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20 شارع اجليش امللكي - تاونات

تـا   نـات
مدير النشر : 

 إدريس الوالي 

توزع في كبريات 
المدن المغربية

و
محلية مستقلة نصف شهرية  تعنى بشؤون إقليم تاونات تأسست  سنة  1994  

صدى
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داخل  صدى تاونات

اكتشاف جثة 
مهاجر مغربي 

متقاعد

القرية :

هؤالء هم الذين حالفهم الحظ عبر قرعة  الحج بإقليم تاونات

110 حاج وحاجة في بعثة اقليم تاونات الى الديار املقدسة

7

2

ww
w.

ta
ou

na
te

.n
et

12

الحدث...

ذاكرة تاريخ

مرشح يفوز 
بمقعده 

االنتخابي في 
الحج 
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مصير مجهول لفريق احتاد تاونات

جريدة "صدى تاونات" تنفرد بنشر تفاصيل نتائج االنتخابات 
اجلماعية واجلهوية القتراع 4 شتنبر 2015 بإقليم تاونات

09 متابعات

13

جماعة بوهودة :

متابعات :

حصاد اقتراع 
4 شتنبر باقليم 

تاونات

إحداث أول مركز لتشخيص 
داء السل واألمراض 

التنفسية بتاونات

التاوناتي الحاج 
ادريس بن دربي.. 

قارب 100 عام 
حارب النازيين 

والهندوشين في 
الطابور المغربي 

الخامس
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تحالف »الحمامة«
و»المصباح«و«الجرار«

و«السنبلة« يشكل 
المجلس البلدي لتاونات 03
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حصاد اقتراع 
4 شتنبر باقليم تاونات

أوض������ح ب�����اغ ص������ادر ع��ن 
نسبة  أن  تاونات،  اقليم  عمالة 
املشاركة في االنتخابات احمللية 

واجل��ه��وي��ة ال��ت��ي ج��رت ف��ي اق��ت��راع 4 
مشاركة  نسبة  عرفت   ،  2015 شتنبر 
اقليم  مستوى  على  باملائة   71 بلغت 
تاونات الختيار 1020 مقعد باجلماعات 
اجلهة،  مبجلس  مقاعد  و10  احمللية 
املسجلني  ال��ن��اخ��ب��ني  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا 
باقليم تاونات 288761 ناخب وناخبة، 
وقد أفرزت نتائج االقتراع عن النتائج 

التالية: 
بالنسبة النتخاب اعضاء اجلماعات 
باقليم  واجلهوية  والقروية  احلضرية 
الوطني  التجمع  حزب  احتل  تاونات، 
 255 ب  االول�������ى  ال���رت���ب���ة  ل����اح����رار 
الثاني حزب  الصف  في  وج��اء  مقعدا، 
االستقال ب 242 مقعدا، وعاد الصف 
للقوات  االش��ت��راك��ي  ل��احت��اد  ال��ث��ال��ث 
.أما  مقعدا   125 حصد  الذي  الشعبية 
احتل  ال��ذي  واملعاصرة  االصالة  حزب 
 124 على  حصل  فقد  ال��راب��ع��ة  الرتبة 
االربعة  االح���زاب  حصلت  وق��د  مقعدا. 
على عضويني مبجلس اجلهة ضمنها 

عضوية متثيلية النساء. 
أم���ا ح���زب ال��ت��ق��دم واإلش��ت��راك��ي��ة 
اتباعا  فقد حصا  والتنمية   والعدالة 
حصولهما  مع  مقعدا  و73   108 على 
منهما  ل��ك��ل  واح������دة  ع��ض��وي��ة  ع��ل��ى 
اح���زاب  ك��ان��ت  واذا  اجل��ه��ة.  مبجلس 
احل���رك���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة وج��ب��ه��ة ال��ق��وى 
الدميقراطية وحتالف احزاب فيدرالية 
اليسار قد حصلت اتباعا على 52 و20 
و18 مقعدا باملجالس اجلماعية  فانها 
انتخابات  من  الوفاض  خاوية  خرجت 
م��ج��ل��س اجل���ه���ّة. ف��ي��م��ا ح��ص��ل ح��زب 
ال��دمي��ق��راط��ي��ون اجل���دد وح���زب البيئة 
النهضة  وح��زب  املستدامة  والتنمية 
 4 اق��ت��راع  في  على مقعد واح��د ويتيم 

شتنبر2015.

التجمع الوطني 
لالحرار في المقدمة 

واالستقالل ثانيا واالتحاد 
االشتراكي ثالثا

جماعة بوهودة
مرشح يفوز بمقعده 

االنتخابي في الحج 
م����رش����ح   
ح���زب اجل���رار 
باحدى الدوائر 
االن���ت���خ���اب���ي���ة 
ب�����ج�����م�����اع�����ة 
ب����������وه����������ودة 
ي�������ت�������رش�������ح 
ل��ان��ت��خ��اب��ات 
وي�����������غ�����������ادر 
ل��ل��دي��ار امل��ق��دس��ة الداء م��ن��اس��ك احل��ج 
ف��ي عز   2015 31 غشت  االث��ن��ني  ي��وم 
االم��ر  ويتعلق  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  احل��م��ل��ة 
مطمئنا  راح  امل����راب����ط....  محمد  ب: 
بوهودة،  جماعة  مقعده مبجلس  على 
في  كبيرة  شعبية  على  يتوفر  حيث 
اوساط دائرته االنتخابية.  هذه الثقة 
والشعبية مكنته من أن يظفر مبقعده 
الدائرة  في  عليه  ويحافظ  االنتخابي 
االنتخابية رقم 3 بدوار بودة، هنيئا له 
املستحق وحج مبرور  االنتصار  بهذا 

وسعي مشكور.

عبد السالم المرابط

في سابقة من نوعها في مسلسل االنتخابات 
مبدينة تاونات، أصدرت أربع هيئات سياسية 
) التجمع الوطني لألحرار، العدالة والتنمية، 
األصالة واملعاصرة، احلركة الشعبية(، بيانا 
مشتركا للرأي العام التاوناتي تدحض فيه 
خصوم  يروجها  التي  املغرضة  االشاعات 
وفق  فيه  وت��ؤك��د  والدميقراطية،  التغيير 
 2015 9 شتنبر  البيان الصادر عنها يوم 
، ال��ت��زام��ه��ا ب��االت��ف��اق ال���ذي وق��ع��ت��ه على 
لتاونات  البلدي  املجلس  لقيادة  التعاون 
املجلس  رئاسة  القادمة واسناد  للمرحلة 
التجمع  الئ��ح��ة  لوكيل  اجل��دي��د  ال��ب��ل��دي 
الرتبة  على  حلصوله  لألحرار  الوطني 
اقتراع  في  املقاعد احملصلة  في  األول��ى 

4 شتنبر 2015 . 
وي��ش��ي��ر ال���ب���ي���ان ال�����ذي ت��وص��ل��ت 
منه،  بنسخة  ت��اون��ات«  »ص��دى  جريدة 
على  املوقعة  السياسية  الهيئات  أن 
البيان املشترك، »تشكر ساكنة تاونات 
على الثقة التي وضعتها في لوائحها 
االنتخابية ومرشحيها لقيادة املرحلة 

 ( السياسية  الهيئات  هذه  أن  نفسه  البيان  ويضيف  املقبلة«، 
التجمع الوطني لاحرار والعدالة والتنمية واالصالة واملعاصرة 

على  عزمها  ت��ؤك��د  الشعبية(،  واحل��رك��ة 
بناخبيها،  يربطها  الذي  بالتعاقد  الوفاء 
وأنها جعلت يدها ممدودة لكل الغيورين 
من اجل النهوض باوضاع املدينة والرقي 
وب��ذل  ال��ت��ي تستحقها  امل��ك��ان��ة  ال���ى  ب��ه��ا 
التي  اخل��دم��ات  لتحسني  اجل��ه��د  ق��ص��ارى 

تقدمها اجلماعة لعموم الساكنة«.
وك��ان��ت ج��ه��ات م��ح��س��وب��ة ع��ل��ى الئحة 
حزب »امليزان« تروج إلشاعة أن ثمة مفاجأة 
توجه  هناك  وأن  ت��اون��ات  ببلدية  ستحدث 
وعبد  تيالي  ب��وزي��دي  ج��م��ال  ب��ني  للتحالف 
ال��ل��ه ال��ب��وزي��دي ب���ردان وع��ب��د احل��ق السطي 
بلدي  مجلس  لتشكيل  الغزواني  ومصطفى 
يرأسه عبد احلق السطي وكيل الئحة العدالة 
عبر  االخير  ه��ذا  نفاه  ك��ان  ما  وه��و  والتنمية، 

موقع التواصل االجتماعي.
 واعتبر متتبعون أن صدور هذا البيان من 
تلك  مع  للقطع  جاء  عليه  املوقعة  الهيئات  قبل 
بتحالفها  متسكها  وتاكيد  املغرضة  االش��اع��ات 
بلدي  مجلس  لتشكيل  وال��س��ي��اس��ي  األخ��اق��ي 
تاونات  مدينة  الخ��راج  مريحة  بأغلبية  منسجم 
من التركة الثقيلة باالزمات التي خلفها رئيس املجلس البلدي 

املنتهية واليته.  

