في اللقاء الجهوي األول بشفشاون تحت شعار «:الشبيبة الحركية و رهان التنمية المجالية»

التأكيد على رفع مشعل التغيير وتوحيد الرؤى للدفع بعجلة التنمية
الرباط -الحركة

نظمت الشبيبة احلركية السبت املاضي اللقاء اجلهوي
األول بشفشاون حتت شعار «:الشبيبة احلركية و رهان
التنمية املجالية».
اللقاء ،ال��ذي ترأسه األخ هشام فكري املنسق الوطني
للشبيبة احلركية وحضره العديد من األخ��وة احلركيني
من بينهم محمد سعدون ،وعبد احلكيم األحمدي  ،متيز
بتجديد املكتب اإلقليمي حتضيرا للمحطة اإلنتخابية
املقبلة.

وقد مت انتخاب أعضاء املكتب اإلقليمي على الشكل التالي :سعدون،محمد عياد ،الكر كار أحمد ،الزبخ محمد  ،امحمد
احسيسن ،الغزواني البقالي ،سليمان مرصو ،سليمان الهر
رئيس املكتب إالقليمي :احميذو بن عياد
ار ،مصطفى أقنني ،العلمي يرو ،محمد التاويل ،القدوري
نائبه :عبد الرحمان العمري
يونس ،الكوطيط محمد  ،عبد لله شخمان  ،اعتماد الكوزي،
املقرر :ناصر سعدون
وفاء محتال  ،النالي محمد.
نائبته :إكرام اجلشني
وأجمع املتدخلون على أن جتديد املكتب اإلقليمي انطالقة
أمني املال :عبد احلميد الدراق
حقيقية في أفق التحضير للمحطات اإلنتخابية املستقبلية،
نائبه :مصطفى النبخوث.
أما املستشارون فهم على الشكل التالي  ،عبد احلفيظ فضال عن كونه يؤكد التواصل مع القاعدة باإلقليم.

جتدر اإلشارة إلى أن هذه احملطة األولية توجت باللقاء
مع الشبيبة احلركية باجلهة حيث رك��زت املناقشة حول
هاجس التنمية خاصة التنمية املوحدة.
وأك��د الشباب احل��رك��ي عزمهم على رف��ع مشعل التغيير
وتوحيد ال��رؤى خاصة بعد خطاب صاحب اجلاللة امللك
محمد السادس بالبرملان خالل افتتاح السنة التشريعية
األخيرة عالوة على اعتماد آلية التواصل مع اإلهتمام بدور
الشباب للدفع بعجلة التنمية .

في البيان الختامي للمجلس اإلقليمي لحزب الحركة الشعبية

حركيات وحركيو شفشاون يعلنون دعمهم التام للمبادرات التي تتخذها قيادة احلركة الشعبية مركزيا
ويطالبون بتنمية اإلقليم كضرورة إستراتيجية وتعزيز موقعه بجهة طنجة -تطوان -احلسيمة

انعقد املجلس اإلقليمي حلزب احلركة الشعبية بشفشاون
يوم السبت  28أكتوبر  ، 2017حتت شعار «تنمية إقليم
شفشاون ،ضرورة إستراتيجية».
وأفاد بيان للمجلس اإلقليمي توصلت « احلركة » بنسخة
منه ،أن املجلس ال��ذي متيز بإلقاء ع��دة ع��روض همت
املجاالت السياسية ،والتنظيمية ،خلص إلى التأكيد على
ض��رورة استحضار اخلطابات امللكية السامية األخيرة
مبناسبة عيد العرش ،وثورة امللك و الشعب ،ومبناسبة
افتتاح الدورة اخلريفية للبرملان ،باعتبارها خارطة طريق
جديدة  ،يجب أن تشكل أساس العمل املستقبلي سواء
بالنسبة للحكومة ،واألح ��زاب السياسية،واملنتخبني،
واجلماعات الترابية ،خدمة للمواطن ،دع��ا إل��ى تنمية
اإلقليم كضرورة إستراتيجية ،وتعزيز موقعه في جهة
طنجة -تطوان -احلسيمة مع العمل على تقوية الصف
احلركي إقليميا و جهويا ..
وأعلن املجلس ـ يضيف البيان ـ دعمه التام للمبادرات
ال �ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ق �ي��ادة احل���زب م��رك��زي��ا ،م�ن��وه��ا أيضا
باملقاربة التشاركية ف��ي ه��ذا ال�ش��أن  ،داع�ي��ا احلكومة
إل��ى اتخاذ إج ��راءات ناجعة وعاجلة لتحسني أوضاع
ساكنة اإلقليم ،والعناية بقضايا شؤون املرأة والشباب
وضرورة النهوض باجليل اجلديد ومتكينه من احلقوق
االقتصادية ،واالجتماعية و الثقافية والبيئية من أجل
متكني سكان إقليم شفشاون م��ن العيش ال�ك��رمي و من
مقومات املواطنة املغربية الكاملة بعيدا عن املزايدات
واحلسابات الضيقة.
كما طالب املجلس ـ يتابع املصدر ذات��ه ـ بضرورة حل
مشكل الشكايات الكيدية و املجهولة وإيقاف املالحقات
القضائية وطي صفحة االعتقاالت الناجتة عنها مع نهج
مقاربة تشاركية حقيقية لتحقيق تنمية شاملة وفعالة
باإلقليم.
وب�ع��د أن أش ��اد امل�ج�ل��س ب��ال��دور ال �ه��ام ال ��ذي ي�ق��وم به
مناضالت ومناضلو احلزب في تأطير املواطنني  ،ثمن
املجهودات واملبادرات التي ما فتئ يقوم حزب احلركة
الشعبية بإقليم شفشاون و منتخبيه.
كما طالب املجلس ـ وفق البيان ـ بتوسيع برامج التهيئة

