
 

 

 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,  

DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU 

 

  المملكة المغربية

 والنقل زوزارة التجهي

والماء واللوجستيك  

الرباط شالة  – 597ص.ب.  –الحي اإلداري  - الوحدة المركزية لالتصالالكتابة العامة / 

 05 37 68 41 70 : الفاكس – 05 37 68 42 32/  05 37 68 41 74 :الهاتف

 

Secrétariat Général / Unité Centrale de Communication – Quartier Administratif, 

BP597, Rabat-Chellah. Tél. 0537 68 42 32 / 0537684174 Fax. 05 37 68 41 70 

www.equipement.gov.ma 

 

 

 

 

 بالغ صحافي
 

 

تسليم األوسمة الملكية الشريفة حفل  

 
-2017يونيو  30-  

 
 

 لقادرعيد العرش المجيد، أشرف السيد عبد ا بذكرىبمناسبة احتفاالت الشعب المغربي 

، على 2017يونيو  30والماء يومه الجمعة  اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

ة األوسم سليمالساعة الثالثة بعد الزوال بمركز االستقبال والندوات التابع للوزارة على ت

إلنعام ه باالملكية الشريفة التي تفضل صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيد

 –ط لربالح المركزية وبجهتي ابها على عدد من موظفي وأعوان الوزارة العاملين بالمصا

طر جامعة النقل التابعة لالتحاد العام سطات وبعض أ -لدارالبيضاء القنيطرة وا -سال

  لمقاوالت المغرب.

 

ومستفيدا  مستفيدة 72وبلغ عدد الموسمين الذين شملتهم هذه االلتفاتة المولوية الكريمة 

 بمحتلف درجات األوسمة الملكية الشريفة.

 

لجاللة احب اصالكلمة التي ألقاها السيد الوزير، أبلغ المستفيدات والمستفيدين عطف وخالل 

يك جيستواللو الملك محمد السادس نصره هللا، ورعايته السامية لوزارة التجهيز والنقل

يين لمعناوالماء بصفة عامة، وللمنعم عليهم بصفة خاصة، مشيرا إلى أن العدد المهم من 

لبذل  قوي ي الكريم دليل جلي على الرعاية الملكية السامية، وحافزبهذا التشريف المولو

اهل يه عالمزيد من العطاء للمساهمة في النهوض بهذا البلد األمين وتحقيق ما يصبو إل

 البالد.

 

احب صوفي نهاية هذا الحفل البهيج تمت تالوة برقية والء وإخالص مرفوعة إلى مقام 

فيدات لمستاهللا وأيده، باسم السيد الوزير ونيابة عن  الجاللة الملك محمد السادس نصره

رة لوزااوالمستفيدين من األوسمة الملكية الشريفة ومن مجموع أطر وموظفي وأعوان هذه 

ولي  ملكيراجين من هللا سبحانه وتعالى أن يحفظ جاللته، وأن يقر عينه بصاحب السمو ال

 ملكيةرشيد وسائر أفراد األسرة الالعهد األمير موالي الحسن، وصنوه األمير موالي 

 الشريفة.
 

 

 

 

 

 


