
 

دجنبر     91اليوم الخميس     جرى،

الجاري بكلميم، تنصيب السيد مرويي      

عبد الرارا رال اي ردر  مرد ر ا              

لألكاد مية الجهرو رة لرلرةر بريرة           

والةكو ن لجهة كلميم وادنون، خلدرا      

للسيد عبد اهلل بوع فه، تحت إشر ا        

مباش  للسيد الكاتب الارام لرار را           

الة بية الو نريرة السريرد  رو ر             

بلاا مال وبحضور السيد الكاتب الاام     

لوي ة جهة كلميم وادنون والسيردا       

والسادة ممثل رئيسة مجلرس جرهرة         

كلميم واد نون، وممثلة ومرمرثرلرال         

المرجرالرس    

المنةرخربرة،    

والررر ررر   

المرهرنريرة،     

والمد ر ون  

مررمررثررلررو   

مررخررةررلرر   

الا اعا  الحكومريرة والرمرصرالر           

 الالمم كزة.

الكراترب     وأعرر  

الرراررام لررو ارة     

الة بية الو رنريرة     

والةكو ن المهرنرال    

والةاليم الرارالرال      

والبحث الالمال،  و   بلاا مال، فرال      

كلمة له بالمنا بة، عرن مملره من          

د ناميرة  “  ا ال تايين السيد اي د      

لةدبي  شؤون األكاد رمريرة،    ”  جد دة

بمساهمة، بالخصوص، من مرخرةرلر         

المةدخلريرن   

والشرر كررا  

األ ا يريرن   

بما  ر ىر      

ال  تحد را    

المر لرلرة،    

الةال ترار       

فيها المدر ة الم  بية فرال  رلرب          

الاد د من األوراش   

المهيكلة والحا مة  

 لمسةابل الم  ب.

مضرال  وبعد أن أكد     

الو ارة بثبا  فرال     

تدايرل بر نرامر        

الامل الذي الةزمت به ممرام منرررار          

 الب الجاللة الملك محمد السادس،     

مب   السيد بلاا مال من هرذا األمر           

 ة لب بلورة مخ ط عمرل جرهروي         

مةكامل ومندم  عل  م اس الش اكرة      

المنةجة والداعرلرة مر  مرجرمرو             

 الش كا  والمةدخلين.

الردور  “شدد عل  ويف هذا اإلطار،  

للجماعا  الة ابريرة فرال       ”  المحوري

دعم المنرومة الة بو ة، انر رالىرا،         

بالخصوص، مما هو منوط بهرا مرن         

اخةصا ا  مسةمدة من الرجرهرو رة         

المةراردمرة، واعرةربرارا ألدوارهرا            

الجوه  ة فال مواكبرة الرةرنرز رل          

الة ابال للسيا ا  الامرومريرة، وفرال        

تحايق ايلةاائية والداالية والنجاعرة     

 فال تنديذها.
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مكد المد   الرجرد رد       ومن جهته    

لألكاد مية من مش وعه الةردبرير ي،       

 نبنال عل  مااربة مجالية فال تدبير        

شؤون الة بية والةكو ن برالرجرهرة،         

وعل  إش اك المةدخلين مرن داخرل         

الا ا  وخارجه، اىةر الرا وعرمرال         

وممار ة وتمو ال وتشاركا، وذلرك      

فال إ ار إعمال تكافؤ الردر ص مرن          

مجل إنجاح المشار   الملةزم بها ممام      

 الب الجاللة، وا ةكرمرال إنرجرا          

المشار   المندمجة فال إ ار اتداىيرة      

الش اكة الموىرارة بريرن الرو ارة           

ومجلس جهة كلميم وادنون، وتنز ال     

لألوراش ذا  األولو ة الةال تار فرهرا        

 المنرومة الة بو ة.

بما م داه الرمرد ر        وبعد أن ذكر    

السابق عبد اهلل بوع فه للمنرررومرة        

الة بو ة بالجهة،  

 يلة ترحرملره      

مسؤولية تدبير    

شررؤون ىرر ررا    

الرررةررر بررريرررة 

والةكو ن بكلميم  

واد نون لنرحرو     

 ت  نوا ، دعرا    

ال  تضاف  جهود الجمي ، لريرسرير           

مسار اي الح وفق ماةضيا  الاانرون   

اإل ار، ولل ف  من نجاعة المشرار ر        

الملةزم بها ممرام منرررار  رالرب            

الجاللة، وإر ا  تدبي  جهوي  ةرسرم       

بالحكامة والنجاعة لةأمين لسن  ي      

م فق هذه المؤ سرة الرارمرومريرة           

وخدماتها الم فاية والمساهمرة فرال       

 ت و   النموذج البيداغوجال.

فإن مويي عبرد الرارا رال           لإلشارة

اي د  شر رل مرجرمروعرة مرن              

المسؤوليا  الة بو ة من ضرمرنرهرا         

رئيس مصلحة المروارد الربرشر  رة          

وايتصال باألكاد ميرة الرجرهرو رة         

لسوس مرا رة     

) ابرارا       درعة 

ورئيس بارسرم    

الشرررررررررؤون 

الة بو ة برذا     

األكاد مية، ثرم   

مد   إىلريرمرال     

لو ارة الة بيرة   

الو نية بإىليم  يدي إفنال، وتكليردره       

بمهمة تدبي  األكاد مية الرجرهرو رة        

لكلميم واد نون منذ شه  شرةرنربر            

الماضال، وهال المهمة الةال ظل  ش لها      

ال  غا ة تايينه من     مرجرلرس          

 الحكومة.

م ضا لدل الةنصيب، المنررم       حضر

بااعا  ايجةماعا  لرألكراد رمريرة،        

السيدا  والسادة: مد ر  الرمر كرز          

الجهوي لمهن الة بية والرةركرو رن،         

ممثلة مؤ سة محمد السادس لحما رة    

البيئة وعضوة لجنة الةحكيم الو نرال      

لب نام  المدارس اي ركرولروجريرة،         

ومعضا  المجلس اإلداري لألكاد مية،    

والمد  ة والمد  ون اإلىلريرمريرون،       

رؤ ا  األىسام والمصال  باألكاد مية    

والمد   ا ، ممثلو مؤ سا  األعمرال     

ايجةماعية للة بية والةكو ن، وممثلو    

الهيئا  الناابية األكث  تمرثريرلريرة،         

ومد  و المؤ سا  الةاليمية، واأل      

اإلدار ة والة بو ة، ورجرال اإلعرالم       

 والصحافة.

لدل الةنصريرب، ىرام       وعلى هامش    

السيد الكاتب الاام بز ارة تردرارد رة         

لجمي  الولردا  اإلدار رة برمرار            

لألكاد مية، وكذا للم كز الجهروي     

لمهن الة بية والةكو ن بركرلرمريرم          

م فوىا بالسيد مد   األكراد رمريرة        

ومد   الم كز الجهروي والسريردة        

 والسادة المد  ون اإلىليميون.
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