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األخ العنصر :حتسني شروط حياة الساكنة في العالم القروي من أولوية مجلس جهة فاس ــ مكناس
متابعة ـ صليحة بجراف

صادق أعضاء مجلس جهة فاس-مكناس املجتمعني  ،االثنني  ،في إطار دورة
عادية على سلسة من املشاريع الرامية إلى حتسني شروط حياة الساكنة في العالم
القروي ،من خالل تعزيز البنيات التحتية واخلدمات االجتماعية.
وإلعطاء بعد أكبر للمبادرات االجتماعية ،وافق املجلس على نحو  26مشروع
سيتم متويلها برسم امليزانية املقبلة ،وتستهدف املناطق األكثر خصاصا والعالم القروي
التابعني لتسعة أقاليم وعماالت اجلهة وهي بوملان واحلاجب وفاس ومكناس وإفران
وموالي يعقوب وصفرو وتاونات وتازة.
وقال األخ محند العنصر رئيس مجلس جهة فاس-مكناس باملناسبة إن «مخطط
التنمية اجلهوية » الذي يوجد قيد اإلجناز ،يهدف إلى بلورة مشروع جهوي لتنمية
متكاملة حاملة ملبادئ التضامن املجالي واالجتماعي وتقوية طرق تدبير اجلهة على
املدى البعيد.
وأبرز األخ العنصر ،األهمية القصوى التي يكتسيها «مخطط التنمية اجلهوية»
الذي ينجزه مكتب دراسات ،قائال :إن هذا املخطط سيعمل على تقدمي منتوج مطابق
للرؤية االستراتيجية ملجلس اجلهة.
كما أشار األخ العنصر إلى أن جلنة قيادة تباشر عملها باستشارات مع عمال
عماالت وأقاليم اجلهة بغرض االرتقاء بتكوين مستمر يستفيد منه أطر املجالس
الترابية.
وبعد أن رحب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس ،بنجاح املشاركة في مختلف
التظاهرات االجتماعية واالقنصادية ،سلط الضوء على االهتمام الذي يوليه املجلس
للجمعيات احمللية ،مذكرا  ،بأن اللجنة املكلفة باجلمعيات واملنظمات عاجلت نحو
 1178طلبا للحصول على دعم.
وفي مجال التشغيل ،أكد األخ العنصر بأنه سيتم توقيع اتفاقية مع «مؤسسة
إيناكتوس -املغرب » التي تعمل على دعم القيادات الشابة حتى تصبح فاعلة في
مختلف التحوالت اجلارية.
وعرفت الدورة التي حضرها سعيد زنيبر والي اجلهة وعمال أقاليم بوملان واحلاجب
وموالي يعقوب وصفرو والكاتب العام لعمالة مكناس ورئيس اجلماعة احلضرية
للعاصمة اإلسماعيلية ،فضال عن منتخبني ،انتخاب نائب رئيس جلنة الفالحة
والتنمية القروية في شخص فاطمة بوبكر عن حزب االستقالل.

( ت .حميد البوطهري)

األخ األعرج يعقد لقاء مع احلركيني بإقليم الدريوش

متابعة ـ ص ب

عقد األخ محمد األعرج عضو املكتب السياسي للحركة
لقاء حزبيا ،مساء يوم اإلثنني  3يوليوز اجلاري
الشعبية ً ،
مبنزل األخ محمد فضيلي عضو املكتب السياسي ورئيس
املجلس الوطني للحركة الشعبية ،حضره عدد من املنتخبني
بينهم األخت ليلى احكيم عضو الفريق احلركي مبجلس
النواب واملناضلني املنتمني للحزب بإقليم الدريوش.
اللقاء،استهل بكلمة ،األخ عبد اللطيف القادري املنسق
اإلقليمي للحزب بالدريوش  ،الذي أشاد بحرص األخ
األعرج على التواصل مع حركيي اإلقليم من خالل عقد
هذا اللقاء احلزبي والذي جاء مستعجال.
من جانبه ،أعرب األخ األعرج عن فخره وإعتزازه بالتواجد
بني مناضلي حزب احلركة الشعبية بإقليم الدريوش ،داعيا
إياهم إلى ضرورة خدمة هذا الوطن ومؤسساته والتشبت
بوطنيتهم والدفاع عنها ،مشيرا إلى أن املنطقة وطنية
ولها تاريخ في النضال والوطنية.
كما تعهد األخ محمد األعرج الذي حل بإقليم الدريوش
في سياق مهمة رسمية( ،تعهد) بالقيام بزيارة مرة أخرى
للمنطقة حامال لرؤية الوزارة التي يرأسها اجتاه املشاريع
املزمع إحداثها باإلقليم واإلق�لاع الثقافي الذي تعتزم
الوزارة إعطاء دفعة من خالله للقطاع الثقافي باإلقليم.