في بيان مشترك للقطع مع حرب االشاعة بالشارع التاوناتي

تحالف »الحمامة«و«املصباح«و«الجرار«
و«السنبلة« يشكل املجلس البلدي 

لتاونات ويلقي باالستقالل والتقدم 
واالشرتاكية يف شباك املعارضة

 51 االقليمية  السلطات  أدخ��ل��ت 
ع����ون س��ل��ط��ة م���ن ش���ي���وخ وم��ق��دم��ني 
الداخلية،  »ك��اراج«  وقرويني  حضريني 
بقيادات  مهامهم  ع��ن  مؤقتا  وعزلهم 
وباشويات إقليم تاونات، والترخيص 
احلملة  م��دة  طيلة  خاصة،  بعطل  لهم 
االنتخابية، والسبب هو وجود عاقات 
مصاهرة وصات عائلية مع مرشحي 
له  يكون  قد  مما  االنتخابية  اللوائح 
االنتخابية  احلملة  سير  على  تأثيرا 

والتأثير السلبي على مجرياتها.
وأض���اف���ت امل���ص���ادر ذات���ه���ا، أن 
استحسان  لقيت  امل��ذك��ورة  اخل��ط��وة 
املتنافسة  األح����زاب  مرشحي  جميع 
واجلهوية  اجلماعية  االنتخابات  في 
واضحة  انعكاسات  من  لها  ملا  املقبلة 
والنزاهة  الشفافية  ج��و  اض��ف��اء  على 
من  توجيه  أو  تأثير  دون  والتنافس 
قبل هذه الفئة التي لها عاقات وطيدة 
باحلياة اليومية للناخبني واملرشحني 

على حد سواء.
وج��رى في ه��ذا االط��ار وف��ق ذات 
الى  41 ع��ون سلطة  امل��ص��ادر ادخ���ال 
كراج مقرات الدوائر والباشويات و29 

عون سلطة الى كراج عمالة االقليم.
> لوحظ أن جتربة خوض االنتخابات 
باللوائح االنتخابية للمرة األولى ببلدية تاونات 
قد حملت معها بعض املفارقات واملفاجئات 
التي لم يضعها وكالء اللوائح في حسبانهم 
عند ترتيب املرشحني، ذلك أن األمر يقتضي 
من السياسي احملنك وضع املرشح املناسب 
مثال  وخير  املناسب،  والترتيب  املكان  في 
على ذلك األستاذ محمد العبادي الذي جاء 
بالئحة  الثامنة  املرتبة  ف��ي  متأخرا  ترتيبه 

ت��اون��ات،  ببلدية  ل��الح��رار  ال��وط��ن��ي  التجمع 
والذي استطاع أن ينتزع ما مجموعه 218 
صوتا من معقل برملانيني هما جمال بوزيدي 
تيالي وعبد الله االدريسي البوزيدي، عالوة 
على عشرات املرشحني بلوائح أخرى، ورغم 
مبرتبة  يحظى  أن  في  يساعفه  لم  احل��ظ  أن 
متقدمة في الالئحة االنتخابية لظروف عائلية 
يشكر  ف��ان��ه  وض��ع��ه��ا،  قبيل  عاشها  ص��رف��ة 
ساكنة تاونات على الثقة التي وضعتها فيه 
والسكان  اش��ارة احلزب  نفسه رهن  ويضع 

في السراء والضراء.
أن   امل������اح������ظ������ون  س�����ج�����ل   <
ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة واالحت����اد 
لاحرار  الوطني  والتجمع  االشتراكي 
وال���دمي���ق���راط���ي���ون اجل�����دد واحل���رك���ة 
االنتخابية  احلمات  بأنظف  الشعبية 
التي شهدتها بلدية تاونات، من حيث 
االنضباط واحترام اللوائح االنتخابية 

االخرى.
اطريشة  لطيفة  ال��دك��ت��ورة  اع��ت��ب��ار   <
واجلهة  بتاونات  السنبلة  حزب  الئحة  وكيلة 
ك��أول  بالنساء،  اخل��اص  الثاني  جزئها  ف��ي 
أستاذة جامعية متثل املراة  التاوناتية بهذا 
املستوى كاطار عالي، تشارك في االنتخابات 
جامعية،  أستاذة   ( تاونات  ببلدية  اجلماعية 
بالدارالبيضاء،  االس��ن��ان  ط��ب  كلية  عميدة 
كاتبة عامة لوزارة التعليم العالي سابقا( اال 

أن حظها كان عثرا هذه املرة.
امليزان  ح��زب  الئحة  أن  لوحظ   <
مبدينة تاونات نأت بنفسها عن توزيع 
الئ��ح��ة وك��ي��ل ح��زب امل��ي��زان اجلهوية، 
املفضل  احل��اج  ترشيحها  ن��ال  وال��ت��ي 
سابق  ورئيس  اعمال  رج��ل  الطاهري 
جلماعة تفرانت بدائرة غفساي وقد فاز 

الى جانب  باجلهة  الطاهري مبقعهده 
وصيفته في الئحة النساء.

> زيارة وزيرين في حكومة بن كيران 
وامني عام حزب القليم تاونات األولى همت 
على  اقتصرت  والتي  اليزمي  الوزير  زي��ارة 
الئحة  ل��دع��م  رأس���ه  مسقط  ب��وع��ادل  جماعة 
امل��ص��ب��اح؛ ث��م زي���ارة ال��وزي��ر ادري���س م��رون 
واالم���ني ال��ع��ام حل��زب االص��ال��ة وامل��ع��اص��رة 
واحد  ي��وم  في  لتاونات  الباكوري  املصطفى 
لدعم انصارهما وذلك يوم االثنني 31 غشت 

 . 2013
ب��اح��دى  م��رش��ح��ني  أن  ل��وح��ظ   <
ال��ل��وائ��ح االن��ت��خ��اب��ي��ة ق���د ت��خ��ل��وا عن 
يطلبون  وراح��وا  االنتخابية  الئحتهم 
رزقهم كما لو انهم لم يترشحوا اصا.

االنتخابية  اللوائح  ج��ل  عجز   <
تنظيم  ع��ن  ت��اون��ات  ببلدية  امل��رش��ح��ة 
م��ه��رج��ان خ��ط��اب��ي ت��خ��وف��ا م��ن ضعف 

احلضور او التشويش عليه.
وظفت  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ل��وائ��ح  معظم   <
كلمات  استعمل  والبعض  قاصرين  اط��ف��ال 
احلملة  أثناء  االنتخابي  اخلصم  اجتاه  نابية 

االنتخابية. 
لألمن ظهرت  االقليمية  املنطقة   <
امل��رور  عملية  لتنظيم  اس��ت��ع��دادا  اكثر 

وسط مدينة تاونات
> رفع شعارات من قبل مناصري احد 
اللوائح االنتخابية على ايقاع شعارات الربيع 
العربي )الشعب يريد املهندس هو الرئيس(.

> ط���رد م��رش��ح اح����دى ال��ل��وائ��ح 
واص��اب��ة  اس��ط��ار  ح��ي  م��ن  االنتخابية 

سيارتني كانت برفقته بكسور
يجمعون  امل���ي���زان  الئ��ح��ة  ان���ص���ار   <
ال��دع��اي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة حل���زب اجل���رار  اوراق 

بداعي  مساء   2015 شتنبر   1 الثالثاء  يوم 
للراي  احلملة  تلك  واظ��ه��ار  ال��ش��ارع  تنظيف 
العام بالفيسبوك وفي مساء يوم اخلميس 3 
شتنبر 2015 قبيل انتهاء احلملة االنتخابية 
القى انصار امليزان بكميات هائلة من اوراق 
بنفس  احمللية  لالئحته  االنتخابية  ال��دع��اي��ة 

املكان، ايوا قولو باز؟؟؟.
> ظهر املنتمون حلزب االستقال 
على  االنتخابية  للدعاية  تعبئة  االكثر 
موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك 
ب���ت���اون���ات م���ق���ارن���ة ب��ب��اق��ي االح�����زاب 
املشاركة في اللوائح االنتخابية ببلدية 

تاونات واالقليم عموما.
يوم  مرشحني  بني  مناوشات  ظهور   <
التصويت  مكاتب  م��ن  مقربة  على  االق��ت��راع 
وب��ال��دوائ��ر االن��ت��خ��اب��ي��ة، حيث س���ارع بعض 
ال��رغ��ي��ب الستمالة  ال���ى اس��ل��وب  امل��رش��ح��ني 
السلطة  كانت  فيما  آخر حلظة  في  الناخبني 
امنية جتوب  ب��دوري��ات  تبعث  أن  قبل  تتفرج 
شكاية  ك��ث��رت  بعدما  االنتخابية  ال��دوائ��ر 
م���رش���ح���ي ب���ع���ض ال���ل���وائ���ح االن��ت��خ��اب��ي��ة 
ف��ي احلملة  نظيفا  اس��ل��وب��ا  ات��خ��ذت  ال��ت��ي 

االنتخابية.
> ظهور الئحة انتخابية بشكل 
وحمقى  خمور  مدمن  تضم  ع��ف��وي، 
للتنافس  ليس  ومعتوهني  وعاهرات 
احلملة  على  والتنكيت  للتقشاب  بل 

االنتخابية مبدينة تاونات.
االن��ص��ار احملسوب  اح��د  > أصيب 
على الئحة الكتاب يوم اخلميس 3 شتنبر 
2015 بحادثة سير خطيرة، حينما صدمته 
في  بتاونات  اداري��ة  تابعة ملصلحة  سيارة 
الى  نقله  مت  قد  و  حجردريان  حي  طريق 

املستعجالت بني احلياة و املوت.

