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ملف خاص حول أنشطة اإلغاثة المدنية في -
كورونا فيروسمواجهة 

هذا العددتقرؤون في 

المي باليوم العتقارير أنشطة الفروع احتفاال -
للمرأة

المي باليوم العتقارير أنشطة الفروع احتفاال -
للوقاية المدنية

نصائح اإلغاثة أجنـــدة أخبار الفروع
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االفتتاحية
سلسلةإلىينضافجديدإعالميمولود،"اإلغاثـــي"

أنهلنريدجسرالمدنية،لإلغاثةالمغربيةالجمعيةإصدارات

وطنالربوعبكلأوالاإلغاثيينكلبينالوصلصلةيكون

الحضوريدتأكفيأمالثانياالمجتمعواإلغاثيينبينوالحبيب،

ابيةاإليجالذهنيةللصورةتعزيزاوالجمعية،ألنشطةالقوي

..الخدوموالمعطاءالشبابهؤالءمعالميدانخبرمنكللذى

قدربالمركزي،المكتبحاللسانفقطتكونلن،"اإلغاثـــي"

هيئةفيسنحاولواإلغاثة،أبناءكلحاللسانستكونما

التياألنشطةلنغطيالفروعكلإلىنصلأنأمكنماالتحرير

اإلضافةالمجلةهذتقدمأنأمكنماسنحاولوينظمونها،

..تربوياالنوعية

إلىطريقهاأخيراتجداألفكار،منالعديدكمافكرةهي

بالمكتثقةوعليها،المشرفيننظربعدبفضلالوجود،

فإنأجنحة،لألفكارألنوالعام،القائددعموالمركزي

ذاكلها،دعمكمبفضلوهللا،بفضلستكون"اإلغاثي"

..ارتحلناوحللناأينمامعناسنحملهالذيالنبراس

شهرخالل،"اإلغاثي"مناألولالعددنصدرأناخترنا

اخترناهإنماوعبثيا،أوصدفةاختيارنايكنلمومارس،

يناإلغاثيكلقلوبفيالتاريخهذايكتنزهاالتيللرمزية

..للوجودالمدنيةاإلغاثةخرجتسنواتخمسفقبلاألحرار،

لضوءالتسلط"اإلغاثـي"خرجتمثابرتكموعملكمبفضلو

..إنجازاتكمعلى

..العامالصالحخدمةفي..معادمنا
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وعها اإلغاثة المدنية تستنفر فر
كورونا فيروسلمواجهة 

ملف العدد
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بمخةةةافر ويةةةرون  مرونةةةا مةةةة مةةةدارن مدي ةةةة

الر مة
مواجهةفيالعالميةللحملةمواكبة

يةالجمعانخرطتالمستجد،كورونا”فيروس

فاراالستنحالةفيالمدنيةلإلغاثةالمغربية

بعدالمغربيةالصحةوزارةأعلنتهاالتي

مواطنينلدىبالفيروسإصاباتتسجيل

الديارمنقادمينللفيروسحاملينمغاربة

.اإليطالية

برامجمنسلسلةالمركزي،المكتبأطلقو

التواصلوسائلعبراآلنيةالتحسيس

ةإلكترونيمناشيرإعدادخاللمناالجتماعي،

يةالوقاطرقوالفيروسبمخاطرتحسيسية

ثانيةالالمرحلةإلىالجمعيةتنتقلأنقبلمنه،

.ببالدناحالةأولتسجيلبعد

نزولالحملة،منالثانيةالمرحلةهمتو

ةالمملكفروعبكلالمدنيةاإلغاثةمتطوعي

تهمحيثالمباشر،للتحسيسالميدانإلى

سالكها،أبمختلفالتعليميةالمؤسساتالعملية

تقديمإلىإضافةمنها،االبتدائيةخاصة

نععبارةالمؤسسات،لهاتهعينيةمساعدات

اتوكمامللفيروساتالمضادةالتنظيفمواد

.بهاالمرتبطةاللوازممنغيرهاو

إشارةرهنهاتفيارقماالجمعيةوضعتكما

يفمشكوكحاالتعنللتبليغالمواطنين

الصحةبوزارةإسوةلإلصابةتعرضها

.المغربية

خميساليومأعطيتللعمليةالفعليةاالنطالقة

االبتدائيةالمدارسمن2020مارس05

ساتالمؤسباقيتشملأنقبلالرحمة،بمدينة

.المغربيةبالمدنالتعليمية

Tous Travaux d’Impression

06 61 64 06 43



ة  الة است فار قصمى داخل وروع الجمعي7
وي مماجهة  مرونا

عددنظمت،المدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالمركزيالمكتبأطلقهقدكانالذيللنداءاستجابة

