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        ::::التجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلالتجهيز والنقلوزارة وزارة وزارة وزارة  
        .0حتاد الوطين للشغل +ملغرب مجموعة أعضاء السادة نين احملرتميللمستشار  ،الصيانة الطرقيةالصيانة الطرقيةالصيانة الطرقيةالصيانة الطرقية ::::شفويشفويشفويشفوي �
عبد القادر قوضاض، عبد امحليد السعداوي،  السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،اآل8ر السلبية للمقالع عىل البيئةاآل8ر السلبية للمقالع عىل البيئةاآل8ر السلبية للمقالع عىل البيئةاآل8ر السلبية للمقالع عىل البيئة ::::شفويشفويشفويشفوي �
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 السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تداعيات ملف مجموعة الوحدة للمكفوفني واملكفوفات وضعاف البرصتداعيات ملف مجموعة الوحدة للمكفوفني واملكفوفات وضعاف البرصتداعيات ملف مجموعة الوحدة للمكفوفني واملكفوفات وضعاف البرصتداعيات ملف مجموعة الوحدة للمكفوفني واملكفوفات وضعاف البرص    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
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        ::::وزارة العدل والحريات وزارة العدل والحريات وزارة العدل والحريات وزارة العدل والحريات 
    .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق السادة نين احملرتميستشار للم     ،،،،احملامك التجاريةاحملامك التجاريةاحملامك التجاريةاحملامك التجارية ::::شفويشفويشفويشفوي �
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        .0حتاد اiسـتوري أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،برeمج مدن بدون صفيحبرeمج مدن بدون صفيحبرeمج مدن بدون صفيحبرeمج مدن بدون صفيح ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
        .0شرتايك أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،ششششو و و و ييييمي اiر مي اiر مي اiر مي اiر وضعية مرشوع سد بين عزميان بإقلوضعية مرشوع سد بين عزميان بإقلوضعية مرشوع سد بين عزميان بإقلوضعية مرشوع سد بين عزميان بإقل ::::شفويشفويشفويشفوي �
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    .الفيدرايل
 فريق التحالفأعضاء  السادة نين احملرتميستشار للم  ،،،،مراجعة السـياسات العمومية يف جمال التشغيلمراجعة السـياسات العمومية يف جمال التشغيلمراجعة السـياسات العمومية يف جمال التشغيلمراجعة السـياسات العمومية يف جمال التشغيل ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .0شرتايك

        ::::وزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحةوزارة السياحة
    .0سـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،رضورة حتسني احمليط العام للقطاع السـيا�رضورة حتسني احمليط العام للقطاع السـيا�رضورة حتسني احمليط العام للقطاع السـيا�رضورة حتسني احمليط العام للقطاع السـيا� ::::شفويشفويشفويشفوي �
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