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 6002جمعية ذات صفة املنفعة العامة منذ سنة 

التضامنية  التغطية اإلعالمية للحملة 

 املرحلة األولى - 91-املجتمعية_كوفيد

 

 تغطية في التلفزة الوطنية 09برنامج إذاعي جهوي،  09 باللغة الفرنسية،  00ي باللغة العربية، صحفمقال  19
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 : الصحافة اإللكترونية باللغة العربية متابعات إعالمية

 الرابط اإللكتروني عنوان املقال املنبر اإلعالمي

 

مركز التنمية يواصل دعمه للفئات املعوزة 
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 التنمية يواصل دعمه للفئات المعوزة بالجهة
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مركز التنمية يواصل دعمه للفئات املعوزة 
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مركز التنمية يواصل دعمه للفئات املعوزة 
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.. املجتمع املدني بمراكش يمد يد  91-كوفيد

 العون لفناني ساحة جامع الفنا

 6060أبريل  92

https://www.mapnews.ma/ar/ac
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-يد-يمد-بمراكش-المدني-المجتمع-91-كوفيد
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مركز التنمية لجنة تانسيفت يقوم بحمالت 

تضامنية للتخفيف عن ساكنة ضواحي مراكش 

 6060أبريل  9  - بسبب كورونا
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-2020-ex.php/news/voir/63535

11-27-11-01-04 

 

 
 
 
 
 

mailto:chehbouni2012@gmail.com
https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/63535-2020-04-01-11-27-11
https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/63535-2020-04-01-11-27-11
https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/63535-2020-04-01-11-27-11
https://www.anfaspress.com/index.php/news/voir/63535-2020-04-01-11-27-11


  0303 ماي 30                        / مركز التنمية لجهة تانسيفت، مراكش، اململكة املغربية 91-لحملة التضامن املجتمعي / كوفيد اإلعالمية التغطية

/ 33880980901قال: ، زنقة املشعر الحرام، الداوديات، مراكش.  الهاتف الن0، الشقة رقم 199، 9مركز التنمية لجهة تانسيفت، الطابق رقم   

  chehbouni2012@gmail.com:البريد اإللكتروني 

 

 

مبادرة تضامنية من مركز التنمية  مراكش:

 6060ابريل  9 بتانسيفت
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مركز التنمية لجهة تانسيفت يتضامن مع 

 6060أبريل  6 – الفئات الهشة
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مركز التنمية لجهة تانسيفت مستمر في دعم 
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مركز التنمية لجهة تانسيفت يقدم مساعدات 

 6060أبريل  62 – لساكنة مناطق الرحامنة
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فنانون وجمعويون يطلقون مبادرة لدعم رواد 

الحلقة بساحة جامع الفناء في ظل حالة 

 6060أبريل  66 – الطوارئ الصحية

https://assahraa.ma/web/2020/1
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مركز التنمية لجهة تانسيفت مستمر في دعم 

ابريل  62 – الفئات املعوزة بسب جائحة كورونا

6060 

http://www.clubdepress.com/ 
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تخصيص مساعدات غذائية لدعم رواد الحلقة 

بساحة جامع الفناء في ظل حالة الطوارئ 

 6060أبريل  91 – الصحية
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بوني ينظمان حمالت ماحي بنبين وأحمد الشه

 .اتضامنية لفائدة حاليقية جامع الفن

https://jamaalfnapress.ma/?p=41
096 
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مركز التنمية لجهة تانسيفت يتضامن مع 

  الفئات الهشة

ress.com/http://www.clubdep 
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ملجتمع املدني بمراكش يساعد األسر املعوزة ا

 6060أبريل  6 – بالعالم القروي

https://ar.le360.ma/societe/1633
29 
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املجتمع املدني يمد يد العون للمعوزين بالعالم 

 6060أبريل  6 القروي

https://aldar.ma/154891.html 
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.. املجتمع املدني بمراكش يمد يد  91-كوفيد

أبريل  9 – العون للمعوزين بالعالم القروي

6060 

http://mapanticorona.map.ma/ar
/node/2347 
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مراكش: املجتمع املدني يخفف من معاناة 

 6060أبريل  92 – "حاليقية" جامع الفنا

/https://www.almarrakchi.com 
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أسر بجهة مراكش تستفيد من عشرات القفف 

 6060مارس  61 – الغذائية

https://www.hespress.com/regio
ns/465518.html 
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بجامع ” البهجة“فنانا نشروا  00مد يد العون ل 

 6060أبريل  92 – الفنا

https://www.magharebnews.com
/?p=53705 
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.. املجتمع املدني بإقليم الحوز يمد يد  91-كوفيد

 6060أبريل  1 – العون لألسر املعوزة
https://www.alhodoud.com/2020
/04/09/ 
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تخصيص مساعدات غذائية لدعم رواد الحلقة 

بساحة جامع الفناء في ظل حالة الطوارئ 

 6060أبريل  91 – الصحية

http://www.marokino.info/article
120895/ 
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تالحم مغربي ... جمعيات بمراكش تمد العون ... 