حمالت2020مارس14إلى05منالممتدةالفترةخاللالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةفروعمن

.”كورونافيروس”خاصةالمعديةالفيروساتمنالوقايةطرقحولتحسيسية

منالمغربيةالمدنكلالتحسيسيةالحمالتهموهذا،

منهااستفادوتعليمية،مؤسسة52شملتجنوبها،إلىشمالها

.تربويةأطروتالميذوتلميذاتمن36000عنيفوقما

يم،الجراثبمضاداتالمؤسساتمرافقتزويدالعمليةهمتكما

.الفيروسانتشارلمواجهةعينيةبمساعداتو

دارالضاحيةالرحمةبمدينةالرحمةاالبتدائيةالمدرسة

ثحيالحملة،شملتهاالتيالمؤسساتأولىكانتالبيضاء،

يوماتالمذتهبلقاءالفعليةاالنطالقةالمركزيالمكتبأعطى

هامنالمستفيدينمجموعبلغالذيو،2020مارس05الخميس

,مستفيد600

حطحيثالمركزي،المكتبمحطاتثانيكانتتمارةمدينة

برمجوزياد،بنطارقبمدرسة2020مارس07يومالرحال

وتلميذ700عنيفوقمامنهاستفادوبها،تحسيسييوم

.تلميذة

اإلشرافتحتوالجمعية،فروعباشرتاليوم،نفسفي

فرعنظمحيثالميداني،عملهاالجهويينللمفوضينالمباشر

برى،كتعليميةمؤسساتثالثهمتتحسيسيةحملةالقنيطرة

.العمليةمنتلميذ600خاللهااستفاد

والطوارئ،لجنةلنداءاستجابتكعادتهاوأكادير،جهة

ات،المؤسستالميذلفائدةموجهااستعجاليابرنامجاوضعت

منبكلمداهالتصلالحمالتتكثيفعلىحرصتحيث

لول،مأيتوإنزكانوبيبيسيديوالدراركةوالمدينةأكادير

,تلميذةوتلميذ4600المستفيدينمجموعوفاق



تحتتاوناتالحسيمةتازةبجهةالمحطاتأولىكانتتازةبمدينةاألدارسةاالبتدائيةالمدرسة

أطروتالميذوتلميذاتمن400حواليخاللهااستفادو،بنعاليةعفافالجهويةالمفوضةإشراف

وطرقكورونا،فيروسخاصةوالمعدية،الفيروساتحولتطبيقيةأخرىونظريةعروضمنالمؤسسة

.أمرهافيالمشكوكالحاالتمعالتعاملطرقواإلصابةتجنب

10إلىلتصلبالجهةالتحسيسحمالتاستمرتو

.المجموعفيمستفيد3700همت،أخرىمؤسسات

وجهتوبدورها،الموعدفيكانتتطوان،طنجةجهة

قةاالنطالوالتوعية،والتحسيسصوبكاملةفروعهاأنشطة

حيثطنجة،بمدينةياسينبنعبدهللاالتأهيليةالثانويةمنكانت

والنظريةالعروضمنتلميذةوتلميذ900عنيفوقمااستفاد

ادةالمضبالوسائلالمؤسسةتجهيزإلىإضافةالتطبيقية،

موزعةأخرىمؤسسات7العمليةتشملأنقبلللفيروسات،

.الفنيدقوتطوانومارتيلوأصيلةبين

وفاس،ومكناسوالراشيديةوالناظوروالعيون

الموضوع،فيحمالتتنظيمعرفتبدورهاالمدنمنغيرها

نائيةقرىولمداشرتنتميفروعافإنذلك،مناألكثرو

أكيداتوأوال،للوطناالنتماءعنكتعبيرالعمليةفيانخرطت

ينحوظرفكلفيمتأهبونالمدنيةاإلغاثةمتطوعيأنعلى

.المغاربةوالوطنلخدمة

100إلىالمؤسساتعددرفعتعتزمكانتالطوارئ،لجنةخاللهمنوالمركزي،المكتب

تواكبيةالجمعجعلاالحترازيةالثانيةالمرحلةلتطبيقالمغربيةالسلطاتمرورأنغيرمؤسسة،