األخ األعرج يشرف على تصيب علي خليل عامال على إقليم الناظور

متابعة ـ ص ب
أشرف وزير الثقافة واالتصال األخ محمد االعرج ،يوم الثالثاء بالناظور ،على تنصيب
علي خليل ،الذي عينه صاحب اجلاللة امللك محمد السادس عامال على إقليم الناظور.
وأبلغ االخ األعرج ،في كلمة باملناسبة ،ساكنة اإلقليم عطف ورضا امللك محمد السادس
ومدى العناية واالهتمام اللذان يوليهما لهذه املنطقة.
ودعا الوزير العامل اجلديد إلى العمل على تأهيل اإلقليم اقتصاديا واجتماعيا باإلشراف

على تنفيذ برامج احلكومة داخل اآلجال احملددة لها ،وتثمني املوارد البشرية والطبيعية
لإلقليم ،واستثمار عائداتها لفائدة ساكنة املنطقة ،ووضع إطار حتفيزي أمام االستثمار
يفتح آفاقا أمام القطاع اخلاص ،وذلك بتنسيق مع املصالح اخلارجية واجلماعات الترابية
املنتخبة ،في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور واإلنصات املتبادل.
كما دعا إلى املساهمة في حتقيق العدالة املجالية من خالل إيالء عناية فائقة ملجال
البنيات التحتية ومساعدة املواطنني على برمجة مشاريع في هذا املجال ،وفق مقاربة
تشاركية تركز على املناطق ذات البنيات التحتية الهشة ،مؤكدا أن ذلك يتطلب جردا
واقعيا للحاجيات امللحة ووضع خطة عمل حسب األولويات ،حتى تتحقق نتائجها بشكل
ملموس في أقرب اآلجال وتستجيب حلاجيات الفئة املستهدفة.
وحث الوزير السلطة العمومية على احلضور الدائم في امليدان واإلنصات لنبض الشارع
وحلاجيات املواطنات واملواطنني واإلجابة على تظلماتهم واقتراح احللول املناسبة ملشاكلهم،
واحلرص على التطبيق السليم للقانون.
ودعا إلى االنخراط الفعلي في ورش إصالح اإلدارة ،باعتباره من األولويات التي ينبغي
استحضارها في التدبير اليومي للشأن العام احمللي ،وذلك تنفيذا ملا جاء في اخلطاب
امللكي مبناسبة افتتاح ال��دورة األولى للسنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية
العاشرة في  14أكتوبر .2016
وكان علي خليل ،املزداد في  30مارس  1960بخنيفرة واحلاصل على اإلجازة في
العلوم االقتصادية ،وخريج املعهد امللكي لإلدارة الترابية ،قد عني بعد تخرجه من هذا
املعهد ،قائدا بإقليم وجدة بتاريخ  30دجنبر  ،1987ثم قائدا ،رئيس القسم الشؤون

الداخلية إلقليم بركان سنة .1994
وفي سنة  2001رقي علي خليل إلى رئيس دائرة ،رئيس قسم الشؤون الداخلية إلقليم
القنيطرة ،ثم إلى كاتب عام بنفس اإلقليم ابتداء من سنة  ،2004وهو املنصب الذي
ظل يشغله إلى أن عينه جاللة امللك محمد السادس عامال على إقليم ميدلت في فاحت
مارس .2010
وعلي خليل حاصل على وسام االستحقاق الوطني من الدرجة املمتازة سنة  ،2016وهو
متزوج وأب البنني.

