
 

برنامج اللقاءات التواصلية إلاقليمية والجهوية لبسط مخرجات الدورة الثامنة 

تنفيذا ملداوالت اجتماعات ،  2021أكتوبر  30السبت  يوماملنعقدة للجنة املركزية 

 املكتب السياس ي

 
 

 وفد املكتب السياس ي املكان والساعة قاليم املعنيةألاالعماالت و الجهة تاريخ اللقاء

 0209نونبر  91الجمعة 

 الشرق 

 تاوريرت؛ كرسيف؛ جرادة؛ فكيك؛

 وجدة

 بوجدة

 الساعة الثالثة بعد الزوال
 الرضواني إدريسو  صنهاجي  عزوز

 والناظور  الدريوش؛ بركان؛ 0209نونبر  02السبت 
 الناظور ب الحزب بمقر

 الساعة الحادية عشرة صباحا

 الرباط سال القنيطرة 0209 نونبر 02 السبت
 الخميسات، قاسم، سيدي

 سليمان سيدي

 سليمان بسيدي الحزب مقرب

 الزوال بعد الثالثة الساعة
 وكريم تاج نادية تهامي

 كلميم وادنون  ݣلميم 0209 نونبر 02 السبت
 الحزب بكلميم بمقر

 بعد الزوال الرابعة الساعة
 السعودي لعمالكي

 طنجة تطوان الحسيمة 0209نونبر  02السبت 

العرائش، القصر الكبير، طنجة، 

 شفشاون 

 ر الحزب بطنجةقبم

 عبد السالمو   عبد الرحيم بنصر الساعة العاشرة صباحا

 الصديقي
 تطوان، املضيق لفنيدق

 بمقر الحزب بتطوان

 الساعة الرابعة بعد الزوال

 والفقيه بن صالح زياللأو  مالل بني خنيفرة مالل بني 0209نونبر  02السبت 
 بني ماللب

 الساعة الثالثة بعد الزوال
 سعيد الفكاك

 0209نونبر  02الخميس 

 طنجة تطوان الحسيمة

 الحسيمة
 بمقر الحزب بالحسيمة

 السادسة مساءالساعة 

 محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام

 كريم تاجو 

 0209نونبر  02الجمعة 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلاقليمي 

 بتطوان

 بتطوان

 بعد الزوال الساعة الرابعة

 محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام

وشرفات أفيالل وعبد  كريم تاجو 

 الرحيم بنصر
 

 

 



 

برنامج اللقاءات التواصلية إلاقليمية والجهوية لبسط مخرجات الدورة الثامنة 

تنفيذا ملداوالت اجتماعات ،  2021أكتوبر  30السبت  يوماملنعقدة للجنة املركزية 

 املكتب السياس ي

 
 

 

 وفد املكتب السياس ي املكان والساعة قاليم املعنيةألاالعماالت و الجهة تاريخ اللقاء

 0209دجنبر  0الخميس 

 سفيأمراكش 

 سفيأ سفيأ
 محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام

 مصطفى الرجاليو 

 الصويرة الصويرة 0209دجنبر  3الجمعة 
 محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام

 ومصطفى الرجالي

 سوس ماسة 0209دجنبر  4السبت 

داوتنان، تيزنيت، تارودانت، إأكادير 

يت باها، أيت ملول، اشتوكة أانزكان 

 طاطا

 كاديرألقاء جهوي ب

 محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام

 خديجة الباز ومصطفى عديشانو 

 لعمالكي سعوديو عبد اللطيف اوعمو و 

 0209 دجنبر 4السبت 
 فاس مكناس

 الساعة الحادية عشرة صباحا مكناس

 فاطمة الزهراء برصات
 الساعة الرابعة بعد الزوال الحاجب

ــــــت ـــ  ازةـــ
 بمقر الحزب

 0209دجنبر  2ألاحد  الساعة الحادية عشرة صباحا

 الحوز  الحوز  مراكش آسفي 0209دجنبر  2الاحد 
 محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام

 مصطفى الرجاليو 

 درعة تافياللت 0209 دجنبر 99السبت 
 محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام تنغير تنغير

 ورزازات ورزازات لعمالكي سعوديو فيالل أشرفات و 

 البرنوص ي الدارالبيضاء سطات 0209 دجنبر 91الخميس 

بالقاعة التابعة للمركب إلاداري سيدي 

 البرنوص ي

 الساعة الرابعة بعد الزوال

عائشة لبلق و محمد نبيل بنعبد هللا الامين العام 

 رشيد روكبانو 

 


