دوريـــــــــة
إلى السيدات والسادة رؤساء التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية
 تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون –الموضوع :ترحيل جثامين المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام،
وبعددددداش ا معددددددم اددددد لحكلمة لي تردددددن ي التادددددن يددددد اعيددددددا اددددد

ليالمادددددن لي دددددداة يددددد ا عدددددد يدميدددددما م

لي طمعددددددددن ليع تاددددددددن ب دددددددم ر لددددددد اددددددد اا دددددددد ليعاليدددددددن لالجت معددددددددن وصدددددددت لعلادددددددن لي دددددددتل د مل ددددددد
و مكج لي غعب.
وعالقدددددن بع ددددددن اا ددددد امدددددمكرط اع دددددد جمدددددماد لي دددددتل د لي عدددددت ر اددددد اغمكبدددددن لي دددددمكج يددددد
أكض ليدددددددت

ش وب دددددددا

الدددددددعر ع ددددددددن ليت دددددددموب اددددددد

ددددددد ليط بدددددددمر بدددددددمي تع يطمبع دددددددم لاليدددددددتع مي ش

رطدددددددن يدددددد أ أ دددددددن بلددددددض ليت قدددددد بمي دددددددما بما ددددددمب قددددددعلك لي تلي ددددددن ع دددددد ليط بددددددمر لي مصددددددن بتع ددددددد
لي مدددددماد ليدددددتلكمة ع ددددددلضش بعدددددا ليتنلدددددا اددددد ليت دددددعدن لي زكردددددن ي ع دددددتا وأيدددددعلم عم تددددد وي دددددم ي تقددددددمر
لي مددددددتا ع د ددددددم يدددددد ليدددددداوكرمر ليت لكرددددددن بلر ليمدددددد ن واتليددددددمة ليددددددت لكة ال ددددددم بددددددمي ط ليلمادددددد ادددددد
أج ااتر لالعت مملر لي ميدن ي

زر ن لي عللز لياب تاميدن ولي م دن.

ل دددددددم رعجددددددد اددددددد لض لالامدددددددم ابمعدددددددعة بقدددددددعلمر ددددددد ل ادددددددتلر يط دددددددن الدددددددعدعة ات ددددددداة اقددددددد
اممكرط اناد يدمكة لحيعم


بنكض ليت

واتليمة

لاليدددددت مكة وليتمدددددعرل بميقدددددع

ليت لكة ب م اعي ن بميتثم

ليتميدن:

لي عي دددددن دددددد ش لي تعدددددد اعب ت دددددم اددددد

دددددع

صدددددم ن

ليط ن.


وثد ددددددددن امبدددددددد أ لي ع ددددددددتا ةع وا دددددددداا ليط ددددددددن يدددددددد و ددددددددعدن اعددددددددت ة ال الدددددددد ل بتا دددددددد
اممكرط ليتع د وي م ي م ت ااام ي لي ا كقض  1لي عي

د.
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وا دددددداك لحعددددددمكة يدددددد أ
ددددددم

ع دددددد

دددددد ليددددددت لكة وبتقددددددموك ادددددد و لكة ليقدددددداو لي مكجدددددددن وليتعددددددمو اع دددددد
لدددددد اددددددابدع ليبع ددددددما واععدددددددا

دددددد ليع دددددددن ويدددددد ا مكبددددددن اتلما ددددددن وا اا ددددددن اقدددددد

لي ددددددمر ليع تادددددددنش وبيددددددف يدددددد أيدددددد ليددددددتل م لي قددددددموكلر لي مكرددددددن ادددددد أجدددددد ليتتصدددددد

دددددد لا ددددددم

اعجعدددددد ر لدددددد يددددددم ع لي ددددددتل د لي غمكبددددددن لي عددددددت ر يدددددد لي ددددددمكج ادددددد لال ددددددعل يدددددد عددددددعض اددددددماد
جمماد ض ي أكض ليت

ما ي

.

وإذ أشكركم سلفا على حسن تعاونكم ،تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير واالحترام.

المرفقات:
 الملحق رقم  : 1ليتثم
بقن اا

لي ط تب كيمق م ا لي عليالر لي تج ن ا

اممكرط اع د جمماد اتل

لي

ع

لي علز لياب تامي أو لي م

ع لي عت ر ي أكض ليت

.

 الملحق رقم  : 2ليتمعرل بميقع
 الملحق رقم  : 3ليت مكة

ن اا

اممكرط اع د جمماد اتل

لي

ع لي عت ر ي أكض ليت

زاوية زنقة أم الربيع وشارع فرنسا ،أكدال  10000الرباط  -المغرب
 Angle Rue Oum Rbii et Avenue de France – Agdal - Rabat  : 0537776564  0537681711
www.marocainsdumonde.gov.ma

.