والتأهيل لتشمل اجلماعات القروية والتي تعاني من
مشاكل عدة خاصة املاء الصالح للشرب مع تنامي ظاهرة
اجلفاف (جماعة باب تازة ،بني دركول ،تنقوب ،تاسيفت،
تلمبوط ،الغدير ،بني أحمد ،بني منصور ،أمتار ،بني
سلمان،السطيحات و تيزكان ،باب ب��رد ،أون��ان ،وباقي
اجلماعات) ،داعيا إلى بذل املزيد من اجلهود لالهتمام
بقطاع الصحة من خالل إنشاء مستشفى إقليمي متعدد
التخصصات و كامل الشروط على مستوى التجهيزات
الطبية واملوارد البشرية .مع إحداث مستوصفات بجميع
جماعات اإلقليم وتعميم املؤسسات التعليمية بجميع
دواوير اإلقليم ،و حل مشكل اخلصاص في األطر التعليمية
م��ع تعزيز النقل امل��درس��ي وإح ��داث م��دارس جماعاتية
وب�ن��اء دور الطالب و الطالبة وك��ذل��ك ال��رف��ع م��ن حصة
املنح اجلامعية لفائدة طلبة اإلقليم ،و بناء نواة جامعية
تابعة جلامعة عبد املالك السعدي مع دعم وتشجيع كافة
املبادرات الرامية إلى توفير السكن االجتماعي الالئق
بإنشاء برامج سكنية للشرائح االجتماعية احملدودة
الدخل وللمهنيني وتأهيل أبناء اإلقليم لولوج سوق
الشغل واستثمار كفاءاتهم املهنية وفك العزلة عن ساكنة
اإلقليم وذلك بتعزبز البنية التحتية بفتح مسالك و تعبيد
الطرق و تعميم الكهرباء و الصرف الصحي .
وأشار البيان الى أن املجلس طالب أيضا بضرورة تأمني
شروط السالمة البحرية وإعادة النظر في مقاييس قوارب
الصيد التقليدي ،وبناء موانئ جديدة وقرى للصيد ،بكل
من جماعات تزكان و اسطيحات وإنشاء مراكز للتكوين
املهني و بناء معهد عالي للفندقة والسياحة اعتبارا
للمؤهالت الطبيعية والسياحية للمنطقة وتبسيط املساطر
من طرف املصالح اخلارجية في وجه املستثمرين باإلقليم
إلستقطاب مشاريع اقتصادية وتوفير مناصب الشغل ،
داعيا اجلهات املسؤولة إقليميا إلى تعزيز النقل املزدوج
و النقل احلضري ،والزيادة في مأدونيات سيارة األجرة
حلل مشكل أزم��ة امل��واص�لات التي يعاني منها ساكنة
االقليم ،فضال عن توسيع قاعدة املناطق املستفيدة من
برامج املغرب األخضر ودعم الفالحني مبختلف جماعات
اإلقليم والعمل بشكل جدي ،وفق املصدر ذاته.

الشبيبة احلركية بتازة تنظم املنتدى اجلهوي األول
نظمت الشبيبة احلركية بتازة املنتدى اجلهوي األول األحد املاضي بتازة حتت شعار
«تفعيل دور الشباب في صياغة النموذج التنموي اجلديد».
املنتدى ،الذي عرف مشاركة وازنة للشباب احلركي من جهة فاس  -مكناس  ،ومتيز بفتح
نقاش عميق ومسؤول حول املمارسة السياسية للشباب ودورها في حتقيق التنمية،
متيز بكلمة األخ هشام فكري املنسق الوطني للشبيبة احلركية ،الذي اعتبر «اللقاء خطوة
أساسية نحو إعادة تأهيل دور الشباب وجعله ينخرط في مسار التدبير احمللي» .