مفاجئات ومفارقات وغرائب االنتخابات 
الجماعية لـ 4 شتنرب بتاونات
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جريدة 
"صدى تاونات" 

تنفرد بنشر تفاصيل نتائج 
االنتخابات اجلماعية واجلهوية 

القتراع 4 شتنبر 2015 
بإقليم تاونات
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جريدة "صدى تاونات" تنفرد بنشر تفاصيل نتائج االنتخابات اجلماعية واجلهوية القتراع 4 شتنبر 2015 بإقليم تاونات
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جريدة "صدى تاونات" 
تنفرد بنشر تفاصيل نتائج 

االنتخابات اجلماعية 
واجلهوية القتراع 4 شتنبر 

تاونات بإقليم   2015
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جريدة "صدى تاونات" تنفرد بنشر تفاصيل نتائج االنتخابات اجلماعية واجلهوية القتراع 4 شتنبر 2015 بإقليم تاونات

تابع ص 10
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خاص بالقرية
صفحة خاصة بالقرية 

إعداد : عبد اهلل المهدي
الهاتف : 0665076298

Email : kbm34050@yahoo.fr

:

وردة تتعرض لحادثة سير مميتة
 وردة كان هذا اسمها ودودة 
اجلميع  ط���رف  م��ن  محبوبة 
ورغم إعاقتها اجلسدية كان 
إال  تتكلم  راج��ح ال  لها عقل 
يتيمة  ستقوله  م��ا  وزن  بعد 
لتصبح  ال��ص��غ��ر   مند  األب 
مؤخرا أيضا يتيمة األم.  ففي 
ظهيرة ذلك اليوم الذي وافق 
املنصرم  غشت  م��ن  الثالثة 
من هذه السنة  أعدت أختها 
ال��ك��ب��رى م��ائ��دة ال��غ��داء لكن 
وردة أو كما يناديها البعض 
وردي�����ة أص����رت ع��ل��ى أن ال 
تذهب  أن   ب��ع��د  إال  ت��ت��غ��دى 
ألحد الدكاكني املتواجدة في 

اجلهة األخرى ملسكنها وتعود لكن القدر كان لها باملرصاد  وقدر أن ال 
تعود حيث دهستها شاحنة  أصيبت على اثر ذلك بجروح على مستوى 
الرأس. ومبا أن قرية با محمد ال تتوفر على مستشفى مت نقلها إلى 
فاس بعد مرور أزيد من ساعتني وهي ملقاة على األرض وفي الطريق 
معاناة  بدأت  اجلامعي  باملستشفى  املعاينة  وبعد  أنفاسها...   لفظت 
أسرتها مع اإلجراءات املعقدة  لنقل جثمانها إلى قرية با محمد والتي 
ميكن أن يقال عنها املوت والرزية... تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة 

والهم دويها الصبر والسلوان... 

موت مهاجر
بحي بوطاهرات ببلدية قرية با محمد  مت اكتشاف جثة مهاجر مغربي 
متقاعد كان يسكن ملفرده مبنزل يكتريه حيث فطن احد أقربائه إلى 
غيابه مما جعله يخبر رجال ال��درك  وبعد كسر أقفال املنزل وجدوه 

جثة هامدة...

                            
الحلوف

    

يعاني أصحاب الضيعات بدوار الدبيشات بجماعة لغوازي من خسائر 
اخلنزير  فيها  لهم  يتسبب  الفالحية  منتوجاتهم  مستوى  على  فادحة 
البري املتواجد بكثرة في املنطقة. وقد عاينت جريدة »صدى تاونات« 
منوذجا من هذه اخلسائر بضيعة بوطويل املتمثلة في فاكهة الرمان 
املتناثرة في أرجاء الضيعة  بكميات كبيرة... ونفس األوضاع تعيشها 
جماعة الوجلة والتي تعرض بها حتى املواطنون لهجمات هذا احليوان 
مما يتطلب من اجلهات املعنية التدخل ملساعدة الفالحني وحمايتهم من 

هذا احليوان الفتاك..

تنقيل
في إطار عملية التنقيل التي تقوم بها وزارة الداخلية في صفوف رجال 
السلطة بعد مرور أربع سنوات مت تنقيل محمد مليسي باشا قرية با 
محمد إلى شيشاوة كرئيس دائرة وتعويضه بعزيز املكاوي الذي نتمنى 

أن يكون خير خلف خلير سلف...

من قرية أبا محمد

من مفاجآت االنتخابات بقرية با محمد
سقوط عبد القادر البنا  رئيس بلدية قرية با محمد
 و محمد المنصوري رئيس جماعة موالي بوشتى

االنتخابية  احل��م��ل��ة  ك��ان��ت     
هزيلة  با محمد جد  قرية  ببلدية 
الساكنة   تطلعات  إل��ى  ترقى  وال 
وال ت��ش��ج��ع ع��ل��ى االن���خ���راط في 

ال��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���خ���اب���ي���ة  ح��ي��ث 
اع��ت��م��د ال��ب��ع��ض أس��ل��وب السب 
والقذف  وكيل التهم في محاولة 
البسيط  امل��واط��ن  على  للتأثير  

هذه  مثل  عليه  تنطلي  ال   ال��ذي 
احل��ي��ل.  وم��ن ب��ني ال��ذي��ن زاروا 
كل  احلملة  إب��ان  محمد  ب��ا  قرية 
العدالة  ع��ن  اليزمي  ال��وزي��ر  م��ن 

والتنمية والبكوري زعيم األصالة 
الزعيم  تخلف  فيما  وامل��ع��اص��رة 
شباط  عن املوعد الذي كان مقررا 
النتائج  وأس��ف��رت  فيه.  يأتي  أن 
عن فوز االحتاد االشتراكي ب 14 
10 أعضاء  عضو واالستقال ب 

والعدالة والتنمية ب 3 أعضاء.
 ومن مفاجئات هذه االنتخابات 
البنا   القادر  عبد  الدكتور  سقوط 
رئ���ي���س ب��ل��دي��ة ق���ري���ة ب���ا محمد 
والدكتور محمد املنصوري رئيس 
جماعة موالي بوشتى  التي  عرفت 
إطاق الرصاص حسب مصادرنا 
االنتخابية جرح  الدوائر  بإحدى 
وبجماعة  شخصني.   إث��ره  على 
احد  هاجم شخص  سنوس  بني 
عملية  خ��ال  التصويت  مكاتب 
ال��ف��رز واس��ت��ول��ى ع��ل��ى أزي���د من 
70 ورقة انتخابية  والذ بالفرار 
بعدما جرح عنصرين من أعضاء 

املكتب. 

> عبد اهلل المهدي

 سبق لنا أن اشرنا إلى األضرار التي تلحقها الشركة التي 
ابا محمد  قرية  ال��واد احلار بطرقات  مدينة  قنوات  تقوم مبد 
واملمرات وباحلفر والبالوعات التي تتركها دون أغطية وال حتى 
إشارات لكن دون جدوى... فبعد حادث السيارة التي سقطت في 
إحدى هذه احلفر تعرض العديد من املواطنني أيضا للسقوط 
في العديد منها كان آخرها أستاذة أصيبت بكسور على مستوى 
قفصها الصدري  منحت لها شهادة طبية تتثبت العجز في أكثر 
من شهر قابلة للتمديد. وتعتزم هظه املواطنة  مقاضاة الشركة 
واملجلس البلدي...  فإلى متى هذا االستهتار بسامة وأرواح 

املواطنني؟؟؟

> عبد اهلل  المهدي

أحزابنا السياسية
ت���ن���ام أح���زاب���ن���ا ال��س��ي��اس��ي��ة م��ن 

االن����ت����خ����اب����ات  إىل  االن�����ت�����خ�����اب�����ات 
وع����ن����دم����ا ت���س���ت���ف���ي���ق م�����ن س���ب���اهت���ا 
ع��ن  ال����ب����ح����ث  يف  ت�����ب�����دأ  ال���ع���م���ي���ق 
م��رش��ح��ن ال ع��اق��ة هل��م ب��احل��زب 
ت����زك����ي����ه����م ف�����ق�����ط ل�����س�����د ال������ف������راغ 

جمالس  األح���ي���ان  غ��ال��ب  يف  يعطينا  مم��ا  احل��ف��ر  وردم 
مشلولة...

حفر تهدد حياة المواطنين

الوزير االزمي في مهرجان خطابي بقرية با محمد لدعم مرشحي املصباح
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بمناسبةعيد الشباب
يتشرف خديم األعتاب الشريفة السيد 
رئيس المجلس  اإلقليمي بتاونات

أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة  أعضاء  المجلس وساكنة اإلقليمبتقديم أحر التهاني، 
وأجمل المتنيات وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الغالية إلى 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
 نصره اهلل وأيده

مجددين لجاللته فروض الطاعة والوالء  والتشبت بأهذاب العرش العلوي المجيد سائلين  
اهلل العلي القدير أن يعيد هذه  الذكرى الغالية  على جاللته وأمثال أمثالها، وأن  يمتعه 
وشعبه الوفي بالصحة والعافية، وأن يوفق جاللته في خطواته المباركة إلسعاد شعبه 
الوفي مشفوعا بدعائه الخالص أن يحفظ جاللته بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يقر 

عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي األمير الجليل موالي الحسن وصاحبة 
السمو الملكي األميرة اللة خديجة ويشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي 

األمير الجليل موالي رشيد وسائر أفراد أسرته  الملكية الشريفة 
إنه سميع مجيب الدعاء
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إبن إقليم تاونات سعيد فكاك رئيس 
مؤسسة الحسن الثاني لألعمال 

االجتماعية لوزارة الصحة: 
إطالق خدمات اجتماعية لـ65 
ألف موظف بالصحة مطلـع 

2016
 أع��ل��ن س��ع��ي��د ف��ك��اك، 
رئ��������ي��������س م����ؤس����س����ة 
لألعمال  الثاني  احلسن 
االج���ت���م���اع���ي���ة ل������وزارة 
ال���ص���ح���ة، ع����ن إط����اق 
االجتماعية  اخل��دم��ات 
وزارة  م��وظ��ف��ي  ل��ف��ائ��دة 
عددهم  ال��ب��ال��غ  الصحة 
65 أل��ف م��وظ��ف، وذل��ك 
ب����داي����ة ال����ع����ام امل��ق��ب��ل 

.2016
وق�����ال ف���ك���اك )ع��ض��و 
املكتب السياسي حلزب 
ال��ت��ق��دم واإلش��ت��راك��ي��ة 
مرنيسة  منطقة  وإب���ن 
خال  ت��اون��ات(  بإقليم 

