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14 يناير 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم تقوم بربلني بزيارة ود ومجاملة للسيدة دانييال شادت، عقيلة الرئيس األملاني يواكيم 
غاوك بالقصر الرئاسي )بيل فو(، وذلك يف إطار ترأس سموها الوفد املغربي املشارك يف املعرض الدولي “األسبوع األخضر” 
لألغذية والفالحة والبستنة يف طبعته 81 بالعاصمة األملانية إذ يشارك املغرب كضيف شرف وشريك يف هذا الحدث الدولي 

الهام.
- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم ترتأس، بربلني، حفال نظمه املغرب بمناسبة الدورة الحادية والثمانني لألسبوع 

األخضر الدولي، والتي تشارك فيها اململكة كأول بلد غري أوروبي شريك يف هذا الحدث الدولي. 
ولدى وصول سموها إىل مقر معرض برلني )كوب سيتي(، وجدت صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم يف استقبالها وزير 
الفالحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير التغذية والزراعة األملاني كريستيان شميث، وعمدة برلني مايكل مولر، واملدير 

العام ملعرض برلني كريستيان غوك.
التي وجهها صاحب الجاللة امللك محمد السادس  امللكي، خالل هذا الحفل، نص الرسالة السامية  وتلت صاحبة السمو 

بمناسبة االفتتاح الرسمي لطبعة 2016 من معرض »األسبوع األخضر« الدولي بربلني.
- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم ترتأس، بربلني، مأدبة عشاء أقامها صاحب الجاللة امللك محمد السادس بمناسبة 

الدورة الحادية والثمانني لألسبوع األخضر الدولي.
 

15  يناير 2016 
-

الدولي لألغذية  املغربي باملعرض  الرسمي للجناح  االفتتاح  امللكي األمرية لال مريم تشرف، بربلني، على   صاحبة السمو 
والفالحة »األسبوع األخضر« يف دورته ال 81 حيث يحضر املغرب كأول بلد خارج االتحاد األوروبي كشريك.

ولدى وصول سموها إىل مقر معرض، وجدت صاحبة السمو امللكي يف استقبالها وزير األغذية والزراعة األملاني كريستيان 
شميت، واملدير العام للمعرض كريستيان غوك ووزير الفالحة والصيد البحري عزيز أخنوش.

20 يناير 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم ترتأس، بمسجد السنة بالرباط، حفال دينيا إحياء للذكرى السابعة عشرة لوفاة 
جاللة املغفور له الحسن الثاني طيب اهلل ثراه.

21 يناير 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ترتأس بالرباط، أشغال املجلس 
اإلداري للمؤسسة، وذلك بحضور أعضاء املجلس، من ضمنهم وزير الفالحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، ورئيسة 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب السيدة مريم بنصالح شقرون.
وذكرت  صاحبة السمو امللكي يف كلمة باملناسبة بمختلف الربامج التي تقوم بها املؤسسة وركزت على حسن سري عمل 

برنامج الرتبية وتحسيس الناشئة من أجل التنمية املستدامة.

22 يناير 2016

- تنفيذا لألمر السامي ألمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل، أقيمت، بمسجد محمد السادس 
بسال الجديدة، صالة االستسقاء بحضور صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن، مرفوقا بصاحبة السمو 
امللكي األمرية لال خديجة، وذلك إحياء لسنة النبي املصطفى سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، كلما قل وانحبس املطر 

عن الناس واشتدت الحاجة إليه.
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23 يناير 2016

لحماية  املغربية  للعصبة  الجهوي  املكتب  ينظمه  الذي  األطفال،  لرياض  األول  الوطني  امللتقى  أشغال  بمراكش  - انطالق 
الطفولة بهذه املدينة حول الحضانات ورياض األطفال، وذلك تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو األمرية لال زينب رئيسة 
العصبة.وتميز حفل افتتاح هذا امللتقى، بكلمة لصاحبة السمو األمرية لال زينب، ألقيت بالنيابة عن سموها، أكدت فيها أن 
هذا امللتقى الرتبوي الهام، الذي يدخل يف إطار الربنامج الوطني للعصبة للنهوض بمؤسسات التعليم األولي، يشكل فرصة 
سانحة لجميع الفاعلني الرتبويني والشركاء املهتمني بقضايا الطفولة والرتبية يف مرحلة ما قبل التمدرس، لتدارس وتحليل 
وفق  لها  املالئمة  الحلول  وإيجاد  أسبابها  وتشخيص  الصغرى،  للطفولة  الرتبوي  التأطري  بإشكالية  املتعلقة  املظاهر  مختلف 

املناهج واملقاربات الرتبوية الحديثة.

11 فرباير 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ترتأس، بالصخريات، حفل التوقيع 
على ميثاق »جودة الهواء ..من أجل عمل تضامني لفائدة املناخ« .كما ترأست صاحبة السمو حفل التوقيع على اتفاقية لدعم 

وضع نظام للمراقبة اإليكو وبائية على صعيد جهة الدار البيضاء للفرتة املمتدة ما بني .2016-2018 
- صاحب السمو امللكي االمري موالي رشيد يرتأس افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار 
البيضاء، املنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس يف الفرتة ما بني 12 و21 فرباير 2016 .   وقام 
صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد بهذه املناسبة بجولة يف املعرض وزار عدة أروقة من بينها رواق دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ضيف الشرف لهذه الدورة حيث يتم عرض عدة منشورات خصصت لهذه التظاهرة.

4 مارس 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، الرئيسة الشرفية لجمعية التنمية البشرية »حسنات«، ترتأس بالرباط، حفل 
تدشني ثالثة مراكز صحية )امللك، واليوسفية 1، والتقدم( التابعة ملندوبية الصحة بالرباط بعد خضوعها ألشغال تجديد.

وخالل هذا الحفل، ترأست صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء حفل التوقيع على ثالث اتفاقيات شراكة، األوىل بني 
جمعية التنمية البشرية »حسنات« و«ريضال« تمتد على مدى ثالث سنوات، والثانية بني جمعية »حسنات« ومؤسسة 

صندوق اإليداع والتدبري ملدة عام. وتروم هاتان االتفاقيتان الدعم املالي ألعمال الجمعية. 
إىل ضمان  بالرباط،  الجهوية للصحة  واملديرية  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  املوقعة بني مكتب  الثالثة  االتفاقية  وتهدف 

ديمومة مشروع أنسنة واستقبال وتحسيس ومواكبة املرضى داخل املراكز الصحية بالجهة.

