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يف إطار برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية

األخ حمو أوحلي في زيارة تفقدية بشيشاوة لعدد من املشاريع املبرمجة

ترأس األخ حمو أوحلي ،الوزير املكلف بالتنمية
القروية واملياه والغابات ،مبعية بوعبيد الكراب،
عامل صاحب اجلاللة على إقليم شيشاوة ،وبحضور
رئيس املجلس اإلقليمي لشيشاوة و مدير تنمية
املجال القروي واملناطق اجلبلية و املدير اجلهوي
للفالحة وعدد من رؤساء املصالح اخلارجية املعنية
واملنتخبني ورجال السلطة ،اجتماعا مبقر العمالة
لتتبع تنفيذ املشاريع املبرمجة في إط��ار برنامج
تقليص ال��ف��وارق املجالية واالجتماعية بالوسط
ال��ق��روي على مستوى اإلقليم وذل��ك للوقوف على
سير ه��ذه املشاريع التنموية التي تهم باألساس
املجال القروي ،حيث مت تسليط الضوء على أهمية
تسريع وتيرة إجنازها ،مع التشديد على ضرورة
تضافر جهود اللجنة اإلقليمية واللجنة اجلهوية
لضمان إلتقائية املشاريع املعتمدة وتكاملها.
كما قام األخ حمو أوحلي عقب ذلك مبعية عامل
اإلقليم مرفوقني بوفد هام ،بإجراء زي��ارة ميدانية
ت��ف��ق��دي��ة ل��ع��دد م���ن امل��ش��اري��ع ب��ال��ت��راب اإلقليمي
لشيشاوة ،املمولة في إطار برنامج تقليص الفوارق
املجالية واالجتماعية بالوسط القروي ،حيث متت
معاينة أشغال بناء الطريق الرابطة بني الطريق
الوطنية رق��م  11والطريق االقليمية رق��م ،2026
على مستوى مركز السعيدات م���رورا بجماعتي
ايت هادي وسيدي محمد دليل وصوال إلى الطريق
اجلهوية  212مبركز جماعة امزوضة ،حيث عرفت
وقوف الوفد على نسبة األشغال وجودتها ومدى
احترام املقاولة لبنود دفتر التحمالت املتعلق بهذه
الطريق.
كما تفقد الوفد الرسمي ،أشغال الطريق الرابطة
بني مركز اجلماعة الترابية كماسة ودوار املرمدة

والتي من املرتقب أن تكون معبرا لسكان إقليمي
شيشاوة واحل��وز ،وتساهم في الرفع من مستوى
االقتصاد احمللي في العديد من امل��ج��االت ،ويذكر
أن هذا املشروع التنموي كان موضوع ملتمسات

وبعدها جرى تفقد ورش توسيع داخلية بالثانوية
اإلع���دادي���ة احل���ي احل��س��ن��ي ب��اجل��م��اع��ة احلضرية
شيشاوة ،ويهم ه��ذا امل��ش��روع بناء م��راق��د بطاقة
استيعابية تقدر ب  120سرير وقاعة للمطالعة.
وقد تركت هاته الزيارة التفقدية استحسانا لدى كل
املتتبعني ملا لها من أثر إيجابي على وثيرة اإلجنازات
ونظرا لكونها وسيلة وآلية للرقابة القبلية والتتبع
امليداني للمشاريع واإلس��راع بإخراجها إلى حيز
الوجود والتي يأمل سكان املنطقة في أن تساهم في
النهوض بأوضاعهم مبا يالئم متطلبات وتطلعات
اإلقليم في حتقيق تنمية ترابية متوازنة.
وي��ذك��ر أن ب��رن��ام��ج تقليص ال���ف���وارق املجالية
واالجتماعية بالوسط القروي ،يهدف إلى حتسني
الظروف املعيشية للمناطق القروية واجلبلية من
خ�لال تلبية االحتياجات م��ن البنيات األساسية
وامل��راف��ق االجتماعية للقرب ،ويرتكز على مبدأ
االلتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ املشاريع.
وتتمثل أه��داف��ه استراتيجية في فك العزلة عن
ساكنة املجال القروية واملناطق اجلبلية وحتسني
ول��وج الساكنة إل��ى اخل��دم��ات األساسية املتعلقة
بالكهرباء واملاء الصالح للشرب والصحة والتعليم،
وتوفير الشروط الالزمة لتعزيز وتنويع القدرات
للساكنة واملجتمع املدني ،نظرا لوقعه على ساكنة االقتصادية للوسطني القروي واجلبلي الشيء الذي
املنطقة ف��ي حت��س�ين اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة ملستعملي ي��ؤدي إل��ى وبالتالي حتسني دخل وظ��روف عيش
الطريق ،وتسهيل الولوج إلى املرافق االقتصادية الساكنة و حتسن مؤشرات التنمية البشرية في
هذه املناطق.
واالجتماعية.

