرنوصي املطارد دخل املواجهة 
اإلنتصار  في  كبيرة  رغبة  و  بعزمية 
ومواصلة حصد األخضر و اليابس فريق 
إحتاد تاونات إفتتح حصة التسجيل في 
أن  قبل  سوماح   بواسطة  األول  الشوط 
الفريق  إستقدمه  الذي  سيال  يضيف 
مؤخرا من وفاق بوزنيقة  الهدف الثاني  

لفريق إحتاد تاونات .
تاونات  إحتاد  فريق  به  رفع  إنتصار 
بخمس  مبتعدا  نقطة   34 على  رصيده 
الرشاد  املباشر  املطارد  عن  نقاط 

البرنوصي .
> حممد الزروايل

مصطفى الزنطار 
رئيس فريق احتاد 
تاونات لكرة القدم
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