7 مارس 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة »مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان«، تشرف بمدينة فاس، على 
تدشني معهد البحث يف السرطان، الذي يعد األول من نوعه على الصعيد الوطني واإلفريقي.

8 مارس 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم، رئيسة االتحاد الوطني لنساء املغرب، ترتأس بسال، مراسم االحتفال باليوم العاملي 
للمرأة، املنظم تحت موضوع »الجهوية دينامية جديدة للتنمية البشرية واملستدامة«.

وبهذه املناسبة، ترأست صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة وقعها االتحاد 
التابعة لالتحاد  الوطني لنساء املغرب من جهة مع عدد من الشركاء، وزارت سموها أروقة معرض املشاريع املدرة للدخل، 
الوطني لنساء املغرب، للنساء الالئي استفدن من التكوين املهني يف املراكز التابعة لالتحاد وحصلن على شهادات مهنية 

معرتف بها. 
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12 مارس 2016 

بالرباط، حفل  اهلل  األمري موالي عبد  الرياضي  باملجمع  الحسن يرتأس،  األمري موالي  العهد  ولي  امللكي  السمو  - صاحب 
تدشني املركز الوطني للتكوين واستكمال التكوين يف الكراطي وأساليب مشرتكة.

31 مارس 2016 

- يحضر صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، الذي يمثل صاحب الجاللة امللك محمد السادس يف أشغال القمة الرابعة 
لألمن النووي، بواشنطن، مأدبة عشاء أقامها الرئيس األمريكي باراك أوباما، بالبيت االبيض.

فاتح أبريل 2016 

- يشارك صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، الذي يمثل صاحب الجاللة امللك محمد السادس يف أشغال القمة الرابعة 
التي تنعقد حول  الدولية،  القمة  العامة لهذه  31 مارس وفاتح أبريل، يف الجلسة  املنعقدة بواشنطن يومي  النووي،  لألمن 

موضوع »اإلجراءات الوطنية من أجل تعزيز األمن النووي«.

 5أبريل2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ترتأس، بباريس، حفل التوقيع 
على اتفاقية شراكة من أجل الرتبية على التنمية املستدامة باملغرب، بني مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة واليونيسكو.

وتندرج هذه االتفاقية، ذات الطابع العام، والتي تم التوقيع عليها بمقر اليونيسكو من طرف املديرة العامة للمنظمة األممية 
إيرينا بوكوفا، والرئيس املنتدب للمؤسسة، الحسني التيجاني، يف إطار العشرية الجديدة لألمم املتحدة للرتبية يف خدمة 

التنمية املستدامة والتي أطلقتها اليونيسكو من خالل تفعيل مخطط عمل شامل من أجل عشرية 2015 - .2030
- صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تجري بمقر منظمة اليونسكو 

بباريس، مباحثات مع املديرة العامة للمنظمة السيدة إرينا بوكوفا.

11 أبريل 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، ترتأست بالرباط، اجتماع 
املجلس اإلداري لهذه املؤسسة.

18 أبريل 2016

ألبريتو جياكوميتي بمتحف محمد  للفنان  املعرض االستيعادي  امللكي األمرية لال سلمى تقوم بتدشني  - صاحبة السمو 
السادس للفن الحديث واملعاصر بالرباط. ويشكل هذا املعرض املنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، يف الفرتة ما بني 20 أبريل الجاري و4 شتنرب 2016، فرصة الكتشاف السرية الحرفية والتفكري الفني املتفرد لهذا 

الفنان )1901 - 1966(.

22 أبريل 2016 

- افتتاح حفل التوقيع على اتفاق باريس حول التغريات املناخية، بمقر األمم املتحدة بنيويورك، بحضور صاحبة السمو امللكي 
األمرية لال حسناء، التي تمثل صاحب الجاللة امللك محمد السادس . 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء تتلو الخطاب الذي وجهه صاحب الجاللة امللك محمد السادس إىل حفل توقيع 
اتفاق باريس حول التغريات املناخية بمقر األمم املتحدة.

- يوقع املغرب، بمقر األمم املتحدة بنيويورك، اتفاق باريس حول التغريات املناخية، يف إطار حفل توقيع هذا امليثاق التاريخي، 
الذي انعقد بحضور صاحبة السمو امللكي األمرية لالحسناء، التي تمثل صاحب الجاللة امللك محمد السادس. 
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26 أبريل 2016

- صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن يرتأس، بصهريج السواني بمدينة مكناس، افتتاح الدورة الحادية 
عشرة للملتقى الدولي للفالحة باملغرب املنظمة من 26 أبريل إىل فاتح ماي املقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة 

امللك محمد السادس.
ويف مستهل هذا الحفل، أشرف صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن، رفقة سمو الشيخ حامد بن زايد آل 
نهيان، رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي، على تسليم شهادات االعرتاف للمستفيدين من العالمات املميزة 

للمنشأ والجودة لثمانية فالحني منتجني.
وهكذا سلم صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن البيان الجغرايف »حناء فم زكيد« )جهة سوس ماسة( 
البلدي للرحامنة« )جهة مراكش -  ، والبيان الجغرايف »الكمون  النافوري امبارك رئيس جمعية »واحات الصحراء«  للسيد 
»فاكهة صبار  الجغرايف  والبيان  البلدي،  الكمون  وتسويق  إلنتاج  »الرحامنة«  تعاونية  رئيس  الضيف  رشيد  للسيد  أسفي( 
للصبار«  »تاركيست  العام لجمعية  الكاتب  أحمد  للسيد حسني  الحسيمة(   – )جهة طنجة – تطوان  الحسيمة«  دالحية 
والبيان الجغرايف »لوز أكنول« ) جهة فاس - مكناس( للسيدة أمينة فكروشي رئيسة »التعاونية الفالحية النسائية إلنتاج 

وتثمني اللوز تغزراتني«.
كما سلم سموه البيان الجغرايف »لوز أمالكو – أسول« )جهة درعة تافياللت( للسيد هدي احماد رئيس التعاونية الفالحية 
النفع  ذات  الباهي رئيس مجموعة  للسيد محمد  )جهة فاس-مكناس(  الزيتون صفرو«  الجغرايف »زيت  والبيان  »املوان« 
االقتصادي، والبيان الجغرايف »حليب ناقة الصحراء« )جهة الداخلة واد الذهب( للسيد الخطاط أحمد بابا، رئيس الجمعية 
املهنية ملربي اإلبل، وعالمة الجودة الفالحية »زيت الزيتون األلفية« )جهة فاس مكناس( للسيد مصطفى بن عدو رئيس 

الجمعية الوطنية للمجموعات ذات النفع االقتصادي للزيتون.
بعد ذلك، قام صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن بجولة عرب مختلف أروقة وفضاءات املعرض، الذي ينظم 

من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري تحت شعار »فالحة مستدامة ومقاومة للتغريات املناخية«.

