في لقاء تواصلي أخوي جمع األخت فاطنة لكحيل بحركيات وحركيي أقاليم الراشيدية وتنغير وورزازات

األخ الدريسي يثمن اضطالع حركيات وحركيو ورزازات في بناء إقليمهم والنهوض به
إجماع على تقوية الهياكل التنظيمية جهويا و محليا واإلستعداد لربح رهان اإلنتخابات املقبلة
صليحة بجراف

األخت لكحيل تحدثت عن إستراتيجية وزارة اإلسكان
التي تسعى إلى النهوض بالمراكز والجماعات القروية من خالل
ضمان السكن الالئق بالدواوير والقرى
إلتأم حركيو وحركيات بكل من أقاليم
الراشيدية وورزازات وتنغير مؤخرا،
ف��ي ل��ق��اءات تواصلية منفصلة أخوية
م��ع األخ���ت فاطنة لكحيل عضو املكب
السياسي حلزب احلركة الشعبية وكاتبة
الدولة املكلفة باإلسكان.
ال���ل���ق���اءات ،ال���ت���ي مت���ي���زت بحضور
املنتخبني احلركيني و أعضاء املجلس
ال��وط��ن��ي ومم��ث��ل��ي ال��ه��ي��ئ��ات الشبابية
والنسوية باألقاليم املذكورة ،متحورت
ح���ول م��س��ت��ج��دات احل���ي���اة السياسية
واحلزبية عامة وبهذه األقاليم خاصة
ف��ض�لا ع��ن ب��ح��ث س��ب��ل ت��ق��وي��ة الهياكل
التنظيمية جهويا و محليا واالستعداد
لربح رهان االنتخابات املقبلة باإلقاليم
املذكورة.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ق���ال األخ عبد
ال���رح���م���ان ال���دري���س���ي (ع���ض���و املكتب
السياسي ومستشار ب��رمل��ان��ي ورئيس
املجلس البلدي ل���ورزازات وعضو جهة
درع�����ةـ ت��اف��ي�لات) ف���ي ت��ص��ري��ح خاص
إن اللقاء ،ال��ذي يأتي في إط��ار سياسة
القرب التي تنهجها قيادة حزب احلركة
الشعبية ،مع احلركيات واحلركيني عبر
ربوع اململكة ،تناول عدة إشكاالت تؤرق
ساكنة اقليم ورزازات عموما وحركيي

اإلق��ل��ي��م بشكل خ��اص السيما التأطير
والبحث عن سبل لضخ دماء جديدة في
هياكل احلزب باإلقليم ،بغية تطوير األداء
وكذا االنفتاح على الشباب وفتح املجال
أم��ام��ه��م ل�لان��خ��راط ف��ي العمل احلزبي
والسياسي بشكل عام.
وأض�����اف ع��ض��و امل��ك��ت��ب السياسي
ل��ل��ح��رك��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ،أن املناضالت
وامل��ن��اض��ل�ين احل��رك��ي�ين ط��رح��وا كيفية
ال��ن��ه��وض باملنظمات امل���وازي���ة للحزب
باإلقليم ( الشباب والنساء) خاصة وحزب
احلركة الشعبية مقبل على عقد مؤمتري
منظمتي الشبيبة احل��رك��ي��ة والنساء
احلركيات ،عالوة على مناقشتهم لدورهم
في تفعيل املجالس احمللية واالقليمية.
وت��اب��ع األخ ال��دري��س��ي أن حركيات
وح��رك��ي��ي ورزازات ،ال��ذي��ن م��ا فتؤوا
يؤكدون رغبتهم في االضطالع بدورهم
في املساهمة في بناء إقليمهم والنهوض
به ،وعبروا عن اعتزازهم بتواصل األخت
فاطنة لكحيل معهم ،طالبوا باقي وزراء
احل��رك��ة الشعبية ب��احل��ف��اظ على «سنة
التواصل»التي تنهجها ق��ي��ادة احلركة
الشعبية عالوة على إلتماسهم التعاون
معهم للنهوض بجماعاتهم وإقليمهم
بشكل خاص.

ب��دوره��ا،األخ��ت لكحيل ،أع��رب��ت عن
سعادتها وهي جتتمع مبنتخبي وأعضاء
امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ومم��ث��ل��ي الهيئات
ال��ش��ب��اب��ي��ة وال��ن��س��وي��ة حل���زب احلركة
الشعبية وقواعده بورزازات والراشيدية
وتنغير ،حتدثت عن إستراتيجية وزارة
االس���ك���ان ال��ت��ي ت��س��ع��ى إل���ى النهوض
باملراكز واجلماعات القروية من خالل
ض��م��ان السكن ال�لائ��ق للجميع خاصة
بالدواوير والقرى.
جتدر االش��ارة إلى أنه بالتنسيق مع
األخ��وي��ن محند العنصر األم�ي�ن العام
ل��ل��ح��رك��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��س��ع��ي��د أمسكان
رئيس املجلس الوطني حل��زب احلركة
الشعبية ،متت برمجة جلسة عمل مع
عبد األح��د الفاسي ،وزي��رالع��داد التراب
الوطني والتعمير والسكنى وسياسة
امل��دي��ن��ة ،ال��ذي يقوم ب��زي��ارة عمل جلهة
درعة تافياللت مبعية األخت فاطنة لكحيل
كاتبة الدولة املكلفة باإلسكان مع رؤساء
اجلماعات احلركيني ب��ورزازات و تنغير
وحضور األخ الدريسي ،رئيس املجلس
ال��ب��ل��دي ل�����ورزازات ف��ي م��ح��اول��ة إليجاد
احل��ل��ول إلش��ك��ال��ي��ة التعمير والتهيئة
املجالية وامل��راك��ز الصاعدة و القصور
والقصبات بهذين االقليمني.

