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 بالغ صحفي 
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لدورة الثانية ا (ANPO)تنظم الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك ، يناير من كل سنة 15تخليدا لليوم الوطني للبيض الذي يوافق 

مع الشركاء والفاعلين في القطاع وبتعاون  (FISA) تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب ،ة من هذا اليومعشر

بقاعة الندوات بمعرض ابتداء من الساعة العاشرة صباحا  2020يناير  18يوم السبت وكذا السلطات اإلقليمية لعمالة أزيالل، وذلك 

 .بساحة آيت عشور وسط مدينة أزياللالذي سيقام بهذه المناسبة المنتوجات المجالية المحلية 

    التالية:األنشطة الوطني يتضمن برنامج هذا اليوم و

 البرنامج

 المنتوجات المجالية المحلية بساحة آيت عشور وسط مدينة أزيالل : بمعرضبقاعة الندوات 

 استقبال وتسجيل المشاركين. 10:00

 افتتاح اليوم الوطني للبيض :  10:30

 البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.كلمة السيد ممثل وزارة الفالحة والصيد  - 

 كلمة السيد يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.  - 

 كلمة السيد بوشتى بوصف، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك. - 

 
 تكريم مهنيين بقطاع بيض االستهالك )منتجين وتجار(. -

 بيض االستهالك بالمغرب.تقديم قطاع إنتاج  11:00
 الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك. الرئيس والناطق الرسمي بإسم نائبالسيد خالد الزعيم، 

وجمعية محلية بخصوص التكوين في مجاالت إنتاج   (FISA)توقيع اتفاقية شراكة بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 11:15

 (.(AVIPOLE CASABLANCAالدواجن بمركز التكوين والبحث التطبيقي بعين جمعة 

 تنظيم دوريات في بخصوصمحلية  وجمعية( ANPO) االستهالك بيض لمنتجي الوطنية الجمعية بين شراكة اتفاقية توقيع 11:20

 أزيالل.  إلقليم التابعة الترابية الجماعاتلفائدة  القدم كرة

 بمعرض المنتوجات المجالية المحلية وتذوق البيض بساحة آيت عشور وسط مدينة أزيالل :

 توزيع البيض واألقمصة بساحة آيت عشور على بعض المستفيدين.  -  11:45

 
  إلى المستفيدين بدور الطالب والطالبة ودورقميص  4000و بيضة  150 000 سليمإعطاء انطالقة قافلة البيضة المغربية لت -

 اإلقليم.  لجماعات ن والمدارس الجماعاتية التابعةآالقر

 

12:15 
 المعرض.أروقة زيارة 

 وصفات البيض. تذوق 

التعريف بالقيمة الغذائية العالية للبيضة المغربية،  إلى من خالل هذه األنشطة االجتماعية والتضامنية واالقتصادية، تسعى الجمعية، و

 وخاصة األطفال، بمزاياها الصحية وفوائدها الغذائية. وتحسيس المستهلك،

 .(ANPO)المرجو االتصال بالجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك  ،للمزيد من المعلوماتو
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