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األخ األعرج يكرم التالميذ األمناء باملهرجان الوطني املسرح

ف��ي خ�ط��وة م�ع�ب��رة ،وتشجيعا على التشبث بالقيم العالي والتكوين املهني بالنيابة ،مساء يوم األربعاء  29حقيبة املهاجر املغربي إلى شرطة أصيلة بعد عثورهم وقد كان التكرمي متميزا حيث مت في أجواء فنية رائعة
األخالقية الرفيعة في الوسط املدرسي ،كرم األخ محمد نونبر  2017بتطوان ،التالميذ األمناء أنس وأيوب وآدم ،عليها وه��م عائدون من املدرسة إل��ى منازلهم ،دون أن وأم��ام جمهور حاشد خ�لال افتتاح املهرجان الوطني
األعرج وزير الثقافة واالتصال والتربية الوطنية والتعليم من مدينة أصيلة ،على سلوكهم الرفيع عندما سلموا تغريهم النقود التي حتتوي عليها.
للمسرح بتطوان.

األخ األعرج يفتتح معرض الوثائق والصور مبؤسسة أرشيف املغرب

افتتح األخ محمد األعرجوزير الثقافة واالتصال يوم اخلميس  30نونبر ،2017
معرضا للصور والوثائق اخلاصة بـ»طريق الوحدة  ،1957مدرسة املواطنة»
مبؤسسة أرشيف املغرب.
وأكد األخ األعرج ،في كلمة ألقاها باملناسبة ،أن افتتاح هذا املعرض يستحضر
حلظة خاصة من تاريخ املغرب ،متيزت بانخراط بالدنا منذ فجر االستقالل،
حتت القيادة الرشيدة للملك محمد اخلامس ،طيب الله تراه ،في إجناز مشاريع
تنموية ووحدوية كبرى ،ومن ضمنها طريق الوحدة ال��ذي مد اجلسور بني

شمال املغرب وجنوبه ،في إطار مخطط واعي للربط بني أجزاء الوطن الواحد.
وأن استعادة مثل هذه االجنازات التنموية ذات العمق القيمي والوطني ،تعد
تعبيرا عن جدوى ربط املاضي باحلاضر واستحضار أهمية تواصل حلقات
التاريخ الوطني لتكوين َل ِبنات الوحدة واالستقرار والتنمية .فضال عن ذلك
يعد هذا املعرض مناسبة متجددة لتثمني األرشيف وتوظيفه في ترسيخ قيم
املواطنة.
وأضاف األخ األعرجأن هذا املعرض يندرج ضمن التدابير التوثيقية واألنشطة
اإلشعاعية ملؤسسة أرش�ي��ف امل �غ��رب ،وي�ب��رز م��دى اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة ،خللق
التراكمات الكفيلة باالرتقاء بهذه املؤسسة الرائدة إلى مصاف الهياكل الداعمة
ألسس الدمقرطة والتحديث.
وأوضح الوزير أن هذا املعرض الذي يتزامن مع اليوم الوطني لألرشيف ،يعد
آلية من اآلليات املواكبة جلهود إرساء مؤسسة لألرشيف الوطني تليق بالعمق
احلضاري لبالدنا وبأدواره اإلقليمية والقارية والدولية .وأنها أيضا مناسبة
لتعميق الوعي ل��دى أوس��ع فئات املجتمع بأهمية ص��ون ال��ذاك��رة الوثائقية
وتسخيرها في أهداف التنمية وفي إرساء دعائم دولة احلق والقانون .لذلك
لن تدخر وزارة الثقافة واالتصال جهدا في مواكبة أعمالها البنائية وأنشطتها
التحسيسية.
وأبرز األخ األعرج ،أن األرشيف هو بالذات حفظ ألعمال املؤسسات واإلدارات،
أو بتعبير آخر ألعمال النساء والرجال .وبهذا احلديث ،نوه السيد الوزير ،الكبير واملسرحي الرائد واملؤلف املتميز عبد الله شقرون ،استحضارا لكثير من
بإهداء هذه التظاهرة للروح الطيبة ألحد أصدقاء «أرشيف املغرب» .إنه اإلعالمي التقدير لرصيده الفكري واإلبداعي املتنوع.

اختيار مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018
اعتمدت اللجنة الدائمة للثقافة العربية ،في
ختام اجتماعها ،يوم اخلميس بالدار البيضاء،
باإلجماع اقتراح اختيار مدينة وجدة عاصمة
للثقافة العربية لسنة .2018
وأف ��اد ب�لاغ ل ��وزارة الثقافة واالت �ص��ال ،أن
اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة مت�ي��ز إل ��ى جانب
اختياره وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة
 ،2018ب��إص��دار توصيات مهمة تهم الشأن
الثقافي ال�ع��رب��ي ،وح�م��اي��ة وت��أه�ي��ل التراث
الثقافي العربي ،وتعزيز املشاريع الثقافية
العربية املشتركة.
وتعتبر اللجنة ال��دائ �م��ة ج �ه��ازا تنظيميا
مخوال من طرف وزراء الثقافة بالعالم العربي
إلع��داد وث��ائ��ق امل��ؤمت��رات ال��وزاري��ة وتنسيق
عمل إدارة الثقافة باملنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم ،وهي اجلهة املخولة العتماد
اق�ت��راح��ات ال ��دول ف��ي م�ي��دان العمل الثقافي
العربي املشترك حتت إشراف املنظمة.
وبحسب املصدر ذاته ،فقد رفع أعضاء اللجنة
الدائمة للثقافة العربية املمثلني ألكثر من ستة
عشر دول ��ة ع��رب�ي��ة ،على إث��ر ان�ت�ه��اء أشغال
اجتماعها برقية شكر وع��رف��ان إل��ى صاحب
اجل�لال��ة امل�ل��ك محمد ال �س��ادس ،على تفضل
جاللته بإضفاء رعايته السامية على «ملتقى
رع��اي��ة صياغة رؤى عربية للعمل الثقافي
العربي».
وأضاف البالغ ،أن األخ محمد األعرج ،وزير
الثقافة واالتصال ،أعرب في كلمة موجهة إلى
اللجنة الدائمة للثقافة العربية عن شكره لها
على ثقتها باململكة املغربية ،معتبرا أن تشريف

