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امتؼمري املس تدام واميجاػة امطاكِة 

امحلد هلل وامعالة وامسالم ػىل رسول هللا 

 امس َد وزٍر امتؼمري واػداد امرتاب اموطين -

 ...............................................امس َد وزٍر -

 ...............................................امس َد وزٍر -

 امس َد وايل هجة مراكش اسفي ػامل غامةل مراكش -

 امس َدة رئُسة جموس غامةل مراكش -

 امس َد رئُس بدلًة املضور -

 امس َدة رئُسة فِدرامَة امواكالت احلرضًة ابملـرب -

 حرضات امس َدات وامسادة -

 أ هيا احلضور امكرمي -

سؼدين أ ن أ رحب بمك يف مدًية مراكش امحلراء، ىذه املدًية اجلذابة امضاربة  ٌرشفين ٌو

جبدورىا يف معق اترخي وحضارثيا امؼًرلة وامليفتحة ػىل امؼامل حىت أ حضت من اموهجات امؼاملَة 

املمزية بفضل ما تزخر بو من ملومات تراجَة ومعراهَة وجمامَة متيوػة، ثفرض ػوهيا احلفاظ ػوهيا 
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هتا وتمثَهنا،  ملابل مواهجة امليحى امتعاػدي مظاىرة اهمتدن والاس تجابة نوطوب املزتاًد ػىل يف وثلٍو

. امبياء وامتؼمري

حرضات امس َدات وامسادة، 

اهيا هؼُش يف ػامل متسارع ثواهجو امؼدًد من امتحدايت،  مؼل ابرزىا امَوم ثكل املرثبطة 

ابمتـريات املياخِة حِث أ حضى ىذا املوضوع ىام كوهَا واكن امؼامل يف ال ايم املوَةل املاضَة ػىل موػد 

 ملمة املياخ، واظبح امجلَع ًتساءل حول كدرة 21ابمؼامصة امفروس َة ابٌرس ؿداة اهؼلاد ادلورة 

. اجملاالت ابغتبارىا  فضاءات نوؼُش ػىل مواهجة امتـريات املياخِة

ىئن امس َد وزٍر امتؼمري واػداد امرتاب اموطين وفِدرامَة امواكالت ل  ىذه املياس بة أ ؾتمن و

موضوع ابمؽ هل ػىل ثيظمي ىذا انولاء امؼومي اميام اذلي اختري ولك فًرق امؼمل احلرضًة ابملـرب 

اذلي هتوىخ و مَكون حمور ىذا امَوم ادلرايس، ’’امتؼمري املس تدام واميجاػة امطاكِة’’ ال مهَة وىو 

منو مدان ابمس بل امكفِةل الس تحضار غيارص حتلِق اميجاػة امطاكِة غيد اػداد خمططات اههتَئة 

احلرضًة، وكَفِات ادماج الآمَات اميت ستساػدان ػىل ثلوَط اس هتالك امطاكة يف ثدبريان نومجال، 

 اميت "22كوب "  نولمة امؼاملَة نومياخ22ػداد الس تلبال ادلورة خاظة واهيا ملبوون ػوىاال

آموني ان ىكون يف املوػد  2016صير هومفرب  ابحتضاهنا خالل مراكشس تترشف مدًية  حبول هللا، أ

ويف مس توى احلدث من هجة، ومن هجة أ خرى أ ن هيخرط بلوة يف اغامل مهنج جدًد يف ثيظمي 

ره ابالس تحضار املهنجي ملسأ ةل اكتعاد امطاكة يف ثؼمري جماميا . وثدبري اجملال وثطٍو
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وفلنا هللا مجَؼا ملا فِو خري بالدان حتت املِادة امرص َدة معاحب اجلالةل هرصه هللا وأ ًده 

ممتيَا ل صـال ىذا انولاء امتوفِق واميجاح 

 وامسالم ػوَمك ورمحة هللا


