
 

 

 

 

 واملهابة؛  موالي صاحب اجلالةل

واالإخالص،   والوالء  الطاعة  فروض  من  ابهلل  الرشيف  مبقاممك  يليق  ما  تقدمي  بعد 

، أأصاةل  خادل ايت طالب،  وزير الصحة وامحلاية الاجامتعيةيترشف خدمي الأعتاب الرشيفة  

يف واملشاركني  املشاراكت  اكفة  عن  ونيابة  نفسه  الأوىل    عن  فريقية  االإ املناظرة  من  "  للحد 

ة طب  برشاكة مع مجعي،  2022نونرب  18و  17- 16  : أأايم  مبراكش   ةاملنعقد  "،اخملاطر الصحية

الصةل،   ذات  والأمراض  واالإخالص  االإدمان  الوالء  أ ايت  ابهلل  العالية  السدة  ىل  اإ يرفع  بأأن 

والامتنان  جلاللتمك والتقدير  الشكر  عبارات  خبالص  يتقدم  وأأن  جاللتمك  ،  ىل  رعايتمك  اإ عىل 

فريقية الأوىلالسام   .  ية لهذه املناظرة االإ

 موالي، حفظمك هللا؛ 

ن ىل    ،خبري وخمتص من القارة االإفريقية  500، مبشاركة حوايل  املناظرة  هتنظمي هذ  اإ اإ

من خمتلف دول العامل،  ، ومجعويني حكوميني وأأاكدمييني دوليني وفاعلنيجانب أأطباء وخرباء 

مجموعة من املواضيع  عىل  ب ابدلرس والتحليل  فرصة للك املشاراكت واملشاركني لالنكبا اكن  

وال  ابهامتمالطبية  حتظى  اليت  ادلقيقة  الصحي    علمية  الشأأن  عىل  التحدايت  القامئني  ومناقشة 

الصحية اليت تواهجها بعض البدلان االإفريقية، وتباحث س بل ترمجة الالزتامات املتعلقة مبواهجة 

جراءات  ىل اإ  ملموسة.لية ع اخملاطر الصحية والوقاية مهنا اإ

 موالي صاحب اجلالةل؛ 

ن الاهامتم اذلي   ميتد ليشمل   بل   ،حفسب  ببالدانليس  وليه جاللتمك لقضااي الصحة  ياإ

للشأأن الصحي  انبع من موفور عنايتمك وتقديرمك  وهذا، ايموالي، ،أأشقائنا وأأصدقائنا الأفارقة



 

فريقيا االإنسان يف     لصحة وسالمةاملتواصةليف القارة االإفريقية وعنايتمك   مدخال    الصحة  ابعتبار  اإ

رصار وثقة نفس    ذاوه  أأساس يا للتمنية والتطور.  ما يشحذ عزامئنا وحيذو بنا ليك نعمل بلك اإ

 وتقامس التجاربعىل تكثيف هجودان من أأجل حتسني الأوضاع الصحية لاكفة رعاايمك الأوفياء،  

نريين مبا حققته بعض ادلول  واخلربات مع ادلول االإفريقية الشقيقة والصديقة، منفتحني ومس ت 

 من اخملاطر الصحية.أأو احلد املتقدمة من تقدم يف جمال الرعاية الصحية والوقاية 

عالن    لقد اكنت هذه املناظرة االإفريقية الأوىل اليت حتتضهنا بالدان، مناس بة  الإصدار اإ

ىل وضع اسرتاتيجية مشرتكة لتق مناس بة أأيضا، اي صاحب اجلالةل، لو   ،مراكش ليص  لوصول اإ

بلورة الأسس الكفيةل لبناء منظومة حصية مامتسكة عىل  ، و خماطر الصحة يف القارة االإفريقية

 .مس توى قارتنا 

ننا لنؤكد جلاللتمك أأننا عازمون لك العزم عىل امليض قدما خلف جاللتمك    ، اي موالي،واإ

حىت يتحقق عىل يد ليه جنابمك تني  مك الكرمي يوالعمل بلك تفان ومسؤولية  العايل    ما يصبو اإ

جاللتمك رعااي  لاكفة  ورفاهية  واطمئنان  أأمن  من  ما    ،ابهلل  تطور    تتطلعونوحتقيق  من  ليه  اإ

 دلى أأشقائنا وأأصدقائنا الأفارقة.االإفريقية و قارتنا يف  ومناء

اليت   بعينه  وحيفظمك  الأانم،  وصالح  خري  فيه  ملا  يوفقمك  أأن  موالي،  اي  هللا،  أأسأأل 

ليه شعبمك الويف من عزة وسؤدد، وجيعلمك ذخرا    يتطلعني ما  التنام، وحيقق عىل يديمك الكرميت اإ

وس ندا لهذه الأمة، وضامنا الس تقرارها وأأمهنا ووحدهتا، وأأن يقر عينمك بويل عهدمك صاحب  

لال خدجية، وأأن يشد    املصونةموالي احلسن، وشقيقته الأمرية  اجلليل  السمو املليك الأمري  

يك الأمري موالي رش يد، وسائر أأفراد أأرستمك الكرمية.  صاحب السمو امللالسعيد  أأزرمك بصنومك  

نه مسيع ادلعاء.   اإ

 والسالم عىل املقام العايل ابهلل ورمحته تعاىل وبراكته.
 



 

هـ    4414  ربيع الثان   32  امجلعة: يوم    مبراكش حرر    

م   2022نونرب   18املوافق لـ :    

 

 خدمي الأعتاب الرشيفة  

 خادل ايت طالب 

جامتعية وزير الصحة وامحلاية الا   

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/ebaK9UCW94A?feature=oembed

