في لقاء تواصلي أخوي استمعت األخت لكحيل لهموم وانشغاالت المنتخبين والمناضلين الحركيين بزاكورة

قدموا مقترحاتهم حول تنظيماتهم احلزبية داخل اإلقليم وعرضوا مشاكل
وانشغاالت الساكنة للنهوض بالوضع اإلقتصادي واإلجتماعي باإلقليم
صليحة بجراف

عقدت األخ��ت فاطنة لكحيل ،عضو املكتب السياسي
للحركة الشعبية ،وكاتبة ال��دول��ة املكلفة باإلسكان،
اخلميس ،لقاء تواصليا أخويا مع حركيات وحركيي
زاكورة ،متحور حول إشكاالت مختلفة   .
وشكل هذا اللقاء األخوي ،فرصة لتقدمي رؤية احلركيني
واحل��رك�ي��ات ب��زاك��ورة ،ملقترحاتهم ح��ول تنظيماتهم
احل��زب�ي��ة داخ ��ل اإلق �ل �ي��م ،ف�ض�لا ع��ن ع��رض�ه��م ملشاكل
وانشغاالت الساكنة للنهوض بالوضع االقتصادي
واالجتماعي باجلهة عموما واإلقليم خاصة.
وفي ه��ذا السياق ،ق��ال األخ داوود النقوبي ،عضو
املجلس ال��وط�ن��ي للحركة الشعبية ،ال ��ذي ثمن هذا
أمس احلاجة إلى مثل هذه اللقاءات
اللقاء«:،نحن في ّ
التواصلية مع قيادة حزبنا من أجل الوقوف عن قرب
على حاجيات حركيات وحركيي املنطقة واالستماع
لهمومهم».
وأض� ��اف األخ ال �ن �ق��وب��ي ،ال� ��ذي ش �غ��ل م�ه�م��ة رئيس
جماعة لسنوات طويلة« ،طرحنا العديد من املشاكل
واالنتظارات التي تهمنا كحريني وكمواطنني وأبناء
إقليم زاكورة» قصد التفكير بصوت مرتفع للبحث عن
برنامج عمل مبقاربة تشاركية يتضمن جميع حاجيات
ومتطلبات الساكنة».
وأوض��ح األخ النقوبي  ،في تصريح ل«احلركة» طلبنا
بضرورة التنظيم على مستوى زاكورة ال سيما ونحن
مقبلني على محطات االستحقاقات املقبلة ،وهذا التحدي
يستدعي منا تضافر اجلهود للتحضير لهذه احملطة.

وأضاف املتحدث ،الذي اعتبر جهة درعة ـ تافيالت ،غنية
بطاقاتها ومعادنها وبواحاتها وبفالحتها وبسياحتها،
أن قطاعات الصحة والتعليم والبنية الطرقية واملاء
وغيرها ،تبقى من أول��وي��ات مشاكل وهموم الساكنة
احمللية ،الفتا إل��ى ضرورة االهتمام بقطاع التعليم