2 ماي 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة »مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان«، تستقبل بمقر املؤسسة 
بالرباط، السيدة مريم فاي سال، السيدة األوىل لجمهورية السنغال ورئيسة مؤسسة »سرفري لو سنغال.

لو  السرطان بني مؤسسة لال سلمى ومؤسسة »سرفري  إرساء شراكة يف مجال مكافحة  آليات  الزيارة بحث  وتروم هذه 
سنغال«.

7 ماي 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى ترتأس، مرفوقة بصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، بفاس، حفل افتتاح الدورة 
22 ملهرجان فاس للموسيقى العاملية العريقة الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس تحت 

شعار »نساء مشيدات«.
- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يرتأس، بالرباط، حفل عشاء أقامه صاحب الجاللة امللك محمد السادس على 
شرف املدعوين للدورة 43 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 22 لكأس صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم املنظمتني 

تحت الرعاية السامية لجاللة امللك من 2 إىل 8 ماي الجاري. 

8 ماي 2016 

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يرتأس، بالغولف امللكي دار السالم بالرباط، حفل تسليم الجوائز على الفائزين 
جرت  اللتني  للغولف  مريم  لال  األمرية  امللكي  السمو  صاحبة  لكأس  ال22  والدورة  الثاني  الحسن  لجائزة  ال43  بالدورة 

أطوارهما تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس من 2 إىل 8 ماي بالرباط.
وهكذا، سلم صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد الجائزة الكربى للفائز بالدورة ال43 لجائزة الحسن الثاني الكوري 

الجنوبي جونغهون وانغ، وكأس لال مريم للفائزة بالدورة ال 22، اإلسبانية نوريا إيتوريوس. 
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11 ماي 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مليكة، رئيسة منظمة الهالل األحمر املغربي، ترتأس بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان 
وتعطي سموها  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  العاملي  باليوم  االحتفال  فعاليات  )تمارة(،  الصخريات  بعمالة  عتيق  بعني 

االنطالقة لألسبوع الوطني للهالل األحمر املغربي. 
وبهذه املناسبة قامت صاحبة السمو امللكي بتسليم نظارات طبية على نزالء املؤسسة وتالميذ مركز التكوين املهني وعدد 
من املدارس بعمالة الصخريات تمارة، وكذا كراسي متحركة ومالبس لفائدة بعض نزالء املؤسسة الذين يعانون من االعاقة 

وعدد من التالميذ فضال عن تسليم مستلزمات النظافة إلدارة املؤسسة.
وقالت صاحبة السمو امللكي األمرية لال مليكة يف كلمة وزعت باملناسبة إن »الشعار الذي اختري الحتفاالت هذه السنة »من 
أجل الجميع يف كل مكان« يكتسي داللة خاصة يف ظرف أخذت فيه املعاناة واالزمات االنسانسة مناحي متعددة ومعقدة ناتجة 
عن توالي الكوارث الطبيعية وأزمات الحروب، ما يستدعي الرتكيز على توفري خدمات ينخرط الجميع يف انجازها وتستجيب 

فعال النتظارات وحاجيات الجميع وفق مقاربات جديدة تجعل من املواطنني الفاعلني والحركيني االساسيني«.
التي  التحديات  لنواكب حجم  عملنا  وطرق  لتنظيماتنا  هيكلة جذرية  إعادة  على  بإصرار  بالعمل  مطالبون  »إننا  وأضافت 
العمل  تعزيز  ومن  االنسانية  الكربى  بالقضايا  التزاماتنا  إعادة  من  بالتالي  ونتمكن  العالم  على  والكوارث  االزمات  تعرضها 

االنساني من خالل التأكيد على مركزية الفئات العشة واالكثر تضررا يف برامج عملنا«.

12 ماي 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مليكة، رئيسة منظمة الهالل األحمر املغربي، ترتأس بقصر الضيافة-السويسي بالرباط، 
حفل استقبال أقامه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، بمناسبة اليوم العاملي للصليب األحمر والهالل األحمر.

14 ماي 2016

- بأمر من صاحب الجاللة امللك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، يرتأس 
صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غذاء أقامها جاللة امللك بمناسبة الذكرى الستني 

لتأسيس القوات املسلحة امللكية.

19 ماي 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لالسلمى، رئيسة مؤسسة لالسلمى للوقاية والعالج من السرطان، ترتأس بمركز الشيخة 
إىل عالجات  للولوج  املغرب  روش  ومخترب  املؤسسة  بني  اتفاقية  توقيع  بالرباط، حفل  لألنكولوجيا  الوطني  باملعهد  فاطمة 

السرطان املبتكرة للمرضى ذوي الدخل املحدود.
فاطمة  الشيخة  ملركز  التابعة  للصيدلية  بزيارة  لالسلمى  األمرية  امللكي  السمو  قامت صاحبة  االتفاقية  توقيع  وعقب حفل 

ولوحدة مركزية لتحضري أدوية العالج الكيميائي وجميع غرف املرضى املصابني بداء السرطان. 

22 ماي 2016 

- يرتأس صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن حفل تسليم الجائزة الكربى لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، التي جرت منافساتها يف إطار املباراة الرسمية للقفز على الحواجز، والتي نظمها الحرس امللكي على مدى ثالثة 
أيام، بحلبة الحسن الثاني للفروسية باملشور السعيد بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس. 