وجدة باختيارها عاصمة للثقافة العربية على
امتداد سنة  ، 2018مناسبة إلع��داد برنامج
ثقافي متنوع وغ �ن��ي ،يخلق حركية ثقافية
باجلهة الشرقية ويفتح الفرص أم��ام إشراك
ال �ط��اق��ات وال �ف �ع��ال �ي��ات اجل �ه��وي��ة واحمللية
للمساهمة في فعاليات هذا البرنامج.
كما أكد الوزير على جعل مدينة وجدة قبلة
للعمل الثقافي العربي مبا يفتح أمامه آفاقا
واع��دة تعززه وتقوي اجلسور الثقافية بني
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة .وذك ��ر األع ��رج بالعمل على
استثمار فعاليات (وج ��دة عاصمة للثقافة
العربية) لتعريف العالم العربي واإلسالمي
والدولي بإشعاع البعد احلضاري والتاريخي
حلاضرة وج��دة من خ�لال التعريف مبختلف
مكونات موروثها الثقافي.

األخ األعرج يعطي انطالقة املهرجان الوطني للمسرح ويكرم الفنانني
ثريا جبران وعبد الكرمي برشيد

إلى غاية  6من دجنبر.
وبهذه املناسبة ،أكد األخ األعرج على مواصلة
اجلهود و التفاني في تطوير هذه التظاهرة و
توفير أسباب استمرارها و إغناء و حتسني
مضامينها وإشعاعها ألن امل�س��رح ليس فقط
متنفسا للفرجة و الترفيه أو مجرد ترف للترويح
عن النفس ،و إمنا هو إلى جانب ذلك كله ،أداة
فعالة لبناء الشخصية املتزنة القومية ،ووسيلة
فعالة للتثقيف و التهذيب االجتماعي .و هو
فضال عن ذلك يتوجه إلى عقل و وجدان اإلنسان
باعتباره مركز كل استراتيجية تنموية.
وأضاف األخ األعرج أن هذه الدورة تزدان رفعة
و حظوة بفضل الرعاية املولوية السامية التي
أع �ط��ى األخ م�ح�م��د األع � ��رج ،وزي� ��ر الثقافة للمسرح بقاعة سينما اسبانيول بتطوان الذي تفضل صاحب اجلاللة امللك محمد السادس
واالتصال انطالقة الدورة  19للمهرجان الوطني انطلقت فعالياته يوم األربعاء  29نونبر  2017نصره الله ،راع��ي الفن و الفنانني ،بإضفائها

على ه��ذه التظاهرة الكبرى .و»نحن مدركون
لرمزية هذه الثقة املولوية السامية ،وواعون
مبرامي االهتمام امللكي الشريف».
وثمن الوزير انفتاح فعاليات املهرجان على
باقي مدن اإلقليم البهية و الواعدة مبوصول
النماء و االزدهار :مرتيل و املضيق و الفنيدق.
و يـتعـزز هذا التثمني أيضا على إثر تصنيف
مدينة تطوان ضمن شبكة املدن املبدعة التابعة
ملنظمة اليونسكو .و بهذا التصنيف األممي
اجلديد تكون تطوان أول مدينة مغربية وثالث
مدينة عربية حتظى بشرف االنضمام إلى شبكة
املدن املبدعة ،و ذلك فضال عن تصنيفها كمدينة
عتيقة منذ سنة .1997
وإدراك��ا منه ألهمية التظاهرة ،أوض��ح األخ
األعرج ،أن رعاية املسرح واملسرحيني من املرامي

التي تتصدر اهتمام وزارة الثقافة و االتصال،
حيث تعمل هذهاألخيرة على تسخير كل ما
في متناولها من إمكانات و تدابير ومشاريع
لتهيئ شروط فضلى للممارسة املسرحية .ومن
مت توجه تدخالتها إل��ى مجمل املناحي ذات
األولوية بالنسبة للشأن املسرحي ،و خاصة
ال�ت�ك��وي��ن وال�ب�ن�ي��ات التحتية ودع ��م اإلب ��داع
املسرحي وتنظيم و دعم التظاهرات املسرحية
و رع��اي��ة ال��وض��ع االع �ت �ب��اري و االجتماعي
للفنانني.
واعترافا بالفن والفنانني تشرف الوزير بتكرمي
رموز املسرح املغربي الذين أعطوا الكثير لهذا
املشهد ،ويتعلق األم��ر بالفنانة املقتدرة ثريا
جبران والفنان الكبير والكاتب املسرحي عبد
الكرمي برشيد.

