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  ثظاىرة ثلافية، ػلمية وفنية 2015 دجنرب 20  ىل 18ًنظم  جمللس  دلاغي ملدًنة مر كش من 

ػالنذلكرى كربى  حذفاالاب وساهية وذكل اث ػامليا  رت مدًنة مر كش  مثالثينالإ برش كة مع جملس مالإ

 مس ياحة، والًة  رة  لأوكاف و مضؤون  الإسالمية، وز رة وز  مثلافة، آ سفي، وز رةة مر كش جو

  ابحلفاظؼىل  مرت ث  مثلايف  ميت ثؼىنهجة مر كش آ سفي ،جملس غامةل مر كش و منسلية  دلؼيات

 .ملدًنة مر كش

  ملنجز ت  ميت حلليا خمخلفاملخدخلني سو ء من  ملطاع مييملخلى مخق  مكربى، بر ىذه  الإحذفاميةتوثع

ن  مخد بري. مؼلود  مثالثة  لأخرية مؼام آأو  خلاص خالل  و الإجر ء ت  ميت مت  ختاذىا حرهو ىل ثأأىيل   إ

مد رس  و ايوز و ممنساجد منس يج  مؼمر ين نلمدًنة  مؼخيلة وحد ئليا ومؼامليا  مخارخيية 

كام سينصب  الإىامتم ػىل  مرت ث  مضفوي  مالمادي مساحة . غخيلةورايضاثوفنادق وآأسو ق غخيلة

 .جامع  مفناء

وبؼيد صامل ثأأىيل  خمطط الإرساء آأسس وكو ػدحمطة نلمنظمني  ىذه  ملناس بة  ملمزية جضلكو

حياء منس يج  مؼمر ين  وحرممييوصياهخو  نلمدًنة  مؼخيلة ملدى الإدماج وثوحيداكفة  مخدخالت من آأجل  إ

 . وبيئيةمن  لأرض ر  ميت ثدسبب فهيا غو مل برشًة

،ملاء ت وحفالت حر ثية هدو ت، ورصات معلس خلام كافية ث ػىل ىامش ىذه  مخظاىرة  لو

 مضفوي  مرت ث ثصني يف ػمل  مرت ث  ملادي و و لأجاهباملخغاربة مل خلرب ء  وًنضطيا خنبة من  لأساثذة

  منس يج  مؼمر ين وثأأىيل كبري مخلدمي حصيةل خمخلف  مخدخالت مرتممي س يلام مؼرض كام . مالمادي

طالع  دليور ػىل مناذج  من آأغامل  مرتممي  ملنجزةنلمدًنة  مؼخيلة  . و  إ

ة ذ ت  مؼمر ن  مؼًرق وجتدر  الإصارة  ىل آأن   1985منذ مدًنة مر كش صنفت من بني  ملدن  لأثًر

  مضفوي الاوساين ملصنفة  غخبار  مرت هثا " ءجامع  مفنا"كام متزيت غن  ملدن  مضيرية  مؼاملية بساحهتا 

 .2001 مالمادي منذ

 