وهكذا سلم صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن الجائزة الكربى للنقيب أوتنغرين.
كما سلم سموه جوائز للفرسان أصحاب املراكز األربعة املوالية، حيث عادت الرتبة الثانية لليوتنان كولونيل زكرياء بوبوح 
رفقة الفرس »شيتاح 6«، والثالثة للفارس جوان لوغوف رفقة الفرس »شري يف«، فيما حل رابعا الفارس فريد أمنزار صحبة 

»أروزينا«، وخامسا الفارس نفسه ممتطيا فرسا آخرا »بيغاز دو كافري«.
كما سلم صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن الكأس التي تحمل اسم سموه للفائز بها، وهو الفارس 

محمد األحرش.
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- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يحل باسطنبول برتكيا لتمثيل صاحب الجاللة امللك محمد السادس يف أشغال 
القمة العاملية للعمل اإلنساني التي تعقد يومي اإلثنني والثالثاء. 

23 ماي 2016

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يمثل جاللة امللك محمد السادس يف أشغال القمة العاملية األوىل للعمل اإلنساني 
املنعقدة بإسطنبول الرتكية، التي تنظمها األمم املتحدة.

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، الذي يمثل جاللة امللك محمد السادس يف أشغال القمة العاملية للعمل اإلنساني 
املنعقدة باسطنبول، يزور املعرض املقام باملناسبة حول مشاركة اململكة املغربية يف عمليات حفظ السالم والعمل اإلنساني.  

وقدم لصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد باملناسبة عرض حول مختلف مشاركات القوات املسلحة امللكية يف عمليات 
حفظ السالم وتدخالتها يف مجال العمل اإلنساني منذ أزيد من نصف قرن من خالل نشر قوات لحفظ السالم وحماية 

املدنيني، وإقامة مستشفيات طبية وجراحية ميدانية. 
- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يغادر اسطنبول برتكيا، بعد أن مثل صاحب الجاللة امللك محمد السادس يف 

أشغال القمة العاملية األوىل للعمل اإلنساني. 
- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي عينت من طرف مجموعة 
2016 من هذه  دورة  انطالقة  تعطي  لليونيسكو،  اإلفريقي  كعرابة لألسبوع  اليونيسكو،  لدى  املعتمدين  األفارقة  السفراء 
التظاهرة، التي تنظم من 23 إىل 27 ماي بمقر املنظمة االممية بباريس تحت عنوان »املرأة اإلفريقية يف مواجهة التحدي 

املناخي«. 
وقامت صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء باملناسبة بزيارة ملعرض املنتجات االفريقية والبازار الذي يسلط الضوء على 

غنى وتنوع الرتاث االفريقي.
ولدى وصولها اىل مقر اليونسكو وجدت صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء يف استقبالها املدير العام املساعد للمنظمة 

جيتاشيو أونديغا، والسادة أمارا كامارا وجاك كابال وإيدوار فريمني ماتوكو، واعضاء مكتب املجموعة االفريقية باليونسكو.

29 ماي 2016 
-

 صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن يرتأس، بالرباط، حفل تسليم جائزة الحسن الثاني برسم بطولة 
املغرب لفنون الفروسية التقليدية يف دورتها السابعة عشرة، أقيمت منافساتها باملركب امللكي للفروسية والتبوريدة دار السالم 

من 23 إىل 29 ماي 2016، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.

30 ماي 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، تشرف بمدينة العيون، على 
وضع الحجر األساس لبناء املركز الجهوي لألنكولوجيا ودار الحياة.

31 ماي 2016

- صاحبة السمو امللكي االمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لالسلمى للوقاية وعالج السرطان، ترتأس بالثانوية التأهيلية 
»املسرية الخضراء« بمدينة تزنيت، االحتفال باليوم العاملي بدون تدخني 2016، املنظم بشراكة بني وزارتي الصحة والرتبية 
الوطنية والتكوين املهني، وتدشن سموها املركز املرجعي للصحة االنجابية من أجل الرصد املبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم 

بإقليم تزنيت.
وقامت صاحبة السمو امللكي االمرية لالسلمى بزيارة األروقة حيث يعرض تالميذ النوادي الصحية ملحاربة التدخني أهم 
منجزاتهم حول موضوع محاربة التدخني، قبل أن تقوم سموها بزيارة نادي الصحة ملحاربة التدخني التابع للثانوية التأهيلية 
بمحاربة  يتعلق  ما  يف  النادي  به  يضطلع  الذي  الدور  حول  بتقديم شروحات  التالميذ  بعض  قام  حيث  الخضراء،  املسرية 

التدخني.
إثر ذلك، قامت صاحبة السمو امللكي االمرية لال سلمى بتسليم تجهيزات الكرتونية وديداكتيكية لست نوادي للصحة تنشط 
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يف محاربة التدخني بإعداديات تافراوت، وأطلس تافراوت، وتارسوات، وتاهالة، وبالثانويات التأهيلية أفال إغري وادريس الثاني 
وايت واسكا، لتقوم سموها بعد ذلك بتسليم 280 دراجة هوائية لتالميذ ينتسبون إىل 24 إعدادية وثانوية بإقليم تزنيت.

4 يونيو 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال أسماء، رئيسة مؤسسة لال أسماء لألطفال والشباب الصم، ترتأس بالرباط، حفل نهاية 
السنة الدراسية 2015 -2016 باملؤسسة. 

وزارت سموها، بهذه املناسبة، ورشة لإلعالميات ورسم التصاميم املعمارية وورشة تقويم النطق وتربية النفس الحركية 
ومخترب تصحيح السمع ومراقبة السماعات الطبية، كما قامت سموها بتوزيع سماعات طبية على تالميذ املؤسسة. 

كما تتبعت سمو األمرية فقرات الحفل الذي استهل بتالوة آيات بينات من الذكر الحكيم رتلها أحد تالمذة املؤسسة، وعرف 
املؤسسة  أنجزته  فيلم »مبادرة جميلة«  املؤسسة ومقطع من  أداها تالميذ  اإلشارة  بلغة  وأغان  تقديم معزوفات موسيقية 

وشارك به أطفالها يف مهرجان أفالم الصم يف نانسي وحاز على الجائزة الثانية ألفضل إخراج باملهرجان.
االمتحان  الذين نجحوا يف  للتالميذ  اإلعدادي  السلك  األمرية لال أسماء شهادات  امللكي  السمو  بعد ذلك، سلمت صاحبة 
الوطني للسنة املاضية. كما قامت سموها بتوشيح السيد بوعياد فؤاد، عضو باملؤسسة، بميدالية شرفية تقديرا للخدمات 

واألعمال التي قدمها للمؤسسة طيلة 33 سنة. 