من خ�لال توفير ظ��روف جيدة للمتمدرسني ،وتعبيد
وجتهيز املسالك الطرقية ،قائال :صحيح ،إقليم زاكورة
يحتاج إل��ى النهوض بالتعليم،وتوفير سبل تسهيل
التعليم ألب�ن��اء املنطقة ،لكن نحتاج أيضا للنهوض
بقطاع الصحة باإلقليم وبشكل استعجالي».
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عضو املجلس الوطني للحركة الشعبية ،طالب املسؤولني
أي�ض��ا بجعل أب �ن��اء املنطقة يستفيدون م��ن خيرات
جهتهم ،ملتمسا من الفريق احلركي مبجلس النواب
بتقدمي مقترح قانون ينزم اإلستثمار باملنطقة ،داعيا
اجلهات املعنية إل��ى ض��رورة التدخل العاجل لوضع
إستراتيجية تنموية شمولية و مندمجة و مستدامة
لرفع كل أشكال اإلقصاء و التهميش التي تعاني منها
املنطقة في مختلف املجاالت.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،األخ� ��ت ف��اط �ن��ة ل�ك�ح�ي��ل ،ع �ض��و املكتب
السياسي للحركة الشعبية ،وكاتبة ال��دول��ة املكلفة
باإلسكان ،التي استمعت لهموم وانشغاالت املنتخبني
واملناضلني احلركيني الذين ينتمون جلماعات مختلفة
تابعة لزاكورة ،قائلة«:قد يكون هناك تقصير في تواصل
قيادة احلركة الشعبية مبناضالت ومناضلي احلزب
ب��زاك��ورة» ،مضيفة «ال شيء مينع قلة التواصل بني
القاعدة والقيادة ،لكن ال شيء صعب ،ف��األخ السعيد
أمسكان ،رئيس مجلس الوطني اب��ن املنطقة بصدد
تنظيم خ��رج��ات إل��ى اجل�ه��ات ،وق��د دش��ن ي��وم السبت
 23فبراير  2019لقاء تواصليا بجهة فاس ـ مكناس،
ونتمنى أن تكون اخلرجة الثانية إلى جهتكم ،ولكم
اخليار في طلب أن يكون اللقاء املقبل بزاكورة ،مبرزة
«وتابع األخ النقوبي» وضعية الصحة باملنطقة ،كارثية ض��رورة تقوية الهياكل والتنظيمات الداخلية للحزب
وتتطلب التدخل من اجلهات الوصية لعالجها ،فأمام باإلقليم وااللتصاق بقضايا املواطنني والعمل على
غياب األطر الصحية وانعدام التجهيزات الطبية ،يبقى الدفاع عن م�ص��احل�ه��م ،وف �س��ح امل �ج��ال أم ��ام النخب
املرضى من أبناء املنطقة ،مجبرين على قطع 100كلم اجلديدة التي تعزز صفوف احلزب».
لطلب العالج في ورزازات.
وبخصوص تواصل ال��وزراء ،قالت األخت لكحيل «ها
نحن نلتقي للمرة الثالثة مع مناضالتنا ومناضلينا
باملنطقة» ،موضحة  :سبق لي أن التقيت مبعية األخ
محمد األع��رج وزي��ر الثقافة واإلت�ص��ال مع مناضالت
ومناضلي احلزب فضال عن لقاء آخر على هامش تنظيم
تظاهرة بخصوص القصور والقصبات وتوقفنا عند
الدينامية التي أحدثها تنزيل مضامني برنامج التثمني
املستدام للقصور والقصبات باملغرب على املستوى
اجلهوي واحمللي ،مشيرة إلى أن املشاكل التي تعاني
منها هذه األنسجة متعددة األبعاد مما يستدعي تضافر
جهود جميع القطاعات املعنية من أجل جتاوزها.
األخ��ت لكحيل ،التي ذك��رت باهتمام وزارة اإلسكان
وس�ي��اس��ة امل��دي�ن��ة ب�ج��رد ش��ام��ل للقصور والقصبات
ب�ه��دف إي�ج��اد رؤي��ة شاملة م��ن حيث متوقعها وعدد
سكانها ووضعيتهم االقتصادية واالجتماعية ،أبرزت
أن البرنامج يشكل محورا أساسيا ضمن استراتيجية
عمل ال ��وزارة للرفع م��ن ال�ع��رض السكني والتقليص
من العجز املسجل في إطار مقاربة شمولية تستهدف
معاجلة مختلف جتليات السكن غير الالئق.
وبخصوص رغ �ب��ة ال�س��اك�ن��ة اس �ت �ف��ادة اب�ن��ائ�ه��م من
برامج التكوين املهني وعدت األخت لكحيل احلضور
بالتواصل وع��رض امللف على األخ محمد الغراس،
كاتب الدولة في التكوين املهني  ،قائلة «أكيد سيتفهم
األمر وسيعمل كل مافي وسعه اليجاد وسيلة لتوفير
مراكز التكوين وحتى إن لن تسعفه امليزانية املخصصة
للقطاع في ذلك ،سيعمل على تخصيص مراكز متنقلة
السيما وأن املنطقة في حاجة لالستثمار في أبنائهم
بالتكوين في مختلف املجاالت ،بعد أن باتت مهن جديدة
تكتسح العالم القروي خاصة بعد دخول املاء والكهرباء
للمنازل» .
أما عن طلب إح��داث ن��واة جامعية فقد وع��دت أيضا
بالتواصل مع األخ سعيد أمزازي ،زير التربية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
إلي�ج��اد ح��ل على غ��رار جت��ارب سابقة ببعض أقاليم
اململكة..
وفي ما يتعلق مبجال الثقافة ،حتدثت األخ��ت لكحيل
عن عزم األخ محمد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال عن
تعميم دور الثقافة ربوع اململكة .
ولم يفت األخت لكحيل حث احلضور خاصة املنتخبني
على العمل على حتضير طلباتهم ف��ي شكل ملفات
مكتوبة ،قائلة«:يجب كتابة طلباتكم ،حتى وان لن
تستوفي جمع الوثائق املهم أن تكون مكتوبة وليست
شفوية ،حتى يتسنى لنا تقدميها للجهات املعنية».

