العرائش 10،غشت 2016

تنصيب املديرالجديد للوكالة الحضرية للعرائش
في صبيحة يوم األربعاء  10غشت  ،2016وبمقر عمالة العرائش قدم وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد إدريس
مرون كل من املسؤولين الجديدين للسيد عامل صاحب الجاللة على إقليم العرائش ،السيد جمال محامر املفتش الجهوي
ً
ً
لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،و السيد عبد الناصر لهناوي مديرا للوكالة الحضرية للعرائش خلفا للسيد محمد
الشياضمي.
وقد أشرف بعد ذلك ،السيد الوزير بمقر الوكالة الحضرية للعرائش على تنصيب السيد املدير الجديد ،بحضور املفتش
الجهوي وبعض املسؤولين املركزيين للوزارة.
ورؤية
جيد
وفي كلمته باملناسبة ،تطرق السيد الوزير إلى أهمية حركية املسؤولين على رأس املؤسسات لضمان
ٍ
عطاء ٍ
ٍ
مستقبلية متجددة في صفوف مسؤوليها على املستويين الجهوي واملركزي ،وذلك إذكاء للدينامية التي يعرفها هذا القطاع
ً
ً
الحيوي ،مركزا على إعطاء األولوية لحسن استقبال املواطنين على مستوى هاته املؤسسة ،مذكرا كذلك بالدور الذي
أصبحت تلعبه الوكاالت الحضرية ،مما ينبغي معه أن يلتحق النفوذ الترابي التابع الختصاصها بالركب اإلقتصادي الجهوي
والوطني .كما أكد على ضرورة العالقة السلسة والتكاملية التي يجب أن تكون بين الوكالة الحضرية للعرائش وباقي املتدخلين
تحديات مشتركة.
واحد وأمام
ٍ
مجال ٍ
في مجال التعمير باعتبار الجميع يشتغل ضمن ٍ
جديدة لوثائق التعمير ،في إطار رؤية متقدمة ومتطورة ،تفتح
صيغة
كما أشار السيد الوزير ،إلى أن الوزارة سارية في إيجاد
ٍ
ٍ
ً
ومستدامة على مستوى كل املجاالت.
مندمجة
لتنمية
باب اإلبتكار واإلبداع ،إستجابة
ٍ
ٍ
ٍ
وبعد أن ذكر السيد الوزير باألوراش الكبرى التي تعرفها الوزارة ،حث الوكالة بكل مكوناتها على اإلنخراط في إنجاحها.
ً
وبهذه املناسبة ،هنأ السيد الوزير املدير الجديد بهذا التعيين ،مشيدا بسلفه السيد محمد الشياضمي وبالخدمات التي
ً
قدمها على رأس الوكالة الحضرية منذ إحداثها سنة  ،2013ملتمسا من األطر و املستخدمين تقديم املساندة والدعم للمدير
الجديد في مهامه ،من أجل النهوض بإقليمي العرائش ووزان على املستويات اإلقتصادية واالجتماعية والبنيات التحتية
رؤية شمولية ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
والحضرية في إطار ٍ
ولإلشارة فإن السيد عبد الناصر لهناوي  ،املدير الجديد للوكالة الحضرية للعرائش حاصل على دبلوم مهندس معماري
بالرباط سنة  ،1989تدرج في عدة مناصب مسؤولية ابتداء من سنة 1995كرئيس ملصلحة املراقبة الهندسية بمديرية
التعمير بوزارة الداخلية ،ثم رئيس مصلحة تقنيات البناء بوزارة التعمير والبيئة وإعداد التراب الوطني ،كما تقلد بعدها
منصب مندوب إقليمي للسكنى والتعمير وسياسة املدينة ،ليشغل في األخير منصب مفتش جهوي للتعمير وإعداد التراب
الوطني بجهة الرباط سال زمور زعير إلى حدود تعيينه في املنصب الجديد كمدير للوكالة الحضرية للعرائش بتاريخ  14يوليوز
.2016
وفي الختام ،حث السيد الوزير املفتشية الجهوية لللتعمير وإعداد التراب والوكالة الحضرية على التعاون املثمر لتنزيل برامج
ً
ً
تشاركية مع جميع فرقاء املنظومة الجهوية.
مقاربة
الوزارة تنزيال صحيحا ،في إطار
ٍ
ٍ