23 يونيو 2016

السادس اسم صاحب  امللك محمد  الجاللة  أطلق عليه صاحب  االمري موالي رشيد  امللكي  السمو  -ازدياد مولود لصاحب 
السمو االمري موالي احمد.

25 يونيو 2016

- صاحبة السمو األمرية لال زينب، رئيسة العصبة املغربية لحماية الطفولة، ترتأس بالرباط، اجتماعات الجمع العام العادي 
واالستثنائي للعصبة.

25 يونيو 2016 

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يرتأس، مرفوقا بصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، وصاحبات السمو امللكي 
األمريات لال مريم ولال أسماء ولال حسناء، وصاحب السمو األمري موالي إسماعيل، باملدرسة املولوية بالقصر امللكي بالرباط، 

حفل نهاية السنة الدراسية 2015-2016. 
واستهل هذا الحفل، الذي حضره عدد من أصحاب السمو األمراء واألمريات، بآيات بينات من الذكر الحكيم، تالها صاحب 

السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن.
إثر ذلك ألقى صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن كلمة بني يدي صاحب الجاللة، عرب فيها باسمه، وأصالة 
عن شقيقته صاحبة السمو امللكي األمرية لال خديجة وكافة زمالئهما يف الدراسة، عن فرحته الكبرية واعتزازه بالرعاية السامية 

والعناية الفائقة التي أحاط بهما جاللة امللك هذا الحفل.
وتميز هذا الحفل بتقديم صاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن وصاحبة السمو امللكي األمرية لال خديجة 
وزمالئهما بالقسم، لعدد من العروض املسرحية واللوحات الفنية واملقاطع املوسيقية والغنائية، وذلك باللغات العربية والفرنسية 

واإلسبانية واإلنجليزية حول موضوع حماية كوكب األرض.
وبهذه املناسبة، سلم صاحب الجاللة امللك محمد السادس الجائزة األوىل، )جائزة االمتياز( لصاحب السمو امللكي ولي العهد 

األمري موالي الحسن.
كما سلم جاللة امللك الجائزة الثانية )جائزة التهاني( للتلميذ آدم شواوطة، والجائزة الثالثة والرابعة )جائزة التشجيع(، على 

التوالي، للتلميذين املنتصر باهلل الروح ومحمد بلمنصور.
وسلم جاللة امللك، أيضا، الجائزة الخامسة )لوحة الشرف( للتلميذ موالي أمني التازي، والجائزة السادسة للتلميذ األمني آيت 

إدى، والجائزة السابعة للتلميذ سفيان شكراوي، فيما سلم جاللته الجائزة الثامنة للتلميذ محمد إيشو.
وبعد ذلك، سلم صاحب الجاللة الجائزة األوىل )جائزة االمتياز( لصاحبة السمو امللكي األمرية لال خديجة، كما سلم جاللته 
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الجائزة الثانية )جائزة التهاني( للتلميذة ليليا مزيان، والجائزة الثالثة والرابعة )جائزة التشجيع(، على التوالي، للتلميذتني مروة 
أبو سفيان وهبة أمل والد، وجائزة لوحة الشرف للتلميذة نسرين صابر.

28 يونيو 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى تستقبل بمراكش السيدة األوىل للواليات املتحدة األمريكية ميشيل أوباما مرفوقة 
بابنتيها ماليا وساشا، التي تحل يف زيارة للمغرب.

أقامها  إفطار  األمريات لال سلمى ولال مريم ولال أسماء ولال حسناء يحضرن، بمراكش، مأدبة  امللكي  السمو  - صاحبات 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس على شرف السيدة األوىل للواليات املتحدة األمريكية ميشيل أوباما.

- بأمر من صاحب الجاللة امللك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، يرتأس 
صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، بالكلية امللكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 16 للسلك 

العالي للدفاع والفوج 50 لسلك األركان.
وباملناسبة، سلم صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، شواهد التخرج لخمسة ضباط من السلك العالي للدفاع وخمسة 

ضباط من سلك األركان.

9 يوليوز 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، ترتأس الحفل األول ملوسيقى البحر األبيض املتوسط، املنظم بقاعة حقوق اإلنسان 
وتحالف الحضارات بقصر األمم بجنيف، وقامت صاحبة السمو امللكي بتالوة رسالة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

بمناسبة هذا الحدث. 
- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، ترتأس بجنيف، مأدبة عشاء أقامها صاحب الجاللة امللك محمد السادس بمناسبة 

الحفل األول ملوسيقى البحر األبيض املتوسط، والذي نظم بقصر األمم بجنيف.

18يوليوز 2016

-صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، يرتأس بطنجة، افتتاح الدورة الثانية ملؤتمر األطراف لدول املتوسط حول املناخ 
»ميد كوب املناخ«، واملنظم تحت شعار »لنعمل معا من أجل املناخ«.

24 يوليوز 2016

امللك محمد  الجاللة  الكربى لصاحب  الجائزة  بالرباط، حفل تسليم  األمري موالي رشيد يرتأس،  امللكي  السمو  - صاحب 
السادس، برسم بطولة املغرب للكبار للقفز على الحواجز.

30 يوليوز 2016

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يرتأس، بتطوان، مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة، بمناسبة الذكرى السابعة 
عشرة العتالء صاحب الجاللة امللك محمد السادس عرش أسالفه املنعمني.

- صاحبات السمو امللكي األمريات الجليالت ترتأسن، بقصر مرشان بطنجة، مأدبة عشاء أقامها صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس على شرف السيدات املدعوات بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرتبع جاللته على عرش أسالفه املنعمني.

31 يوليوز 2016

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يرتأس، بنادي ضباط الحرس امللكي بتطوان، مأدبة غداء أقامها صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، على شرف الشخصيات املدعوة، 
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بمناسبة الذكرى ال 17 لرتبع جاللة امللك على عرش أسالفه املنعمني.

