
 

 

 

  

 

    

وأأيده لأفرااد االينارا اخلرا    جتس يدا للعناية اخلاصة اليت يولهيا صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا   

اليرو  الرو ل للاغا برة املقميرني اخلرا      ختدل وزا ة الشؤون اخلا جية والتعاون الافايقي واملغا بة املقميني اخلا  

عر  غراا  . و " احملليرة التمنيرة يف اخلرا   املقميرني املغا برة مسراةة"حترت عرعا     وذكل2022غشت    10يو   

وذكل بتنسرر يم مررا وزا ة  عرر  مسرر توال  رر  ا وأأملررال  املال ررة الاحتفررا االسرر نواا الأةررسة  تررمي   ن رر  

ويف  ب ثافرة ا من أأبناء االيناا ةالل مقاهمم الصيفي املغرا،  وك ير م مرن املشرا ية فهير  ا من أأال  قايهب  ادلاةلية

 .19املتعلقة احلد من اننشا  كوفيد  أأحسن ال اوف ما مااعاة التدابس والاجااءاا الصحية

مارذ أأن أأملراه صراحب اجلرالةل ويشلك الاحتفال هبذا اليو   اذلي يصادف العارش من غشت من لك تر نة      

وبردل  الأ     املغا برة املقميرني اخلرا  فاصة لتو يد الاوابط بني     2003يف    املكل حمد السادس نرصه هللا وايده

 التحرو ا ظرل يف ةاصرة  املروا نني   مرن  الفئرة  هرذه  و طلعراا  للوملوف ع  أأ  الاجنازاا  حيث يعد ماات بة

 املغا برة مسراةة  عزيرز أ لياا  دا س ا ىل  الس نة   هذه  الاحتفال  املا بطة ال افية احلالية.  ي  هيدف  والتحدايا

بااز ما  احمللية   التمنية  حتقيم  يف  اخلا    املقميني  للتمنيرة املتاحرة الفرا  التعايف ويذا  املض  يف هذا  جمهوداهتم ا 

 .ماطقة لك  هبا   زتخا  اليت  الاماكانااملؤهالا و ظل يف احمللية

" اخلاصة اتر تقبال موا نميارا املقميرني اخلرا   العا ردين لقضراء 2022ما معلية "ماحبا  ويزتامن هذا الاحتفال     

ن ميهرا حترت الا اترة الفعليرة لصراحب اجلرالةل املركل محمرد  طلهتم الصيفية بأأ ض الو ن  ويه العالية اليت ي    

السادس  نرصه هللا ا تبا ها تشلك ماات بة ت نوية يربال وممتزية يؤيد من ةاللها مجيا املغا برة املقميرني اخلرا   

الريت متمترزي   يف ا  ا  املواكبة الصيفية ملغا بة العرام  يند  ي     ا  با هم الوثيم وصلهتم الو يدة بو  م الأ  املغا،.

 يوليروز املراي 27و  18مرا برني بنافيذ عدة باامج أأبازها  ن   اجلامعة الصريفية لأبنراء املغا برة املقميرني اخلرا   

 بدلا.  25عابة وعا، من   57شا ية ب  كزين  واليت بطنجة

 

   

 ( 2022غشت  10" )للمغاربة المقيمين بالخارجتخليد "اليوم الوطنـي 

 ، "   المحلية التنمية في بالخارج المقيمين المغاربة مساهمة"تحت شعار 

 بــالغ صحـفـي 

 

  

 

 