اإلجتماعية  املؤسسة  مقر  ف��ي  عقدها  صحفية  ن��دوة 
بحي أكدال بالرباط مؤخرا أن املؤسسة قطعت أشواطا 
التنظيمي،  وهرمها  هياكلها  تشكيل  مرحلة  في  مهمة 
املالي ومدير اخلدمات  املدير  من  كل  تعيني  بعد  وذلك 
االجتماعية، ثم مدير األنظمة املعلوماتية واملنخرطني، 
مضيفا أن املؤسسة أطلقت دراسة، سيتم اإلعان عن 
نتائجها خال األسابيع القادمة، ملعرفة البرنامج الذي 
التركيز  يجب  التي  واألول��وي��ات  عليه  تسير  أن  يجب 

عليها.
األع��م��ال  م��ؤس��س��ة  ال��ت��ي ستقدمها  وع���ن اخل��دم��ات 
فقد  للقطاع  املنتمني  إلى  الصحة  ل��وزارة  االجتماعية 
من  س��واء  للسكن،  مخففة  ق��روض  فكاك،بتوفير  وع��د 
من  أو  القروض  على  احلصول  مساطر  تسهيل  حيث 
الصحية  التغطية  توفير  ثم  فوائدها،  تخفيض  حيث 
التكميلية وأداء فريضة احلج ثم دعم متدرس املتوفقني 
من أبناء املوظفني.. وستوفر اجلمعية نوادي ترفيهية 
لشغيلة وزارة الصحة، ذلك أنها الوزارة الوحيدة التي 
توفير  إل��ى  إضافة  بها،  للعاملني  ن��ادي  على  تتوفر  ال 

أنشطة تخييمية ألبناء املوظفني.
منحة  على  حصلت  املؤسسة  أن  الفكاك  كشف  وق��د 
مالية من وزارة الصحة، قيمتها 50 مليون درهم سنويا 
استغال جزء  التي مت  املاضيني، وهي  العامني  خال 
ذات  أن  بيد  دره��م،  مليون   98 قيمته  ما  وتوفير  منها 
املسؤول أكد أن املنحة املقدمة من طرف الوزارة “تبقى 
االجتماعية  األع��م��ال  مؤسسات  م��ع  مقارنة  هزيلة  ج��د 
لوزارات أخرى، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر ثالث 

أكبر مشغل للموظفني في القطاع العام”.
الصحة  موظفي  لفائدة  االجتماعية  اخلدمات  إط��اق 
سيتطلب موارد مالية مهمة، فقد حتدث الفكاك عن تلقيه 
وعدا من وزارة االقتصاد واملالية ووزارة الوردي بالرفع 
من قيمة املنحة اخلاصة باملؤسسة، إضافة إلى عائدات 
واجبات االنخراطات التي سيؤديها املوظفون بإلزامية.

العاملني  ك��ل  دره��م  و50   20 ب��ني  م��ا  اقتطاع  وسيتم 
في وزارة الصحة شهريا، بالنظر إلى أجر كل موظف.. 
مايني   5 قيمته  ما  توفير  من  العائدات  ه��ذه  وستمكن 

درهم شهريا بتراكم محقق ل�60 مليون درهم كل سنة..
 وقد لفت الفكاك إلى أن القانون مينح للمؤسسة حق 
االستثمار في املشاريع التي ترى أنها ستدر عليها دخا 
ماليا إضافيا، إلى جانب املداخيل التي ستعود إليها من 
االستشفائية  املؤسسات  في  الموجودة  املقاهي  جميع 

باملغرب.
بها مؤسسة  ج��اءت  التي  األم��ور اجليدة  وم��ن بني 
الصحة  ل��وزارة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  احلسن 
تبرز استفادة أطفال موظفي ال��وزارة املتوفني من كل 
اخلدمات املتوفرة بشكل مجاني وبدون أداء اي واجب 
االنخراط.. بينما ركز مدير املؤسسة على أنها ال تعتبر 
جمعية لألعمال االجتماعية وإمنا هي مؤسسة عمومية 
عليها ما يسري على بقية املؤسسات العمومية، سواء 
تعلق األمر بالتوظيف وحتى في التسيير املالي، ذلك 
أن جميع مقتنيات املؤسسة تخضع لقانون الصفقات 
مالية  هناك  تكون  أن  على  “نحرص  وزاد:  العمومية، 
ف��ي أخ��ط��اء  ن��ق��ع  ال��ص��ف��ق��ات ح��ت��ى ال  ل��ت��دب��ي��ر  قبلية 

التسيير”.

< ادريس الوالي

ج���رى مب��دي��ن��ة ت���اون���ات، ي��وم 
اط���ار  ف���ي   2015 ي���ول���ي���وز   30
 16 للذكرى  املخلدة  االحتفاالت 
مركز  أول  افتتاح  العرش،  لعيد 
واالمراض  السل  داء  لتشخيص 

التنفسية باقليم تاونات.
بجانب  تشييده  ج���رى  وق���د  
املستشفى احمللي ملدينة تاونات 
بشارع وادي الذهب. ومت انشاء 
تناهز  مساحة  على  امل��رك��ز  ه��ذا 
مغطاة  م2   280 منها  م2   396
بغاف مالي اجمالي قدره مليون 
من  مم����ول  دره�����م  أل����ف  و868 
امليزانية العامة لوزارة الصحة.

وي������ض������م امل�������رك�������ز ط���ب���ي���ب 
مم���رض���ني  و4  اخ����ت����ص����اص����ي 
متعددي االختصاصات وتقنيني 
املركز  ويحتوي  االشعة  وتقني 
لتشخيص  مختبر  ع��ل��ى  اي��ض��ا 
ومختبر  الطفيلية   االم�����راض 
وقاية الوسط وقاعة للتشخيص 
باالشعة وقاعة الفحص ومرافق 

أخرى.
تتوفر  التي  البيانات  وحسب 
عليها املندوبية االقليمية لوزارة 
الصحة بتاونات فان عدد حاالت 

االصابة بداء السل باقليم تاونات 
بلغت سنة 2014 ما مجموعه 382 
حالة مت رصدها باملراكز الصحية. 
وبلغت نسبة العاج من هذا الداء 
 2014 سنة  املصابني  اوس��اط  في 

أكثر من 90 باملائة.
التي يجري  العينات  ع��دد  أم��ا   
أزيد من  فحصها سنويا فتقدر ب 
نسبة  تبلغ  ح��ني  ح��ال��ة؛ف��ي   3000
العينات احلاملة لداء السل نسبة 

7.12 باملائة. 
وم��ن ش��أن ه��ذا املركز املختص 
ال��ع��رض  ي���ع���زز  ال���س���ل أن  ب�����داء 
الصحي احمللي، ويساهم في الرفع 

من جودته اخلدمات وتنويعها.

إحداث أول مركز لتشخيص داء السل 
واألمراض التنفسية بتاونات

استكماال للمهام املتبقية من مجلس 
لهيئات  املغربي  لائتاف  التنسيق 
حقوق اإلنسان)املكون من 22جمعية 
املركز  ضمنها  م��ن  وطنية  حقوقية 
امل��غ��رب��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان( املنعقد 
مبقر  يونيو2015،   27 السبت  يوم 
نادي هيئة احملامني بالرباط ، وبعد 
انتداب اجلمعيات املشكلة لائتاف 
التنفيذية  ال��ك��ت��اب��ة  ف���ي  ملمثليها 
اجل���دي���دة وف����ي إط�����ار االس��ت��ع��داد 
5غشت  ي���وم  ، مت  م��ه��ام��ه  مل��ب��اش��رة 
للجمعية  امل���رك���زي  ب��امل��ق��ر   2015
اإلن��س��ان،االت��ف��اق  حل��ق��وق  املغربية 

–  على  ك��ل احل��اض��ري��ن  بإجماع   –
وتوزيع  لائتاف  اجلديدة  الهيكلة 

املهام على الشكل التالي :
< المنسق : عبد الرزاق بوغنبور

<   النائب األول: محمد حجار
<   النائب الثاني : سمير بوزيد
<  أمين المال : محمد التازي

<  نائب أمين المال : ادريس الوالي
<  المقررة : فاطمة الزهراء 

التوزاني
<  النائب األول: إبراهيم لشهب
<   النائب الثاني : محمد الطلعي

إرج���اء تشكيل جلن  ف��ي ح��ني مت 

ال��ع��م��ل امل���وض���وع���ات���ي���ة إل����ى حني 
على  النهائية  وامل��ص��ادق��ة  االنتهاء 
مشاريع الوثائق املتبقية من مجلس 

التنسيق األخير .
وق���د أش����ادت م��ك��ون��ات االئ��ت��اف 
امل��س��اه��م��ة ف���ي االج���ت���م���اع ب��ن��ج��اح 
وباجلو  التنسيق  مجلس  أش��غ��ال 
التشاركية  وامل��ق��ارب��ة  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال���ت���ي س�����ادت أش���غ���ال���ه؛م���ع ت��أك��ي��د 
نقلة  هو  االئتاف  أن  على  اجلميع 
باملغرب  احلقوقي  العمل  في  نوعية 
وجت���رب���ة رائ������دة ي��ج��ب ص��ي��ان��ت��ه��ا 

ودعمها وتطويرها.