8 أكتوبر 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم تحضر حفل زفاف األمري ليكا الثاني أللبانيا وإيليا زهاريا، والذي أقيم يف القصر امللكي 
السابق بالعاصمة تريانا، بحضور عدد من الضيوف.

وكان يف استقبال صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم لدى وصولها إىل القصر األمري شارل مورات.
ويف نهاية هذا الحفل، حضرت صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم مأدبة عشاء رسمية أقيمت على شرف الضيوف.

9 اكتوبر 2016

- صاحبة السمو امللكي االمرية لال مريم تشارك بتريانا، يف حفل استقبال أقامه الوزير األول األلباني، إيدي راما، بمناسبة زفاف 
االمري ليكا الثاني، أمري ألبانيا، وإيليا زهاريا.

وبهذه املناسبة، وقعت صاحبة السمو امللكي االمرية لال مريم يف الدفرت الذهبي.

10 أكتوبر 2016 

التي  الفرس،  ملعرض  التاسعة  الدورة  افتتاح  بالجديدة،  يرتأس،  الحسن  األمري موالي  العهد  ولي  امللكي  السمو  - صاحب 
يحتضنها مركز املعارض محمد السادس تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، واملنظمة هذه السنة 

تحت شعار »فنون الفروسية التقليدية ».

12 اكتوبر 2016 

- صاحب السمو امللكي االمري موالي رشيد يرتأس، بباريس، افتتاح معرض »املغرب عرب العصور«، الذي يقام من 12 أكتوبر 
اىل 30 دجنرب 2016، بمتحف وسام التحرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.

ويقرتح املعرض الذي زاره صاحب السمو امللكي االمري موالي رشيد، واملنظم من قبل مديرية االرشيف امللكي، بتعاون مع 
مؤسسة وسام التحرير، للزوار اكتشاف 13 قرنا من تاريخ املغرب، منذ إنشاء الدولة املغربية، حتى يومنا هذا.

وباملناسبة، قدمت السيدة بهيجة سيمو، مديرة الوثائق امللكية، املندوبة العامة للمعرض، لصاحب السمو امللكي االمري موالي 
رشيد مؤلفا بعنوان »املغرب وفرنسا، املسار نحو االستقالل 1912-1956«.

ويف اعقاب هذه املراسيم، سلم صاحب السمو امللكي االمري موالي رشيد، اوسمة من صاحب الجاللة امللك محمد السادس 
لشخصيات فرنسية تعمل لخدمة الصداقة املغربية الفرنسية.

ويتعلق االمر بالكولونيل فريد مور، املندوب الوطني للجماعات »رفيق التحرير«، وشريك مديرية الوثائق امللكية يف تنظيم 
هذه التظاهرة، وكلود سورنا، املراقب العام للجيوش، رئيس جمعية )الكوميا(، وجان مارتان، االستاذ الجامعي.

14أكتوبر 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تشارك بروما، كضيفة شرف، يف 
الحفل الرسمي لتخليد اليوم العاملي ال36 لألغذية، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار »املناخ يتغري، األغذية والزراعة أيضا«.

وكان يف استقبال صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء لدى وصولها إىل مقر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )فاو(، 
املساعدة ل)الفاو(  العامة  واملديرة  دا سيلفا  السيد خوسي غرازيانو  األممية،  للوكالة  العام  املدير  الحفل،  التي احتضنت هذا 

السيدة ماريا هيلينا سيميدو.
ويف كلمة بهذه املناسبة، قالت صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء »إنه ملن دواعي سروري واعتزازي أن أفتتح اليوم العاملي 
للتغذية، الذي يتطرق هذه السنة ملوضوع التغريات املناخية واألمن الغذائي«، مشيدة بالسيد كرازيانو دا سيلفا، ومن خالله 

بكافة العاملني فـي منظمة األغذية والزراعة، على تنظيم هذا املوعد السنوي املخصص ملحاربة الجوع وسوء التغذية.
- صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء ترتأس، بمقر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، مراسم التوقيع على 

اتفاق بني مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومنظمة األغذية والزراعة.
وكانت صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء قد أجرت لقاء مع السيد خوسي غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األمم 
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املتحدة لألغذية والزراعة )فاو(، تناول أساسا االستعدادات الجارية يف املغرب لعقد مؤتمر االطراف )كوب 22( الذي سينظم 
يف شهر نونرب بمراكش.

وقبل زيارة قاعة محمد الخامس، بمقر منظمة األغذية والزراعة، وقعت صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء يف الدفرت 
الذهبي للمنظمة االممية، بحضور املدير العام السيد دا سيلفا، ونائبته السيدة ماريا هيلينا سيميدو.

20 اكتوبر 2016

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يرتأس، بمحطة الرباط-أكدال، حفل افتتاح معرض »قطار املناخ« إحدى مبادرات 
مخطط العمل الذي أعده املكتب الوطني للسكك الحديدية ملواكبة الدورة ال 22 ملؤتمر األطراف يف االتفاقية اإلطار لألمم 

املتحدة حول التغريات املناخية )كوب 22( الذي سينعقد بمراكش ما بني 7 و18 نونرب القادم.
وبهذه املناسبة، قام صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد بجولة يف مختلف عربات القطار املجهزة بعروض وسائطية 
متعددة ذكية وتفاعلية بهدف تفسري الظواهر املناخية، حيث قدمت لسموه شروحات حول هذا املعرض األول من نوعه والذي 

ينظمه املكتب الوطني للسكك الحديدية تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.

21 أكتوبر2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، تقوم بزيارة للمعهد الربتغالي 
لألنكولوجيا بلشبونة، على هامش مشاركة سموها يف الدورة الثالثة لبال دي الريفريا.

وكان يف استقبال صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى لدى وصولها إىل املعهد األمري تشارلز فيليب أمري أورليان وعقيلته، 
لألنكولوجيا،  الربتغالي  املعهد  ورئيس  فرييرا،  دي  كفاليريو  فرانسيسكو  السرطان،  ملكافحة  الربتغالية  الرابطة  ورئيس 

فرانسيسكو راموس، وشخصيات أخرى.
 وبهذه املناسبة، زارت صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى بعض األطفال املصابني بالسرطان معربة عن تعاطفها ومتمنياتها 

لهم بالشفاء العاجل.
- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، تستقبل بقصر دي بيليم 

بلشبونة، من طرف رئيس جمهورية الربتغال، السيد مارتشيلو ريبيلو دي سوزا.