 6060أبريل  6 –

http://khabarmaroc.com/home 
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tps://www.kachaf.com/details.ht
php?n=5e906233900ea86caa09f
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.. املجتمع املدني بمراكش يمد يد  91-كوفيد

 العون للمعوزين بالعالم القروي

 6060ابريل  9

https://aljalianews.ma/2020/04/
01/  
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ماحي بنبين وأحمد الشهبوني ينظمان حمالت 

 –بمراكش   تضامنية لفائدة حاليقية جامع الفنا

 6060أبريل  69

http://klamkom.com/?p=82759 
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مراكش: مثقفون وجمعويون يطلقون مبادرة 

  امع الفناملساعدة رواد ج

https://www.almarrakchi.com/   
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حمالت تضامنية لدعم حاليقية ساحة جامع 

 6060ابريل  66 –الفنا بمراكش 

https://www.baytte.com/?p=271
28 
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ماحي بنبين وأحمد الشهبوني ينظمان حمالت 

 69 – .تضامنية لفائدة حاليقية جامع الفنا

 6060أبريل 

https://jamaalfnapress.ma/?p=41
096 
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أبريل  90 – إعانة األسر املعوزة بإقليم الحوز 

6060 

https://www.mfmradio.ma/  
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ية: الصحافة اإللكترونية باللغة الفرنس متابعات إعالمية  

 الرابط اإللكتروني عنوان املقال املنبر اإلعالمي

 

COVID-19 : LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DE MARRAKECH 
PRÊTE MAIN FORTE AUX 
PERSONNES DÉMUNIES DU 
MONDE RURAL 

1 avril 2020 

.map.ma/frhttp://mapanticorona
/node/2310 
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COVID-19 : LA SOCIÉTÉ 
CIVILE À AL HAOUZ ET À 
MARRAKECH AU CHEVET 
DES FAMILLES 
NÉCESSITEUSES 

9 avril 2020 

http://www.mapanticorona.ma/f
r/node/3164 
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Covid-19 : La société civile de 
Marrakech prête main-forte aux 
artistes de la place Jemaâ El Fna 

-https://maroc
-la-19-ddiplomatique.net/covi

-marrakech-de-civile-societe
-de-artistes-aux-forte-main-prete

fna/-el-jemaa-place-la 
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Covid-19 : La société civile à 
Al Haouz et à Marrakech au 

chevet des familles 
nécessiteuses 

http://www.mapexpress.ma/actu
regions-et-alite/societe 
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Les ONG de Marrakech 
prêtent main forte aux 

artistes de Jemaâ El Fna – 17 
avril 2020 

-ONG-https://www.libe.ma/Les
-main-pretent-Marrakech-de

-El-Jemaa-de-artistes-aux-forte
Fna_a117347.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chehbouni2012@gmail.com
https://www.libe.ma/Les-ONG-de-Marrakech-pretent-main-forte-aux-artistes-de-Jemaa-El-Fna_a117347.html
https://www.libe.ma/Les-ONG-de-Marrakech-pretent-main-forte-aux-artistes-de-Jemaa-El-Fna_a117347.html
https://www.libe.ma/Les-ONG-de-Marrakech-pretent-main-forte-aux-artistes-de-Jemaa-El-Fna_a117347.html
https://www.libe.ma/Les-ONG-de-Marrakech-pretent-main-forte-aux-artistes-de-Jemaa-El-Fna_a117347.html


  0303 ماي 30                        / مركز التنمية لجهة تانسيفت، مراكش، اململكة املغربية 91-لحملة التضامن املجتمعي / كوفيد اإلعالمية التغطية

/ 33880980901قال: ، زنقة املشعر الحرام، الداوديات، مراكش.  الهاتف الن0، الشقة رقم 199، 9مركز التنمية لجهة تانسيفت، الطابق رقم   

  chehbouni2012@gmail.com:البريد اإللكتروني 

 

 

إطالق مبادرة لدعم رواد الحلقة 

بساحة جامع الفنا في ظل حالة 

 الطوارئ الصحية

 6060أبريل  62

https://epaper.lematin.ma/assahraa
/journal/2020/04/24/4/ 
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http://www.alaoula.ma/infos.php?lang=ar 

وللساكنة املستفيدة من الحمالت التضامنية للحد من تداعيات  (،CDRTأحمد الشهبوني، رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت )للسيد تصريح 

 القناة األولى املغربية. ،0303أبريل  8أخبار الظهيرة، بتاريخ  نشرة اسفي، املغرب، –تفش ي فيروس جائحة كورونا بإقليم الرحامنة، جهة مراكش 
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