هيكلة جديدة لالئتالف المغربي لهيئات حقوق 
اإلنسان وإدريس الوالي نائب أمين المال

سعيد فكاك

أ عضاء جملس التنسيق لائتاف املغريب هليئات حقوق اإلنسان

حلظة افتتاح املركز
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هؤالء هم الذين حالفهم الحظ 
عرب قرعة  الحج بإقليم تاونات

بلغ عدد الحجاج المسجلون الذين تم انتقائهم برسم موسم الحج 2015 ميالدية / 1436 هجرية 
هو 109 حاجة وحاج باإلضافة إلى )قائمان دينيان ( إمام و مؤذن وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة 
لحاج فاز بقرعة الحج و بالتالي فان مجموع بعثة الحاج المنتسبة القليم تاونات التي  توجهت الى 

الديار المقدسة هو 110 حاجا و حاجة، منهم 46 امرأة و 64 رجال.
وجرى بالمناسبة تنظيم حفل استقبال بملحقة عمالة اقليم تاونات يوم الخميس 28 غشت 

2015 على شرف الحجاج الميامين من قبل السلطات االقليمية، حفل ترأسه عامل اقليم تاونات 
ورئيس المجلس العلمي وممثل المندوبية االقليمية للشؤون االسالمية ورؤساء المصالح األمنية 
والعسكرية والقضائية، وجرى على ضوء ذلك توزيع حقيبة مزودة بدالئل الحج والعمرة وغيرها 
من الوسائل التي تتيح حجا مبرورا وسعيا مشكورا لوفد اقليم تاونات الى الديار المقدسة، حيث 

اغتنم الجمع اللقاء بالدعاء ألمير المؤمنين بالنصر والتمكين.

»

ف��ي��م��ا يخص  أم����ا 
احلجاج  عدد  توزيع 
باقليم تاونات حسب 
ب��اش��وي��ات وق��ي��ادات 
االقليم فقد جاء على 

الشكل التالي:    
ب��اش��وي��ة ت��اون��ات: 
و حاجة،  ح��اج��ا   24
ب�����اش�����وي�����ة ط����اه����ر 
السوق : 3، باشوية 
باشوية   ،  6  : تيسة 
باشوية   ، غفساي:2 
ق���رب���ة ب���ا م��ح��م��د :8 
م�������زراوة  ق�����ي�����ادة   ،
قيادة   ،  6  : ارغ��ي��وة 
قيادة   ،  3: بوهودة  
ام��ت��ي��وة ل��وط��ة : 3 ، 
 : مديونة  عني  قيادة 
3 ، قيادة ابني وليد 
:1 ، قيادة مرنيسة:2 
ق��ي��ادة ع��ني عائشة   ،
:6 ، قيادة والد رياب 

3 :
ق�����ي�����ادة أوط�������اب 
ق��ي��ادة   ،  2  : وع��ب��ان 
 ،  3: ع��ل��ي��ان  أوالد 
زروال  ب��ن��ي  ق���ي���ادة 
 ،  5  : ت��اف��ران��ت   ،  3:
 : وردزاغ   ،  5: ك��از 
بني   ،  1: ودك���ة   ،  2
س��ن��وس ف��ش��ت��ال��ة :6 
عيسى  والد  ق��ي��ادة   ،
ق��ي��ادة   ،  6: ح��ج��اوة 

اشراكة :4

ق��ي��ادة اش��راك��ة 
بني عمر :

 2 ، ثم امل��ؤذن من 
بلدية  تيسة  و اإلمام 

من بلدية القرية.
الئ����ح����ة ب���أس���م���اء 
حجاج اقليم تاونات 
بقرعة  ف���ازوا  ال��ذي��ن 
ال��ت��وج��ه ال��ى ال��دي��ار 
سنة  برسم  املقدسة 
ه���ج���ري���ة/   1436(
2015 ميادية( ألداء 

مناسك احلج:

باشوية تاونات: 
احمد الشاوني
ارقية الزويني

اخديجة اطريشا
فطيمة فحفوحي

الهادي املجيد
محمد املجيدي

رحمة زكاري
س������ي������دي ع���ب���د 
الدكوسي  ال��ك��رمي 

الصيدي
مينة بلمختار

محمد االدريسي 
البوزيدي

ال������س������ع������دي������ة 
العبادي

مليكة مفيد
ع����ب����د ال����س����ام 

الصافي
محمد املومني

م����������ح����������م����������د 
احملراوي

الطاهر املنصوري
منانة الغريب

عبد الله الزواين
محمد العمراوي
حفيظة التزروتي

محمد اعتات
لطيفة القصير

كرمية بوشحطة
السعدية عزوزي

طهر  ب��اش��وي��ة 
السوق

احلسنية حسيني
احلسن اهرام

خديجة احلسني

باشوية تيسة
حليمة النيش

عبد الله بومهدي
محمد برحيلة
ءامنة بوزيدي

حبيبة الصنهاجي

ب������اش������وي������ة 
غفساي

محمد الشهبي
حبيبة اغوثان

باشوية القرية
احمد بنمسعود

رحمة الشلي
ربيعة الهرماك

امل�������ص�������ط�������ف�������ى 
الهرشالي

تريا بيرو
العزيزة النكادي

ع�����ب�����د ال�����ع�����زي�����ز 

النكادي
ام���ي���ن���ة ادري���س���ي 

ابختي

ق��ي��ادة م���زراوة 
ارغيوة

محمد العميمري
فطومة بوحيلة

محمد قدوري
عزيزة العميمري
حكيمة العميمري

محمد عميلة
قيادة بوهودة
علي اشتيوي
محمد املرابط

راضية اخلطابي
ق�����ي�����ادة ام���ت���ي���وة 

لوطة
محمد فحفوحي

ع������ب������د ال������س������ام 
البطيوي

زهرة حديود

ق�����ي�����ادة ع��ي��ن 
مديونة

ادري����������������������������������س 
اخلسواني

محمد اجويلل
ع������ب������د ال������ك������رمي 

العمراني
قيادة بني وليد

ع������ب������د ال������س������ام 
السعيلي

قيادة مرنيسة
محمد صابر

فاطمة شحيتي
قيادة عني عائشة

محمد عشعاش

فطومة ادعيكل
الدريسية العناية

فؤاد حماني
سعيدة املسعودي

محمد بن فارس
قيادة أوالد رياب

عزالدين حيدة
عياد اسليمي
زهرة الهواري

ق�����������ي�����������ادة 
اوطابوعبان

احلسني الزرهوني
عامر احمامو

اوالد  ق����ي����ادة 
عليان

ادريس االزرق
عبد املجيد هيشر

فتيحة وجيه

قيادة بني زروال
محمد الزربوحي
محمد الدرقاوي
علي الرجواني
قيادة تفرانت

رحمة العبودي
محمد امكيرد

فاطمة اليباني
محمد الصبيحي 

قيادة كالز
فطوم الوردي

ع������ب������د ال������س������ام 
احلجامي

عائشة اندلوسي
احمد السديد
محمد معتمد

قيادة الوردزاغ
محمد احلاجي

دريس الطباخ

قيادة ودكة
ع������ب������د ال������س������ام 

احلراث

ق�����ي�����ادة ب��ن��ي 
سنوس فشتالة

عبد القادر الترابي
عبد القادر املرابط

املفضل مقور
بوشتى الربان

فاطمة زراد
حبيبة املرابط

أوالد  ق����ي����ادة 
عيسى احجاوة
احمد القلعي

الضاوية الزين
احلسن الرفاعي

فاطمة البوعليلي
نعيمة الطناوي

حلسن املنصوري

ق��ي��ادة اش��راك��ة 
السجع

احلسن الراشدي
عمر عوان

محمد جديد
فاطمة طيطي

ق��ي��ادة اش��راك��ة 
بني عامر

محمد بن الشيخ
احمد الفقير
رجال الدين 

مصطفى دادي
محمد الناصري

اناس املزابي

110 حاج وحاجة في بعثة اقليم تاونات الى الديار املقدسة

صورة ) خاص صدى تاونات(



عدد 300 > من 10 شتنبر إلى 30 شتنبر 2015 1313صدىوتـا   نـات

بدأت القصة عام 1943 ولم تنته 
 .2015 ع��ام  صيف  نهاية  ونحن 
كل شيء حوله يذكّره مبعاركه مع 
تذوب  أن  رافضة  فرنسا«،  »ماما 
ربيعا،   96 البالغ  عمره  تقدم  في 
مروًرا بأوسمة الشرف التي متأل 
أرش��ي��ف ح��ي��ات��ه، وان��ت��ه��اًء بعزة 
على  جتثم  التي  واألن��ف��ة  النفس 

محياه.

هي قصة احلاج بندربي، االبن 
مبنطقة  احلياينة  لقبيلة  ال��ب��ار 
غربية قرب حجرية التابعة إداريا 
لتراب جماعة اوالد داوود بإقليم 
تاونات حيث يعيش وهو يحتفل 
الصمت،  من  بكثير  السنة،  هذه 
96. ال تزال ذاكرته  بعيد مياده 
رص��ي��ن��ة وه���ي ت��ت��ذك��ر ب��ع��ض ما 
جرى، وال يزال صوته قادًرا على 
أن  قبل  احلقائق  بعض  توضيح 
يغالبه التعب. حارب ألجل فرنسا 
في احلرب العاملية الثانية ضد 

أطماع هتلر، وكان أول اجلنود 
الذين رفعوا راية »باد األنوار« 
رافعني  أملانيا  اقتحموا  عندما 
ليحارب  وع���اد  النصر،  ش���ارة 
اخلاسرة  معركتها  في  ألجلها 
في شمال فيتنام في الفترة ما 

بني 1951 و 1954.
ال��ت��ج��ن��ي��د  دخ����ل   1943 ف���ي 
قبلها  ف��رن��س��ا،  م���ع  ال��ع��س��ك��ري 
ك���ان خ��ب��ر مب���ي���دان احل����رب في 
ت���دري���ب س��اب��ق ل���ه م���ع اجل��ي��ش 
فرصة  استغل  حيث  االسباني، 
لينخرط  كتامة  مبنطقة  تواجده 
في حملة جتنيد اسبانية للشبان 
الى  ع��اد  بعدها  ه��ن��اك،  املغاربة 
دواره غربية قرب حجرية، حيث 
صفوف  في  جديد  من  سينخرط 
حينها  تلقى  الفرنسي،  اجليش 
ت����داري����ب ع��س��ك��ري��ة ب��ال��ق��اع��دة 
بفاس  امل��ه��راز  لظهر  العسكرية 
ث���م ب��ال��دارال��ب��ي��ض��اء، م���ن ه��ذه 
األخيرة انتقل في باخرة حربية 