22 أكتوبر 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، تحضربمتحف باوال ريغو يف 
كاشكايش، ندوة تحت شعار »تحديات السرطان يف القرن ال21«.

وعمدة  وعقيلته،  أورليان،  أمري  فيليب،  تشارلز  األمري  الندوة،  هذه  انعقاد  مكان  إىل  وصولها  لدى  استقبال سموها  يف  وكان 
كاشكايش، كارلوس كارياس.

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، ترتأس بإستوريل )كاشكايس(، 
الدورة الثالثة ل »بال دو ال ريفيريا«.

وخالل هذا الحفل، سلم األمري شارل فيليب أمري أورليان، منظم هذا الحدث، جائزة »تريبيوت آوارد« لصاحبة السمو امللكي 
األمرية لال سلمى تقديرا لجهود واالنخراط الشخصي لسموها يف محاربة داء السرطان.

وعربت صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، بهذه املناسبة، عن شكرها ملنظمي هذه املبادرة املهداة إىل مؤسسة لال سلمى 
للوقاية وعالج السرطان، مؤكدة على العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها صاحب الجاللة امللك محمد السادس هذه 

املؤسسة.

25 أكتوبر 2016

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يمثل، بالدوحة، صاحب الجاللة امللك محمد السادس، يف تقديم التعازي يف وفاة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي وافته املنية عن عمر يناهز 84 عاما.

وقد استقبل صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، بقصر الوجبة، من قبل أمري دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، وصاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
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31 أكتوبر 2016

امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، تحضر بباريس، أشغال  - صاحبة السمو 
املؤتمر العاملي ضد السرطان، الذي ينظمه االتحاد الدولي ملكافحة السرطان والعصبة الفرنسية ملكافحة السرطان.

وكانت صاحبة السمو امللكي قد شاركت يف أشغال مؤتمر القمة لقادة مؤسسات السرطان.
وكان يف استقبال سموها رئيس االتحاد الدولي ملكافحة السرطان، السيد تيزير كوتالك والسيدة جاكلني كودي، رئيسة 

العصبة الفرنسية ملحاربة السرطان.

10 نونرب 2016 
-

 صاحبة السمو امللكي األمرية لالسلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، تقوم بزيارة لورش بناء املركز 
الجهوي لألنكولوجيا ببني مالل، بعد سنة على وضع الحجر األساس لبنائه.

12 نونرب 2016

يوم  افتتاح  بمراكش، حفل  ترتأس  للبيئة،  السادس  محمد  مؤسسة  رئيسة  لال حسناء،  االمرية  امللكي  السمو  - صاحبة 
املحيطات، املنظم يف إطار الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر االطراف يف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغريات املناخية.

وأكدت صاحبة السمو امللكي، سفرية الساحل، يف كلمة بهذه املناسبة التي حضرها على الخصوص صاحب السمو االمري ألبري 
الثاني، أمري موناكو، دعم املغرب بمناسبة كوب 22، لجميع املبادرات املرتبطة باملحيطات التي أعلن عنها، وأنه سيطلق مبادرة 

جديدة تحمل اسم »الحزام االزرق« تروم تعزيز صمود سكان الساحل وتطوير انشطة الصيد املستدام.

14 نونرب 2016

- صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، ترتأس بمراكش، افتتاح »يوم الرتبية« 
املنظم يف إطار الدورة ال22 ملؤتمر األطراف يف االتفاقية االطار لألمم املتحدة حول التغريات املناخية )كوب22 (.

وألقت سمو األمرية كلمة بمناسبة هذا االجتماع رفيع املستوى، املنظم حول موضوع »الرتبية على التنمية املستدامة، عامل 
رئيسي لتطوير العمل من اجل املناخ«، ذكرت يف مستهلها أن البند 12 من اتفاق باريس يؤكد على أهمية الرتبية والتكوين 

والتوعية يف مكافحة التغريات املناخية.
وبهذه املناسبة، تسلمت صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء، التقرير العاملي االول حول الرتبية، من السيدة باتريسيا 
العامة  ايرينا بوكوفا، املديرة  املناخية والسيدة  التغريات  التنفيذية لالتفاقية االطار لألمم املتحدة حول  اسبينوزا، السكرترية 

لليونيسكو. 
ويف ختام هذه الجلسة، قامت سمو االمرية بزيارة لجناح مؤسسة محمد السادس للبيئة باملنطقة الزرقاء لكوب 22، قبل ان 

تؤخد لها صورة تذكارية مع صحافيني شباب. 

15 نونرب 2016 
-

 صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تقوم بمراكش، بزيارة مدرسة أم 
الفضل، املنخرطة يف برنامج املدارس االيكولوجية، الذي تشرف عليه املؤسسة.

وتتبعت صاحبة السمو امللكي، التي كانت مرفوقة باملدير العام ملنظمة االغذية والزراعة )الفاو(، خوسي غرازيانو دا سيلفا، 
عرضا حول الرمز االيكولوجي للمدرسة وواحة أم الفضل ونظامها للسقي من خالل اعادة تدوير املاء.

كما قدمت لسموها وللمدير العام للفاو، شروحات حول حديقة النباتات العطرية، والحديقة البيداغوجية العضوية، وبرنامج 
املدارس االيكولوجي يف القاعة املتعددة الوسائط، والجانب املتعلق بالطاقة من خالل ترشيد استهالك الكهرباء عرب استعمال 

مصابيح اقتصادية.
وباملناسبة زارت صاحبة السمو امللكي االمرية لال حسناء فصال يف التعليم ما قبل املدرسي بمدرسة أم الفضل قبل أن تؤخذ 

لسموها صورة تذكارية مع مجموعة من التالميذ النشيطني يف مجال البيئة باملدرسة.