موقعهارعببعدعنالتحسيسعلىأنشطتهالتركزالعامة،التجمعاتبمنعالقاضيالمستجدهذا

ةالسمعيالوسائلواإلذاعاتأثيرعبركذاواالجتماعي،التواصلصفحاتواإللكتروني

..البصرية،
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ةلإلغاثالمغربيةللجمعيةالعامالقائدأعلن

عنالرجالأبوراجيإبراهيمالسيدالمدنية،

لمكافحةالموجهةالجمعيةأنشطةدخول

يالقاضوالثاني،للمستوىكورونافيروس

صحيالللحجرالمغربيةالسلطاتتطبيقبعد

.بالمملكة

ثثالالثانيالمستوىترتيباتتتضمنو

والوقائي،الصحيالشقتهمكبرىإجراءات

.عويالتوالتحسيسيالشقواالجتماعيالشق

ملستعالصحيبالجانبالمتعلقالشقفي

فيرتوعلىالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعية

والكماماتوالفيروساتومضاداتالمعقمات

ماتزويديتمأنالمنتظرومنالعازلة،األطقم

براميلمنالمملكةبمدنحي100عنيزيد

بسوائلمرفوقةللنظافةالمخصصةالمياه

حثهمقصدالمارة،إشارةرهنتوضعمعقمة

علىالجمعيةستعملكماأياديهم،غسلعلى

منمعقمقنينة50000عنيفوقماتوزيع

المغرب،مناطقبجلاألسرعلىملل50سعة

طبيةأطقموكمامة،10000عنناهيك

.عازلة
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العام لإلغاثةالقائد 
ر يعلة المروالمدنية 

رون المستمى الثاني وي التصدي لفيإلى 
 مرونا

ق ي ة 
معقم
وي مماجهة  مرونا

خصصت
50000



صستخصالجمعيةأنالعامالقائدأكداالجتماعي،الشقفي

نمالمتضررةاألسرلفائدةمباشرةعينيةوماديةمساعدات

قفةشكلعلىذلكوللمملكة،االقتصاديالنشاطتوقفجراء

يالذرمضانقفوةشاكلةعلىأساسيةغذائيةموادتتضمن

.الفضيلالشهرخاللتوزيعهاالجمعيةاعتادت

الحمالتاستمرارعلىيؤكدأنالعامالقائديفتلموهذا

ستهمثحيالعمل،استراتيجيةفيبسيطتغييرمعالتوعوية،

.األحياءواإلقاماتوالسكنيةالتجمعاتالمستوىهذافي

روعفوالجهويين،المفوضينلكافةنداءهالعامالقائدوجهو

عياداالحساس،الظرفهذافيالفعلياالنخراطأنمنالجمعية

توىالمسبرنامجلتنزيلالممكنةالسبلكلتوظيفإلىإياهم

..سليموصحيجوفيالثاني

تجندالوالتعبئةبضرورةالمدني،المجتمعجمعياتناشدكما

أنمؤكدااالتحاد،والمبادرةعبرالمرحلةتجاوزأجلمن

يةاألساسمهمتهاخاصةطوارئخليةنصبتقدكانتالجمعية

لولالحاقتراحوكورونا،فيروسبخصوصجديدكلتتبع

.خطورتهمنللحدالكفيلة

مكاتبوليةالمحالجماعاتستنظمهاالتيالتعقيمعملياتفيالفعلياالنخراطعلىالجمعيةستعملكما

.الكبرىالتجمعاتوالعامةاألماكنستستهدفالتيواألوبئة،محاربةوالصحةحفظ
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المحنةهذهفيالوطنربوعبكلاإلغاثةمتطوعوبهيقومالذيذاكجبارعمل