أمريكية رفقة الطابور العسكري 
امل���غ���رب���ي اخل���ام���س ل��ي��ن��زل في 
م��ي��ن��اء م��ارس��ي��ل��ي��ا ع��ل��ى س��اح��ل 
القوات  أعدت  املتوسط،  األبيض 
القوات  انطاق  قاعدة  األمريكية 
ال��ف��رن��س��ي��ة امل���ع���ززة ب��ال��ط��اب��ور 
امل��غ��رب��ي اخل��ام��س ق��وام��ه��ا 25 
أل���ف ج��ن��دي حمل���ارب���ة ال��ن��ازي��ني 
م��ع��ارك استعملت  األمل���ان وس��ط 
وم��داف��ع  مقاتلة  ط��ائ��رات  فيها 
احمل��ارب  ح��ظ  م��ن حسن  ثقيلة، 
ادريس بن دربي أن مهامه كانت 
اذ  العسكري،  بالتموين  ترتبط 
كان مكلفا بنقل املؤن من العتاد 
وال��س��اح وال��غ��ذاء ال��ى جبهات 

القتال. 
ف���ي ه����ذه احل�����رب ال��ش��رس��ة، 
الحظ احملارب املغربي بن دربي 
شراسة القوات النازية وتفوقها 
قوات  بسالة  أن  إال  العسكري، 
التحالف مبعية الطابور املغربي 
اخلامس متكنت من دحر األملان 
إلى ما وراء جبهة ستراسبورغ 
ب���ل ودخ���ل���ت ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف 
مب���ش���ارك���ة ال���ط���اب���ور امل��غ��رب��ي 
اخل���ام���س إل����ى ع��م��ق ال���ت���راب 
األمل���ان���ي إل����ى ح���ني اس��ت��س��ام 
النازيني وانتهاء احلرب العاملية 

الثانية.
بالثاني  م��ؤرخ��ة  وثيقة  ففي 
يتحدث   ،1953 ع��ام  غشت  م��ن 
الفرنسي  الوطني  الدفاع  وزي��ر 
وال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة ع����ن أن 
أبان  املغربي  اخلامس  الطابور 
القتال:«  في  عالية  إمكانيات  عن 
من  الكثير  يحتضن  م��ي��دان  ف��ي 

املجاالت 
عدواني  وأم��ام خصم  الوعرة، 
كبيرة،  ع��ددي��ة  ق��وة  على  يتّوفر 
اس���ت���ط���اع ال���ط���اب���ور اخل��ام��س 
دون  معزواًل  كان  ال��ذي  املغربي، 
أّي دعم، أن ينجز مهمته بشجاعة 
من  ثقيلة  ضريبة  كّلفته  كبيرة، 

اخلسائر«.
تعّدد  ال��ت��ي  الوثيقة  ه��ذه  ف��ي 
إجن�������ازات ال���ط���اب���ور اخل��ام��س 
بن  ادري��س  اسم  يظهر  املغربي، 
دربي كأحد أف��راده. غير أن ذلك 
لم يشفع لهذا املقاتل املغربي أن 
من  مب��زي��د  فرنسا  م��ام��ا  يطالب 
جحيم  من  عودته  بعد  احلقوق 
فاحا  نفسه  وج���د  إذ  احل����رب، 
خ���دوم���ا ألرض����ه امل��ع��ط��اء وأب���ا 
ع��ط��وف��ا ع��ل��ى أس��رت��ه وم��واط��ن��ا 
خدوما لوطنه وملكه، لم يصاب 
التي  الطاحنة  احل���رب  تلك  ف��ي 
املجندين  م��ن  امل��ئ��ات  فيها  قتل 
امل����غ����ارب����ة ب�������أذى، ف���ه���و ك��ث��ي��ر 
االن��ض��ب��اط وال��ف��ط��ن��ة وح��ري��ص 
ع��ل��ى االس��ت��ق��ام��ة واحل�����ذر، منذ 
أن جندته فرنسا كي تضعه في 
ضد  للقتال  األم��ام��ي��ة  الصفوف 

القوات النازية.
ب��ان��ت��ه��اء   ،1945 ع����ام  ب��ع��د 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ع��اد 
ال��ب��ط��ل ادري�����س ب���ن درب����ي ال��ى 
كلم   26 بغربية،  وأسرته  وطنه 
بعد  تاونات،  مركز  غرب  جنوب 
الى جانب  سنة ونصف قضاها 
زوجته وأبنائه، مت املناداة على 
دربي  بن  وكان  احملاربني  قدماء 
واحدا منهم، فتوجه برفقة قدماء 
القاعدة  إل��ى  ت��اون��ات  م��ح��ارب��ي 
العسكرية الفرنسية ظهر املهراز 
بفاس قبل أن يتوجه رفقة فيالق 
بقدماء  فرنسية مطعمة  عسكرية 
والدزايريني  املغاربة  احمل��ارب��ني 
إلى  الرحلة  قضت  والتوانسة، 
ال��ه��ي��ن��دوش��ني( 20  ال��ف��ي��ت��ن��ام ) 
حربية  سفينة  م��ن  ع��ل��ى  ي��وم��ا 
على  احمل��ارب��ون  ت��وزع  فرنسية، 
أن  غير  مختلفة،  ق��ت��ال  جبهات 
طبيعة هذه الباد كانت مختلفة 
فيها هؤالء  التي ح��ارب  تلك  عن 
اروبا  القتال في  االملان بجبهات 
حيث كثافة الغابة وكثرة األفاعي 

ف��ي امل��ي��اه، ك��ان��ت مهمة ادري��س 
ب���ن درب�����ي وف��ي��ل��ق��ه ال��ع��س��ك��ري 
ح��راس��ة وم��راق��ب��ة ق��اع��دة جوية 
فرنسية بالفتنام، كان ادريس بن 
مع  التعامل  طريقة  ي��درك  درب��ي 
يفدن  نساؤهن  كانت  )الشينوا(، 
على محيط القاعدة اجلوية ألخذ 
ل��م ن��ك��ن نطردهن  ك���اء امل��اش��ي��ة 
معهن،  ج��ي��دة  معاملتنا  ك��ان��ت 
اع��ت��داء  أي  ي��ح��ص��ل  ل��م  حينها 
العسكرية  اجلوية  القاعدة  على 
عامني  الفرنسية طيلة  للطائرات 
قضيتها باملطار العسكري، إال أن 

الضباط  تعامل  أس��ل��وب  تغيير 
الفرنسيني بعد ذلك قد جلب نقمة 
ال��ه��ن��دوش��ني وت��وص��ل ب��ن درب��ي 
ب��ع��د ع��ودت��ه ال���ى م��س��ق��ط رأس��ه 
سنة 1955 ، بخبر إحراق املطار 
ك���ان يحرسه  ال����ذي  ال��ع��س��ك��ري 
باستعمال البنزين ومقتل جنود 

فرنسيني وأمريكيني وأجنليز. 
ب��ع��د ع��ودت��ه ال���ى ب��ل��دت��ه سنة 
1955، ح��ي��ث ق��ض��ى احل���اج بن 
العسكرية  بالقاعدة  فترة  درب��ي 
ملكناس وفاس ومنها حصل على 
قدماء  كأحد  العسكري  التقاعد 
الفرنسي،  ب��اجل��ي��ش  احمل��ارب��ني 
اخ���ت���ار ب���ن درب����ي ف���ي ال��ب��داي��ة 
ينتقل  أن  قبل  بفاس  االستقرار 
رأس��ه  مسقط  ال��ى  نهائي  بشكل 
ولم  الريفية،  أسرته  مع  بغربية 
يرضى بأنفته العودة الى فرنسا 
ق��ائ��ا » أف��ض��ل احل��ري��ة على أن 
أذهب الى فرنسا ألجل السياحة 
زي��ارة  ع��ن  تخلى  حيث  بالبون« 
فرنسا واكتفى بتلقي تعويضاته 
منذ عودته من شمال فيتنام سنة 

 . 1955
ت��ت��ك��ون أس����رة ه����ذا احمل����ارب 
ت��زوج ثاث نساء،  ال��ذي  املغوار 
محمد  وه���م  أب��ن��اء  ثمانية  م���ن  
بالرباط والزوهرة بغربية وليلى 
بالرباط وعبد احلق بفاس وأسية 
وخالد  بغربية  ورش��ي��د  بغربية 
وزوجته  بكاز  وأسماء  بغربية 
إلى جانبه  التي الزالت  الياقوت 

تعاني من مرض عضال. 

< محمد العبادي

في الذكرى 76 الندالع الحرب العالمية 2
التاوناتي احلاج ادريس بن دربي.. قارب 100 عام 

حارب النازيني والهندوشني في الطابور املغربي اخلامس

احلاج بن دربي رفقة زوجته الياقوت

احلاج ادريس بن دربي في ريعان الشباب
احلاج ادريس بن دربي
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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 الثانية والعشرون )22(
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 لإلعام

صدىوتـا   نـات

االخراج و الطبع:

Antéprima  مطابع >
الهاتف:0537614951  
0661395940          

شقة عصرية 
للكراء بتاونات
توجد شقة عرصية 

مخصصة للكراء،بحي 
حويطيدو- شارع 

20غشت- عىل بعد كلم 1 
من ثانوية الوحدة،مدينة 

تاونات-المساحة 
االجمالية للشقة 130 

مرت مربع؛مجهزة بالماء 
والكهرباء والهاتف.
لالستعالم االتصال 

بالرقم:0663835355
 أو بمقر الجريدة.

WWW.TAOUNATE.NETوتـا   نـات

وتـا   نـاتوتـا   نـات

مكتب دراسات فشل في امتحان تشخيص مخطط التنمية االقليمي ب 80 مليون 

وتـا   نـات

www.taounate.net

أول جريدة إلكترونية محلية 
مهنية مستقلة بإقليم تاونات

بالكلمة والصوت والصورة
تحقيقات وإستطالعات، حوارات، وأخبار

تهم إقليم تاونات والتاوناتيين أينما كانوا...