13

18 نونرب 2016 

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يرتأس املباراة النهائية لنيل كأس العرش يف كرة القدم ملوسم 2016-2015، التي احتضنها 
ملعب املركب الرياضي محمد لغظف بن الشيخ ماء العينني بالعيون، وجمعت بني فريقي املغرب الفاسي وأوملبيك آسفي، والتي 
انتهت بفوز الفريق الفاسي بهدفني لواحد يف الشوطني االضافيني، بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل هدف ملثله، ليحرز بذلك الكأس 

للمرة الرابعة يف تاريخه.
ويف أعقاب هذه املباراة سلم صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة ليوسف املزرعي عميد 
فريق فتح سطات الفائز بلقب أول دورة، وكذا كأس العرش لكرة القدم النسوية لفتيحة العسريي عميدة فريق الجيش امللكي الفائز 
على فريق النادي البلدي للعيون )2-5( يف املباراة النهائية التي أقيمت بينهما بملعب موالي رشيد بالعيون، قبل أن يسلم سموه 

كأس العرش لعميد فريق املغرب الفاسي عبد النبي الحراري.

20 نونرب 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم، رئيسة املرصد الوطني لحقوق الطفل، ترتأس بمراكش، الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر 
الوطني لحقوق الطفل، املنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، بمناسبة اليوم العاملي للطفل.

بهذه املناسبة، أعطت صاحبة السمو امللكي األمرية لال مريم االنطالقة الرسمية لهذا الربنامج الوطني حيث وزعت سموها اآلليات 
ومساعدون  مساعدات  أطفال،  أطباء  نفسانيون،  أطباء  )محامون،  الربنامج  هذا  يف  املساهمني  مأمورية  لتسهيل  الالزمة  واملعدات 

اجتماعيون..(.

22 نونرب 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة »مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان« تشرف بمدينة تازة، على إعطاء 
االنطالقة للحملة التحسيسية للكشف املبكر عن سرطان الثدي وتدشن سموها مركزا للرصد املبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، 

وذلك بمناسبة االحتفال باليوم الوطني ملكافحة السرطان.

- صاحبة السمو امللكي األمرية لالسلمى، رئيسة »مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان«، تشرفت بمدينة الرباط، على إعطاء 
انطالقة الحملة الوطنية للتحسيس بالكشف املبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمناسبة االحتفال باليوم الوطني ملكافحة السرطان.

وإيذانا ببدء الحملة الوطنية للتحسيس بالكشف املبكر عن سرطان الثدي، التي أعطت انطالقتها صاحبة السمو امللكي األمرية لال 
سلمي، تمت إضاءة سور وباب زعري.

28 نونرب 2016

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، تحل بالدوحة لحضور أشغال مؤتمر 
القمة العاملي لالبتكار يف الرعاية الصحية »ويش 2016« يف نسخته الثالثة، وذلك تلبية لدعوة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت 

ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.

29 نونرب 2016 

- صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، اليوم تحضر بالدوحة، افتتاح أشغال 
مؤتمر القمة العاملي لالبتكار يف الرعاية الصحية )ويش(، يف نسخته الثالثة، والذي تنظمه مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.

وعقب الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، قامت صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، بزيارة ملعرض االبتكارات، املنظم بهذه املناسبة، 
وتنمية  والعلوم  للرتبية  إدارة مؤسسة قطر  رئيسة مجلس  ناصر،  الشيخة موزا بنت  السمو  اطلعت سموها بمعية صاحبة  حيث 
املجتمع، وصاحبة السمو امللكي األمرية غيداء طالل، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الحسني للسرطان، على مختلف مشاريع االبتكار 

املعروضة بأروقة املعرض، وقدمت لسموها شروحات مستفيضة حول مختلف املشاريع التي تم انتقاؤها للمشاركة يف املعرض.
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30 نونرب 2016 

- تحضر صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى، رئيسة مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان، وصاحبة السمو الشيخة موزا 
القمة  الثالثة ملؤتمر  الدورة  إدارة مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع، بالدوحة، اختتام أشغال  بنت ناصر، رئيسة مجلس 

العاملي لالبتكار يف الرعاية الصحية )ويش(.

2 دجنرب 2016

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يمثل صاحب الجاللة امللك محمد السادس، بأبوظبي، يف احتفال دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، بيومها الوطني الخامس واألربعني.

السادسة عشرة  الدورة  أن  يؤكد  للفيلم بمراكش،  الدولي  املهرجان  األمري موالي رشيد، رئيس مؤسسة  امللكي  السمو  - صاحب 
للمهرجان، التي افتتحت باملدينة الحمراء، حافلة »باملشاعر القوية واللحظات الخالدة«، وتحتفي »مرة أخرى بالسلم واألمل يف عالم 
أكثر إشراقا بالنسبة ألجيالنا القادمة«، يف افتتاحية تقديمية لهذا املوعد السينمائي الكبري )10-2 دجنرب(، املنظم تحت الرعاية السامية 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.

3 دجنرب2016

- صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد يرتأس، بقصر املؤتمرات بمراكش، حفل عشاء أقامه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 
بمناسبة االفتتاح الرسمي للدورة السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

10 دجنرب 2016

للنادي  الخريي  البازار  تدشني  بالرباط، حفل  الخامس  محمد  الوطني  باملسرح  ترتأس،  مريم  لال  األمرية  امللكي  السمو  - صاحبة 
الدبلوماسي املنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.

وبعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بتدشني البازار الخريي، قدمت لصاحبة السمو امللكي شروحات حول املشاريع التي أنجزها النادي 
الدبلوماسي يف املجالني الثقايف واالجتماعي، على التوالي من قبل السيدة يولندا جاه من املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
)إيسيسكو( التي أهدت لصاحبة السمو امللكي نسخة من الطبعة األوىل لكتاب »أذواق العالم«، والسيدة ريبيكا فيكس، حرم القائم 

باألعمال بسفارة جمهورية جنوب إفريقيا باملغرب.

23 دجنرب 2016

بالرباط  الهاشمية  األردنية  اململكة  سفارة  نظمته  خريي  عشاء  حفل  بالرباط،  ترتأس  حسناء  لال  األمرية  امللكي  السمو  صاحبة   -
واملؤسسة الدبلوماسية، سيخصص ريعه ألغراض إنسانية و اجتماعية تهم املهاجرين األفارقة باملغرب.