محمدسيدالأسجنفرعقائدنصيبمنكانتالعددلهذااإلعجابأيقونةلكنالعصيبة،

منددعتنزيلعلىأقدموالطوارئلجنةلنداءلالستجابةسباقاكانالذيالخمسي،

معالتنسيقبقاموبالدواوير،تحسيسيةحمالتفنظمأسجن،بمنطقةالمتميزةالبرامج

..طةاألنشمنغيرهاوبالمنطقة،العموميةالمرافقمنعددلتعقيمبادروالسلطات

أثناءماعي،االجتالتواصلمواقععلىفيديومقطعانتشاربسبباستحقهالعدداليك

القديمالطرازمنسيارةيمتطيهوواألسبوعي،بالسوقتحسيسيةلحملةمباشرته

..ليديينالتقالعطارةمحالتلدىالمتداولةالتقليديةاألبواقموظفاتتحرك،بالكاد

الخمسيمحمدبرافو..أخيراوأوالالوسيلةتبررفالغاية

العدد
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قيادة لجنة الطوارئ

ةخلية اليقظة و التعبئ



13

خلية اإلعالم و التواصل

سخلية التوزيع و التحسي
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ة المدنية الجمعية المغربية لإلغاث: إو ي سيدي 
يةت ظم دورة تكمي ية وي االسعاوات األول

إفنيسيديفرعالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةنظمت

ماعياالجتوالبشريللتأهيلالجودأغراسجمعيةمعبشراكةو

مارس08االحديوماالوليةاالسعافاتمجالفيتكوينيةدورة

.إفنيسيديبمدينةالخضراءالمسيرةبقاعة2020

اذاالستالوطنياالطارتأطيرهاعلىأشرفالتكوينيةالدورة

ينالحس.وذبكاريسناء.ذالمساعدينواالستاذيناخلفسموح

يةالتكوينالدورةهذهفقراتتنشيطفيساهمواالذينامغارن

فييةاالساسبالمبادئالمتعلقةاالمورجميعايصالفيوابدعوا

ثقافةرونشتعميمبهدفوسلسسهلبأسلوباالوليةاالسعافات

غاراصرجاال،ونساءالفئاتجميعاوساطفياالوليةاالسعافات

.وكبارا

التيالدورةهذهفيوالمتنوعالكبيرالحضورجسدهماوهذا

.المشاركينطرفمناستحسانالقيت

علىوكذلكالتنظيمي،المستوىعلىنجاحاأيضاعرفتالدورة

ىالالمشاركينعددوصلبحيثوالمشاركةالحضورمستوى

دوفوحضورتسجيلمعأفني،سيديمنمشارك100منآزبد

الىةباإلضافوكلميمطانطانوكتيزنيتاخرىومدنأقاليممن

ضرحكماإفني،سيديباقليماالخرىالقرويةالجماعاتباقي

.صغيروطفلستينيةامرأةالىباإلضافةاالجانبالسياحبعض

اركينالمشعلىالشواهدتوزيعتمالتكوينية،الدورةختاموفي

.الدورةهذهعلىالمشرفينواالساتذةلألطراخرىوشواهد

أخبار الفروع



دنية،الملإلغاثةالعالميباليوماحتفاال

المغربيةالجمعيةفروعمنعددنظمت

واألنشطةمنمجموعةالمدنيةلإلغاثة

ذيالوالعالمي،اليومبهذاالصلةذاتالبرامج

.سنةكلمنمارسفاتحيصادف

زياراتأساسااألنشطةهذهوهمت

ثحيالمطافئ،ورجالالمدنيةالوقايةلمراكز

قفرعملأساليبعلىالجمعيةمنخرطووقف

مختلفوالمستعمل،واللوجستيكالتدخل

نمالتدخالتبمختلفالنجدةعملياتمراحل

والسيرحوادثوأوليةإسعافاتوحريف

ضمنتدخلالتيالعملياتمنغيرها

.المدنيةالوقايةرجالاختصاص

ورودتوزيعاألنشطةهذههمتكما

وتكريموكذابالقطاع،العاملينعلىوهدايا

للمجهوداتعرفانواعترافشواهدتقديم

أرواحإنقاذسبيلفيالوحداتهاتهتبذلهاالتي

والعامةالممتلكاتعلىالحفاظوالمواطنين

.الخاصة

منخرطواستفادذلكمعبالموازاة

دوراتمنكذلكالفروعمنبعددالجمعية

بلسواألوليةاإلسعافاتحولآنيةتدريبية

وميدانيةإرشاداتتلقواوالسريع،التدخل

عوقوعندالسليمالتصرفطرفحولعملية

استحسنهالذياألمرهووحرائق،أوحوادث

.المستفيدون
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اإلغاثة المدنية 
تحتفي

