كلمة السيد وزيرالصحة ،انس الدكالي
بمناسبة تعين السيد محمد حريف مديرا للمركزاإلستشفائي بطنجة

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
السيد والي صاحب الجاللة على جهة طنجة تطوان الحسيمة
السيد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة
السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي
السادة المدراء المركزيين لوزارة الصحة
السيد عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة
السيد المدير الجهوي للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة
السادة أعضاء المجلس اإلداري للمركز اإلستشفائي بطنجة.

حضرات السيدات والسادة،

أود في مستهل كلمتي هذه أن أهنئ باسمي الخاص وباسمكم جميعا البروفيسور
محمد حريف على الثقة التي حظي بها من طرف السيد رئيس الحكومة وذلك
بتوليته منصب مدير المركز االستشفائي بطنجة والذي تم انطالقة أشغاله على يد
صاحب الجاللة محمد السادس نصره اهلل.

إن اختيار السيد محمد حريف كأول مدير لهذا المركز االستشفائي ليس بمحض
الصدفة بل عن جدارة واستحقاق لكونه عمل لما يربو عن سبع سنوات إلى جانب
ثلة من األساتذة واألطر على وضع اللبنات األساسية لرابع مؤسسة صحية جامعية
بمراكش وبفضل حنكته وانفتاحه على كل الفاعلين في القطاع الصحي سواء
الخاص أو العام تمكن من تدليل العديد من الصعاب وإرساء كثير من المبادرات
الهادفة التي ساهمت في إشعاع المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس
بمراكش داخل ارض الوطن وخارجه.

إن السيد البروفيسور محمد حريف تدرج المناصب بداية من :
 أستاذ التعليم العالي أخصائي أمراض الدم منذ ماي 2001 طبيب رئيسي بمستشفى  20غشت  1953بالدار البيضاء خالل الفترة الممتدةاكتوبر - 2005فبراير 2008
 مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش خالل الفترة الممتدة مابين مارس - 2008ابريل 2015
 مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء مابين الفترة الممتدة – 2015ابريل 2017

حضرات السيدات والسادة،
كما تعلمون ،فإن التعيين في منصب مدير المركز االستشفائي يخضع لمسطرة
التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شانها بمجلس الحكومة تطبيقا

للقانون التنظيمي المؤسس لهدا النمط من التعيينات .واليوم ونحن نستقبل مديرا كفؤا
لهذه المؤسسة الصحية الجامعية في شخص السيد محمد حريف ،األستاذ المبرز في
أمراض الدم ال يسعنا إال أن نجدد ترحابنا به وتهانينا الخالصة له.
إن المركز االستشفائي بطنجة الذي خصص له مبلغ يناهز  2330مليون درهم,
سيكون بمثابة قطب إشعاعي بالجهة الشمالية للمملكة ,وسيكف عن عبئ التنقل
للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العالج المستعصي للفئة الثالثة لسلك
العالجات.
وسيوفر هذا المركز المزمع الشروع في خدماته في أخر سنة  ,2019على أحدث
وأجود التقنيات والمعدات البيو طبية ،وسيشكل قطبا للتميز بتوفره على طب
الحروق طب المستعجالت وطب القلب والشرايين.
وإذ نهنئ اليوم المدير الجديد بتنصيبه على رأس المؤسسة الصحية الجامعية ذات
الصيت الوطني ,فإننا واعون كل الوعي بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وفي األخير أجدد باسمكم جميعا متمنياتي للمدير الجديد بموفور النجاح والتوفيق
في مهامه الجديدة.

