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بسماهلل الرحمن الرحيم،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيد السعيد زهيبر ،والي جهت فاس مكناس وعامل عمالت فاس؛
السيد ،............................هائب رئيس جهت فاس مكناس؛
السيد محمد قادري ،الىالي والعامل السابق على عمالت مكناس؛
السيدعبد الغني الصبار،العامل الجدًد على عمالت مكناس؛
السيد رئيس مجلس عمالت مكناس؛
حضراث السيداث والسادة.
بخػلُماث ػامُت مً صاحب الجاللت واملهابت امللو محمس الؼازغ هصطه هللا وأًسه،
ٌشطفني وَؼػسوي أن أشطف الُىم غلى حفل جىصِب الؼُس عبد الغني الصبار غامال
جسًسا غلى غمالت منىاغ.
وأوز في البساًت أن أبلغنم ،وغبرلم إلى جمُؼ ػالىت غمالت منىاغ ،غطف وضض ى
صاحب الجاللت امللو محمس الؼازغ حفظه هللا ،الصي ٌؼعى زوما إلػػاز شػبه
وجىمُت بالزه مً دالى مبازضاث جاللخه الطائسة في مل املجاالث.
وال ًفىجني في هصه املىاػبت أن أشلط بأهم الطهاهاث والاػخحقاقاث الىطىُت التي ًيبغي
اػخحضاضها،ومً بُنها:
 .1الخنزًل الفػلي للجهىٍت املخقسمت لحلقت أػاػُت في جطػُر السًمقطاطُت املحلُت
والطفؼ مً وجيرة الخىمُت الاقخصازًت والاجخماغُت؛
 .2إغطاء زفػت قىٍت ألهساف الخىمُت املؼخسامت ،مً دالى بلىضة بطامج طمىحت جطوم
جحؼين أوضاع الفئاث الهشت وحؼتهسف الحس مً آثاض الخغيراث املىادُت وزغم
بطامج الطاقاث املخجسزة؛
 .3جثمين املىاضز الطبُػُت واملؤهالث البشطٍت للػمالت ،ووضؼ إطاض جحفيزي لالػدثماض
ًفخح آفاقا أمام القطاع الخاص؛
 .4الاػخػساز لخىظُم أمثل لثاوي اهخذاباث حشطَػُت في ظل زػىض فاجح ًىلُىظ ،2011
وهي فطصت جسًسة إلثباث هجاغت املؼلؼل السًمقطاطي لبالزها جحذ القُازة
الطشُسة لصاحب الجاللت امللو محمس الؼازغ هصطه هللا وأًسه ،مدؼلحين
بالضماهاث التي جم جىفيرها دالى الاػخحقاقاث الؼابقت؛
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 .5الطفؼ مً مؼخىي الُقظت والحعم والتزام أقص ى زضجاث الحُطت والحصض حُاى مل
التهسًساث الاضهابُت واملذاطط ألامىُت ،وشلو بالىظط ملا ًدؼم به املىاخ السولي
وإلاقلُمي حالُا مً تهسًساث؛
حضراث السيداث والسادة،
إن حفل جىصِب الؼُس غبس الغني الصباض غامال جسًسا غلى غمالت منىاغ ،فطصت
لسغىجه إلى الػمل غلى جأهُل غمالت منىاغ الػطٍقت ،اقخصازًا واجخماغُا مً دالى
إلاشطاف غلى جىفُص بطامج الحهىمت وضمان احترام جىجهاتها الػامت،بخيؼُق مؼ املصالح
الخاضجُت والجماغاث الترابُت في إطاض مقاضرت حشاضلُت قىامها الخػاون والدشاوض.
وبهصه املىاػبت ،أوز جقسًم الشنط والامخىان ىلؼُس محمس قازضي الىالي ،الػامل الؼابق،
غلى جمُؼ املجهىزاث التي بصلها دالى جىلُه مؼؤولُت والي غلى جهت منىاغ جافُاللذ
وغامال غلى غمالت منىاغ.لما أهنئ الؼُس غبس الغني الصباض ،دطٍج املػهس امللهي لإلزاضة
الترابُت ػىت  ،1979الصي جسضج في غسة مىاصب جىجذ بخػُِىه غامال غلى إقلُم الؼماضة
ػىت  ،1998لُحظى مجسزا غلى الثقت الغالُت لصاحب الجاللت امللو محمس الؼازغ
هصطه هللا وأًسه بخػُِىه غامال غلى إقلُم جطازة ػىت  ،2002ثم إقلُم جاظة ػىت ،2009
فئقلُم شِشاوة ػىت  ،2012وهى املىصب الصي ظل ٌشغله إلى أن غُىه ػُسها املىصىض
باهلل غامال غلى غمالت منىاغ بخاضٍر  6فبراًط .2016
وهي مىاػبت لصلو لسغىة ممثلي إلازاضة الترابُت ،ولصا القىاث الػمىمُت مً أمً وطني
وزضك ملهي وقىاث مؼاغسة ووقاًت مسهُت ولصا مافت الهُئاث املىخذبت وجمُؼ
فػالُاجاملجخمؼ املسوي إلى جنثُف ومضاغفت الجهىز لخىمُت غمالت منىاغ ومس ًس
املؼاغسة للػامل الجسًس للقُام بمهامه في أحؼً الظطوف.
حفظ هللا ػُسها الهمام بما حف ـظ به الصلط الحنُم ،وأبقاه شدطا و مالشا ،و ػىسا
وغمازا لشػبه الىفي ،وأًسه بىصطه وجىفُقه ،وأػسى غلُه ضزاء الصحت والؼالمت
والػافُت ،وأقط غين جاللخه بىلي غهسه ألامير الجلُل مىالي الحؼً  ،وشس أظضه بشقُقه
صاحب الؼمى امللهي ألامير مىالي الطشُس ،ورباقي أفطاز ألاػطة امللنُت الػلىٍت الشطٍفت،
إهه ػمُؼ مجُب،والسالم عليكم ورحمت هللا حعالى وبركاجه.
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