أخبار الفروع

باليمم العالمةةةي للمقاية المدنية



يراجإبراهيمللسيدتصريحفيو

أنأكدالموقع،بهخصللجمعيةالعامالقائد

كشارقدللجمعيةتابعفرع16منيناهزما

وعرفاناالعالمي،اليومهذاإحياءفي

المدنية،الوقايةرجالبمجهوداتاعترافا

تأسستالجمعيةأنذاتهالوقتفيمؤكدا

الرجاللهؤالءالمساعدةيدمدأجلمن

لأجمنالنفيسوبالغالييضحونالذين

.المواطنينوالوطن

للوقايةالعامةالمديريةأنبالذكرجدير

ي،العالماليومهذامعبتزامنتنظمالمدنية

اتحفمنيومينامتدادعلىالمفتوحةاألبواب

عبرمراكزهابكل2020فبراير02إلى

لكلمسعف“لشعارتحتالمملكة،تراب

العريضالجمهورتعريفبهدف”بيت

عافاتباإلسوالتحسيسالمدنيةالحمايةبمهام

.المواطنةوالمسؤوليةاألولية

الموعدهذابرنامجأنالمديريةبالغذكرو

اللوجستيكعرضيتضمنالسنوي

الطوارئ،حاالتفيالمستخدمةوالمعدات

وإطفاءاإلنقاذلتدخالتعروضوتنظيم

اإلسعافاتحولورشاتوتقديمالحرائق،

.األولية
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منوذلكاليومية،الحياةبمخاطراألطفالوخاصةالناسعامةتحسيسأهميةذاتهالمصدروأبرز

لدىالمخاطرثقافةلزرعإخباريةومطوياتمنشوراتوتوزيعوثائقيةأفالمعرضخالل

تفتحالمعتادكأنهإلىمشيراالشخصية،سالمتهمحمايةفيأكثراالنخراطعلىوتشجيعهمالمواطنين

أجلمنالناسلعامةالمملكةمناطقبمختلفاإلقليميةوحداتهاأبوابالمدنيةللوقايةالعامةاإلدارة

.المختلفةالطوارئحاالتمعللتعاملاتخاذهاالواجباألوليةباإلسعافاتتحسيسهم



ذيالوللمرأة،العالمياليومبمناسبة

برمجتسنة،كلمنمارس8يصادف

ةلإلغاثالمغربيةالجمعيةفروعمنالعديد

نمالثانيالنصفتستهدفأنشطةالمدنية

.المجتمع

لالعمبمؤطراتاحتفىأصيلةفرع

أصيلةبيتبمركزالعامالتاالجتماعي

حيثذهنية،إعاقةوضعيةفيلألطفال

منهيقدمنمانظيرتكريمياحفاللهنخصص

والمجتمع،منالفئةلهذهخدماتوتضحيات

ىإلالسروروالفرحةأدخلالذيالتكريمهو

عنعبرناللواتيالمؤطراتهؤالءقلوب

طوعيلمتالمتميزةاإلنسانيةللمبادرةامتنانهن

.أصيلةبمدينةالمدنيةاإلغاثة

هيئاتمعبتنسيقوطنجة،فرع

نظموا،البوغازبعاصمةالمدنيالمجتمع

يةالمغربالمرأةبإنزالتطالبحاشدةمسيرة

مناجميع”شعارتحتتستحق،التيالمكانة

الحرياتواإلنسانيةالحقوقكافةأجل

فتعرالتيالمسيرةهيو،”للنساءالفردية

منالمجتمعشرائحلكلوازناحضورا

.الجنسين

بالمتطوعاتاحتفاالوزايو،فرع

بينيكرمهنأناختارمعه،والمتعاطفات

خلويةخرجةنظمحيثالطبيعة،أحضان

طالنشاهووالمدينة،غابةإلىشرفهنعلى

وهالترفيمنمتنوعةفقراتتخللتهالذي

.التنشيط
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اليمم بكل ربمع المملكة يحتفلمن باإلغاثيمن
العالمي للمرأة