صدىوتـا   نـات                    

www.facebook.com/taounate.net twitter.com/taounatenet taounate.tumblr.com

تتجدد على مدار اليوم

 

يعلن املكتب الوطني للكهرباء واملاء بتاونات لزبنائه الكرام إنقطاعات التيار الكهربائي املبرمجة خالل شهر 

شتنبر 2015 من أجل الصيانة وربط املنشئات اجلديدة ستتم وفق اجلدول التالي 

إعـالن للـــعـمـوم 
اإلنقطاعات املبرمجة للتيار الكهربائي بتاونات لشهر  شتنبر2015

تنبيه 
ميكن استرجاع التيار الكهربائي قبل املواقيت احملددة 

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

ته

CONSTITUTION 
D’UNE S.N.C 

  Ste«HAOUD EL BHAR 
»S.N.C Capital  du  
80.000,00DH 
KHLALFA   CENTRE  TAOUNN
NATE.
Constitution d’une société 
en nom collectif :

STE  HAOUD EL 
BHAR S.N.C

Il a été crée sous seing privé 
une société  en nom collectif  
S.N.C dont l’extrait de ses 
statuts est ainsi présenté :
DENOMINATION : 
HAOUD EL BHAR S.N.C.
OBJET :
1/ NOURISSEUR DE BRENN
BIS
2 / A V I C U L NN
TEUR ,NOURISSEUR DE 
VOLAILLES  
3/ APICULTEUR.
La société est constituée 
pour une durée de 99 ans 
qui commencera à courir du 
jour de sa constitution.
SIEGE : KHLALFA CENNN
TRE   TAOUNATE.
CAPITAL : Le capital est 
fixé à 80 000,00 DH.          
GERANT : la gérance 
est confiée à  Mr  TRITAH 
YOUNESS.
R.C. N° : 1103.

 Le dépôt légal a été efNN
fectué au greffe du tribuNN
nal de 1ère instance de 
Taounate le  07/09/2015. 

في حفل بهيج وسط األهل واالحباب؛ عقد عمر البوزيدي قرانه 
باآلنسة املصون زهرة اللويز يوم االربعاء 19 غشت 2015 مبنزل عائلته 

بحي تاونات بحضور الفنانة شامة الزاز وثلة من إفراد العائلتني 
واألصدقاء.

متمنياتنا لهما بحياة سعيدة للعروسني. و”صدى تاونات”تقول لكما 

عمر البوزيدي وزهرة اللويز يف القفص الذهبي
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< بقلم: محمد األزمي اإلدريسي

موسم ضربة
رياضي 

استثنائي 
في تاريخ 

احتاد 
تاونات 

موسما  القدم  لكرة  تاونات  احتاد  فريق  يعيش 
تأسيسه  منذ  الكروي  تاريخه  في  استثنائيا  رياضيا 
سنة 1991. فالفراغ هو سيد املوقف وهو السائد في 
مواقف املؤسسات الرسمية و غير الرسمية ، و السبب 
احلقيقي في ذلك يعود بالدرجة األولى و األخيرة إلى 
الذي  بتاونات  الرياضة  و  للشباب  اإلقليمي  املندوب 
اختلطت عليه األوراق ميينا و شماال ، فبدأ يخبط خبط 
عشواء بتقاريره التي ال تستند على أسس قانونية قوية 
و استقبلتها السلطات احمللية استقباال خاطئا ، جعل 
من فريق احتاد تاونات فريقا ضائعا بامتياز .و هنا 
نود أن نشيرالى أن حضور ممثل الشباب و الرياضة 
العامة  اجلموع  في  ضروريا  ليسا  ماحظا  بصفته 
لصاحبها  تخول  ال  الصفة  هاته  و   ، القدم  كرة  لفرق 
و  الفرق  من  كثير  و  بطانه.  من  اجلمع  تزكية  حق 
الرياضة  و  الشباب  مندوب  تستدعي  ال   أكثرها   ما 
العام االستثنائي لفريق  ، باإلضافة إلى ذلك فاجلمع 
احتاد تاونات لكرة القدم املنعقد يوم 20يونيو2015 
اجلمع  السلطة  عون  خال  من  املدينة  باشا  فيه  نبه 
العام أكثر من مرة التأكد من النصاب القانوني للجمع 
العام االستثنائي  بحضور مندوب الشباب و الرياضة  
الذي يطعن اليوم في هذا اجلمع ،مع العلم أنه لم يدقق 
قبل اجلمع العام ال من صفة املنخرطني و التي تكون 
إما  بالبطاقة الوطنية و الصواب هو من خال بطاقة 
مع  متطابقة  املعلومات  فيها  تكون  التي  و  االنخراط 
الئحة املنخرطني املصادق عليها من طرف اجلامعة ، 
رمضانية  ليلة  في  اجلمع  اإلقليمي  املندوب  أنهى  بل 
 ، بسام  اجلميع  تفرق  و  السحور  وقت  حان  حتى 
بكل  تاونات  في مكتبه  لباشا  أدلى  ذلك  أكثر من  بل 
الوثائق التي تأكد قانونية اجلمع االستثنائي. و على 
 ، مينيميني  إلى  املؤقت  الوصل  الباشا  منح  ذلك  إثر 
بعدها وقعت تطورات سياسية و انتخابية و حزبية 
...جعلت املندوب يعيد النظر في مواقفه و هي مناسبة 
مواتية ينفس من خالها عن نفسه بعد أن أعيته كثرة 
من   أقواها  االتهامات  و  االحتجاجات  و  الشكايات 
املصطفى الغزواني نائب رئيس بلدية تاونات السابق 
الذي أطلق  كاما قويا واتهامات خطيرة في حق عبد 
الهادي الزهري املندوب اإلقليمي للشباب و الرياضة 
بتاونات .هذا األخير أقفل فمه و صم أذنيه و غمض 
عيناه و انتظر العاصفة متر دون أن يحرك الساكن ، و 
املفاجئة هي التقرير الثاني للمندوب يؤكد فيه بطان 
اجلمع العام االستثنائي و على إثره مت سحب الوصل 
املؤقت من الفريق. كما استقبل عامل اإلقليم الرئيس 
و بعض أعضاء الفريق و أطلعهم على تقرير املندوب 
مع رفضه التراجع عن قرار السحب حيث جلأ املكتب 
املسير إلى احملكمة اإلدارية و التي عينت اجللسة يوم 
الوصل  قانونية سحب  في  للنظر  احلالي  14 شتنبر 
املؤقت. أما الرئيس مصطفى الزنطار فقد منح بعض 
العبي الفريق مستحقاتهم املالية من خال شيك لكن 
مع صعوبة صرف مستحقاتهم املالية جعلتهم ينظمون 
25-08- بتاريخ  العمالة  مقر  أمم  احتجاجية  وقفة 

2015 و مت توجيهم نحو املندوب حللحلة املشكل.
و  املؤقت  الوصل  أن سحب  األمر  في  الغريب  و   
الطعن في اجلمعوع العامة سواء لهذا الطرف أو ذاك 
يعود الفريق فريق احتاد تاونات قانونا إلى وضعيته 
القدمية و بقوة القانون فان مصطفى الزنطار هو رئيس 
احتاد تاونات إلى حني انعقاد اجلمع العام العادي ، 

وخير دليل على ذلك حالة نادي قضاة املغرب.
 إن املندوب اإلقليمي للشباب و الرياضة بتاونات 
أغرق الرياضة و القانون الرياضي بتاونات في الوحل 
بسبب سوء تدبيره و عدم أهليته القانونية و الكروية 
من أجل تدبير املرحلة .و كل هاته النقط كانت موضوع 
شكايات و مراسات من مختلف الفعاليات املدنية و 
احلقوقية و الرياضية لعامل إقليم تاونات و مختلف 
على  الوصف  تطابق  يؤكد  ، مما  املسؤولة  الوزارات 

املوصوف .

مصري مجهول لفريق اتحاد تاونات و 
بطولة القسم األول هواة على األبواب...

الشهر احلالي  بطولة  أواخر  تنطلق 
القسم األول هواة لكرة القدم بشطريها 
الشمالي و اجلنوبي ، حيث الزال الفريق 
ت���اون���ات( يعاني  احمل��ل��ي)ف��ري��ق إحت���اد 
امل��ش��اك��ل ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ت��س��ي��ي��ر بعد 
املؤقت  الوصل  السلطات احمللية  سحب 
بشكل  اث��ر  مما  مينيميني  مصطفى  من 
سلبي على استعدادات الفريق التاوناتي 
في  فالفريق  احلالي.  الرياضي  للموسم 
ت��داري��ب و ال  م��درب و ال  عطلة كاملة ال 
مكتب مسير مما ينذر بسنة متعبة لفريق 
احت���اد ت��اون��ات ل��ك��رة ال��ق��دم. و ف��ي هذا 
العام  البرنامج  قرعة  سحب  مت  اإلط��ار 
الثاني  و  األول  بقسميه  الهواة  لبطولة 
مباشرة على شاشة الرياضية. و حسب 
فانطاق  املغربية  امللكية  اجلامعة  باغ 
البطولة سوف يكون يوم السبت و األحد 

19و20 شتنبر 2015.
 وق���د أوق���ع���ت ال��ق��رع��ة ف��ري��ق احت���اد 
تاونات لكرة القدم املمارس بالقسم األول 
هواة في شطر الشمال رفقة الفرق التالية 

الزاري  حسنية   – القاسمي  االحت���اد   :
الوافد اجلديد – شباب احملمدية – وفاق 
احت��اد   – ال��ع��رائ��ش  ش��ب��اب   – بوزنيقة 
اتواركة – فتح الناظور – سطاد املغربي 
– نهضة مرتيل – فتح البيضاء الصاعد 