اإلغاثة المدنية بلون نون النســوة



ميزالتخلقأكاديربجهةالقليعةفرع

فشرعلىتكريمياحفالنظمحينمابدوره،

عرفالذيالحفلهووالجمعية،متطوعات

ملكةمتتقدمهالفنانينمنلعددمتميزاحضورا

منعددتسليمعرفوالمغرب،جمال

.بالمناسبةالتذكاريةالهداياوالشواهد

ئدللقامتميزبحضوروتمارة،فرع

يةالمفوضعلىضيوفايحلواأناختارالعام،

وروداقدمواحيثالوطني،لألمناإلقليمية

كذاوالمكاتبداخلالشرطةنساءلكل

يالتالجبارةللمجهوداتامتنانابالمدارات،

.تهسالموالمواطنأمنعلىللحفاظبهايقمن

إلىانظمتبدورها،عديدةفروع

ادعمباعتبارهابالمرأة،المحتفلينقافلة

.قدمهتواستقامتهأساسورافعته،والمجتمع

لالعتراففرصةكانت2020مارس08و

ربيةتسبيلفييقدمونهالذيبالقليللوو

.األجيال
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حملوا النسخة اإللكترونية لمجلة اإلغــاثـــي
عبر الموقع الرسمي للجمعية

www.ighatamaroc.com
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عينوأربدقيقتينمنمتميزاربورطاجاتيفي1ميديقناةخصصت
وطنيةالالحملةحولتمحوراإلخباريةنشراتهاضمنبتتهوثانية،

بمدارسمالمنظالتحسيسياليومنقلتحيثالفيروسات،منللوقاية
.الرحمةمدينة

اإلغاثة المدنية في الصحافة الوطنية

ودقائقثالثمنمتميزاربورطاجاتيفي1ميديقناةخصصت
اللهخمنو،"منكمقريبا"برنامجضمنبتتهوثانية،عشرخمسة

أحمداإلعداديةالثانويةزارتحيث،إقرألمبادرةالقناةتطرقت
دعممجالفيالجمعيةإنجازاتعلىللوقوفتمارةبمدينةالنجاعي
.التعليميةالمؤسساتفيالقراءة

كزيالمرالمكتباستنفارحولمقاالاإللكترونيأخبــــارناموقعخصص
للوقايةيةالوطنالتحسيسيةالحملةفياالنخراطأجلمنالجمعيةفروعلكافة

ودقائقستمنالموضوعفيربورطاجاأنجزكماالفيروسات،من
نبطارقبمدرسةالتحسيسيةالحملةأنشطةخاللهمناستعرضنصف،

.تمارةبمدينةزياد

حولخاصةتغطيةاإللكتروني24الصحيفةموقعخصص
تحفيزالفنفيالمدنيالمجتمعلجمعياتالتدريبيالملتقى
دتهمتصلالربورطاج،تمارةمدينةاحتضنتهالذيوالذاتي

رسيحولمفصالتقريراقدمونصف،ودقائقأربعةإلى
علىينوالمستفيدالمنظمينآراءاستطلعوالتكوينية،الدورة

.سواءحد
الروابط

http://ighatamaroc.com/ar/?p=2789

http://ighatamaroc.com/ar/?p=2803

http://ighatamaroc.com/ar/?p=2831

http://ighatamaroc.com/ar/?p=2849

http://ighatamaroc.com/ar/?p=2789
http://ighatamaroc.com/ar/?p=2803
http://ighatamaroc.com/ar/?p=2831
http://ighatamaroc.com/ar/?p=2849


 ديث الصمرة21

 مرونا لة تمقف ا

سبب ويرون على الرغم مة المضعية الغير اعتيادية التي يعيشها المغرب و العالم ب
ياة و  مرونا، إلى أن األمل وي غد أوضل هم ما يحر  ا، هم ما يم ح ا الرغبة وي الح

..االستمرار وي رسم البهجة والسرور على محيى أب اء هذا المفة 



نيـــوزفـــــالش 

أجـندة

البحثويالعالالتعليموالوطنيةالتربيةلوزارةاإلقليميةالمديريةمنحت
العامائدالقراجيإبراهيمالسيدالنواصر،بإقليمالمهنيالتكوينوالعلمي

كرشوتقديرعربوناتكريمشهادةالمدنية،لإلغاثةالمغربيةللجمعية
وقايةللالوطنيةالحملةفياإلغاثةمتطوعيانخراطعقبذلكوللجمعية،

.واصرالنبإقليمالرحمةمدينةمنانطالقتهاأعطيتالتيوالفيروسات،من

السيدالوطنية،اإلذاعةأثيرعلى”الواجهةفيملفات”برنامجيستضيف
نية،المدلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالعامالقائدالرجال،أبوراجيإبراهيم
المغربعلىفيروسلكورونااالقتصاديةوالصحيةالتداعياتعنللحديث

التاسعةالساعةمنابتداءا2020مارس16اإلثنينيومذلكوالمغاربة،و
التيالتدخالتواإلجراءاتأهمالعامالقائديستعرضخاللهوليال،

.الوباءهذامواجهةفيالواقعأرضعلىلتنزيلهاالجمعيةسارعت

عدادإعلىالمدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةالمركزيالمكتبيعتكف
،الهشةاالجتماعيةالفئاتلدعمالموجهالسنويلبرنامجهامعدلتصور
منهامرتالتيالخاصةالظرفيةبسببذلكيأتيورمضان،شهرفيخاصة
.كوروناوباءبسببالبالد

أجلترونا،كوفيروسانتشارخلفيةعلىالمغربيةالسلطاتلقراراستجابة
منانكالتيالوزاريةالتداريببرنامجالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعية
نفسيفمؤكدةالحق،وقتإلىالمقبلةالربيعيةالعطلةخاللتنظيمهالمزمع
ادةقأكاديميةخاللمنالتدريبيةالبرامجتداركعلىستعملأنهاالحين

طبيعتهإلىالوضعيعودحالمااإلغاثة
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"اإلغاثـــي"لمجلةإطاللةأولتكونأناألقدارشاءت

اءوببسبببالدناتجتازهالذيالحرجالظرفمعبالموازاة

والتطوعدربعلىالعهدنجددلكيمناسبةلكنهاكورونا،

نموذجانكونأنهمناحدود،بالالعطاءوالسخاءوالبذل

..القادمةلألجيالحسنةقدوةوبهيحتذى

عاهدناتالتيللمبادئالنيةبإخالصسوىالغايةهذهنبلغلنو

الجمعويالصرحلهذااألولىاللبناتنضعنحنوعليها

مانكمإيبفضلالكبيرمجهوداتكم،بفضلالمتميزالمتميز،

..نتقاسمهاالتيالنبيلةبالرسالة

وإغاثيكلأذكرأنأحتاجالالعصيب،الظرفهذافي

وحين،ووقتكلفيلهنحنوالوطن،هذامنأنناإغاثية،

واليالغموظفينشرط،أوقيدبدونالمجندينأولسنكونأننا

مرسنو،بسالماألزمةهذهمنمعانمرأنسبيلفيالنفيس

,بسالمهللابإذنمنها

دفالغالسند،للناسكونواوالنفوس،هدئواواألمل،ازرعوا

لهذابانتمائنامعاسنحتفلحينهاومحالة،التآالمشرق

..الوطن

شعاراليسوحياة،نمطاتخذناهشعاريوما،ال..دومامعا

العامالصالحخدمةفي..معادمنا..لالستهالك

المراسالت فريق العمل

المحررون

سعيد بلحسية
عادل بزي

بيمبسعداهلل 
عبدالما د الدوري

التصميم

الطبع

البريد اإللكتروني

temaracity.com@gmail.com

الهاتــف

06 33 60 8000

األخيـــــرة

مسك الختـــام

المدير المسؤول

إبراهيم راجةةةي

رئيس التحريـر

عادل العلمةةةةةةةةي