ال��ن��ازل من  احت���اد احملمدية   – اجل��دي��د 
شباب   – وجدة  احتاد   – الثاني  القسم 
وال��ن��ادي  ف��ت��ح وي��س��ان –  ام���ري���رت – 

القصري .
> محمد األزمي

راس����ل ن����ادي االحت������ادي ال��ري��اض��ي 
لبطولة  املنتمي  ال��ق��دم   ل��ك��رة  ل��ت��اون��ات 
القسم األول هواة كل من الديوان امللكي 
ووزراء الداخلية و الشباب و الرياضة و 
كذا عامل إقليم تاونات رافعا لهم تظلما 
ضد املندوب اإلقليمي للشباب و الرياضة 
بتاونات عبد الهادي الزهري جاء فيه » 
الرياضي  االحت��اد  مكونات  من  اقتناعا 
من  استشعارا  و  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ل��ت��اون��ات 
احلقيقة  ب��االن��ت��ك��اس��ة  فعالياته  جميع 
التي يشهدها الفريق على مستوى تدبير 
السلبية  ،و  املالية  و  اإلداري����ة  ش��ؤون��ه 
النظام  مقتضيات  تفعيل  ف��ي  امل��ف��رط��ة 
لتدارس  االجتماعات  تنظيم  و  الداخلي 
التداول بخصوص  الفريق و  واقع حال 
ه��ذا  رف���ض  أم���ام  ،و  املستقبلية  أف��اق��ه 
األخير نهج سياسة التواصل و االنفتاح 
رؤية   خ��ال  من  اجلمعية  مكونات  على 
، مما استفحلت  تشاركية  إستراتيجية 
معه وضعية الفريق التي  أضحت تفرض 

استثنائي  ع���ام  ج��م��ع  ع��ق��د 
و   ،  20-06-2015 ي���وم 
إقالة  عن  االجتماع  أسفر 
ص��وت   35 ب  ال���رئ���ي���س 
و03  أص��وات   05 مقابل 
أص��وات حتفظت ، وفور 
الشباب  قام مندوب  ذلك 
ب���إع���داد  ال���ري���اض���ة  و 
ت��ق��ري��ره ف��ي امل��وض��وع 
أشار فيه إلى احلدث و 
إلى األجواء القانونية 
ال���ت���ي ع��رف��ه��ا و إل��ى 
ن��ت��ائ��ج��ه االي��ج��اب��ي��ة 
لترضي  ج��اءت  التي 

الشارع التاوناتي .
احمل��اوالت  أن  إال 

األخير  لهذا  اليائسة 
بحل  ووعيده  العكر  املاء  في  لاصطياد 
الفريق و إنزاله للقسم الشرفي بتسخير 
ت��أك��دت  السياسية  و  احل��زب��ي��ة  ع��اق��ت��ه 

م���ع ت���راج���ع م��ن��دوب 
الرياضة  و  ال��ش��ب��اب 
الهادي  عبد  بتاونات 
ال���زه���ري ع��ن ت��ق��ري��ره 
م��ن  ب����إي����ع����از  األول 
س��ل��ط��ات ال���وص���اي���ة و 
استبداله  بتقرير جديد 
ي��ش��ي��ر ل���ع���دم اك��ت��م��ال 
ال����ن����ص����اب ال���ق���ان���ون���ي 
العام االستثنائي  للجمع 
؟؟؟ ما حدا بباشا املدينة 
الوصل  تسليم  في  التردد 
النهائي بل عمد في األخير 
ل��س��ح��ب ال���وص���ل امل��ؤق��ت 
منح  أن  بعد  اجلمعية  م��ن 
26-06- ب���ت���اري���خ  إي���اه���ا 
2015 رازح��ا حتت ضغوطات 
حزبية من وزير احلركة الشعبية املكلف 
بالتعمير ال سيما و أن الرئيس املقال قد 
اإلقليمي حلزب  الفرع  التحق بصفوف  

ب��ت��اون��ات و حضر  ال��ش��ع��ب��ي��ة  احل���رك���ة 
اجلمع التأسيسي.

و أمام هذا املشهد املؤسف و املخجل 
ورقة  الرياضي  الشأن  فيه  أصبح  ال��ذي 
الوقت  في  تلعب  انتخابية  و  سياسية 
الضائع على بعد أسابيع قليلة من بطولة 
الهواة للموسم الكروي 2015/2016 في 
جتاهل واضح ملصير هذا الفريق العتيد 
تروم  ال  بئيسة  مناورات حزبية  أم��ام  و 
تلويث  و  احمللية  بالرياضة  املس  سوى 
و  ضيقة  حسابات  و  مب��زاي��دات  نقائها 
أنانية ،نطرح عامات االستفهام التالية 
و شجب الرأي العام الرياضي بتاونات 
اتخاذ  ف��ي  مزاجية  و  املسؤولني  لعبث 

قرارات مصيرية في حق الفريق :
> كيف ميكن السماح بانطاق اجلمع 
العام االستثنائي و استمرار أشغاله من 
البداية إلى حني االنتهاء من مناقشة و 
بجدول  امل��درج��ة  النقط  على  التصويت 
أعماله من قبل املندوب اإلقليمي للشباب 
السلطة  ممثلي  و  بتاونات  الرياضة  و 
النصاب  اك��ت��م��ال  ع��دم  ظ��ل  ف��ي  احمللية 
القانوني أو وجود مانع قانوني آخر ؟؟؟
> هل لم يكن ممثل القطاع و السلطة 
م��ع��ا ع��ل��ى ع��ل��م و دراي����ة ب��ال��ن��ص��وص و 
للجموع  املنظمة  القانونية  املقتضيات 

العامة ؟ 
احلركيون  ال����وزراء  يتدخل  مل���اذا   <
بشكل س��اف��ر ف��ي ت��دب��ي��ر ش���ؤون ال��ك��رة 

بتاونات و يهبون لنصرة مرشحيهم ؟
>ملا لم حتتكم السلطة احمللية لتقرير 
ممثل اجلامعة امللكية احلاضر في اجلمع 

العام االستثنائي ؟
> م��ن ي��دي��ر و ي��دب��ر ش���ؤون ال��ف��رق 
وزارة  أم  ؟؟؟  أهي اجلامعة   ؟؟؟  ببادنا 
الشباب و الرياضة ؟ أم وزارة الداخلية ؟ 

أم األحزاب السياسية ؟
حتقيق  بفتح  بالتعجيل  نناشد  إننا 
دق��ي��ق و ن��زي��ه ف��ي امل��وض��وع ، م��ن اجل 
اللثام  إم��اط��ة  امل��س��ؤول��ي��ات  و  حت��دي��د 
اإلقليمي  املندوب  توجهات  و  نوايا  عن 
للشباب و الرياضة بتاونات  الذي ساهم 
ت��أزمي وضعية اجلمعية  في  كبير  ب��دور 
ووض����ع م��ص��ي��ره��ا ف��ي ط��ري��ق م��س��دود 
بعيدا عن املصداقية و املهنية املفروضة 
ف��ي��ه ج��ب��را خل��واط��ر ح��زب��ي��ة و إرض���اء 
تسييس  إل���ى  س��ع��ت  مشبوهة  جل��ه��ات 
الكرة و الركوب على مطيتها ملد اجلذور 
و خلق امتدادات حزبية و انتخابية لها 

باملدينة »
> محمد األزمي اإلدريسي

نادي االتحادي الرياضي لتاونات لكرة القدم يرفع تظلما ضد مندوب 
الشباب و الرياضة بتاونات عبد الهادي الزهري إىل الديوان امللكي 

ووزراء الداخلية و الشباب  والرياضة و عامل اإلقليم

محمد  امللك  جالة  وافق 
السادس على منح فرصة أداء 
البطل  ألرملة   احلج  مناسك 
ألعاب  في  التاوناتي  االوملبي 
الراضي  السام  عبد  القوى 
فطيطم بوعياد.املرحوم احلائز 
في  أوملبية  ميدالية  أول  على 
و   .1960 سنة  املغرب  تاريخ 
كانت مؤسسة محمد السادس 
تقدمت  الرياضيني  لألبطال 
بطلب جلالة امللك الذي وافق 
على منح أبطال سابقني فرصة 
أداء مناسك احلج لهذه السنة 
و يتعلق األمر بفطيطم بوعياد 
السام  عبد  املرحوم  أرملة 
احلسن  موالي  ،و  الراضي 
النجاشي حكم دولي سابق،و 
محمد العثماني احلاصل على 
العدو  في  العالم  بطل  لقب 

محمد  1973،و  عام  الريفي 
في  إفريقيا  بطل  الكريبي 
املصارعة احلرة عدت مرات و 
احلائز على املرتبة الرابعة في 
بالواليات   1983 لعالم  بطولة 
املتحدة األمريكية ، وعبد الله 
بيدار العب دولي في كرة القدم 
و شارك في كأس العالم 1986 
باملكسيك و الكبير غنمي بطل 
العسكرية  البطولة  في  العالم 
سنوات  الريفي  للعدو 
1986/1987/1988 ، و حسن 
امشرط املشهور باعسيلة العب 
املنتخب  و  احملمدية  شباب 
الوطني لكرة القدم الفائز سنة 
1976 ببطولة إفريقيا ، و عبد 
دولي  العب  بفارس  الرحمان 
على  احلائز  السلة  كرة  في 

امليدالية النحاسية في 

بطولة إفريقيا سنة 1980 
 ، بالفقيه  بديعة  زوجته  رفقة 
العب  بطلة  الكادري  حدهم  و 
القوى التي شاركت في األلعاب 
سنة  بأملانيا  ميونخ  األوملبية 
1972 و هي حكمة دولية كذلك 

.
   >  محمد اإلدريسي

جاللة امللك يمنح فرصة أداء مناسك الحج ألرملة 
البطل األوملبي التاوناتي عبد السالم الراضي

   >  م ا

املندوب االقليمي
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الرا
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