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     41  ـ العدد

المطالبة االحتفال بالذكرى الثالثة والسبعین لتقدیم وثیقة 

، خصصت ثانویة الفارابي اإلعدادیة، التابعة 

للمدیریة اإلقلیمیة لمراكش، على غرار باقي المؤسسات التعلیمیة بالجھة، 

وذلك . برنامجا حافال باألنشطة المتمیزة المخلدة لھذه المناسبة الوطنیة العظیمة

ھا ھذه المؤسسة خالل األیام الثقافیة والریاضیة والصحیة والبیئیة، التي نظمت

بشراكة مع فعالیات المجتمع المدني وبتعاون مع مجلس مقاطعة المدینة، ما بین 

وقد حضر السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة 

، فقرات االحتفال بھذه 2017ینایر  12كوین مراكش آسفي، یوم الخمیس 

المحطة التاریخیة الحاسمة في الكفاح الوطني الذي خاضھ الشعب المغربي األبي 

بحیث تم تقدیم درس . بقیادة العرش العلوي المجاھد، في سبیل الحریة واالستقالل

وتنظیم كل المغاربة، البارز والراسخ في ذاكرة 

معرض للصور التاریخیة والمخطوطات التي تقوي االعتزاز باالنتماء الوطني، 

  . تخصیص ورشات للرسم والصباغة وبرمجة مجموعة من األنشطة الریاضیة
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   - الداودیات  – أبي عبیدةزنقة  -آسفي   اكشاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مر

 

                                                                                                                             

  

  

  

   

ـ العدد  2017يناير       نشرة إخبارية إلكترونیة    

االحتفال بالذكرى الثالثة والسبعین لتقدیم وثیقة بمناسبة     

، خصصت ثانویة الفارابي اإلعدادیة، التابعة )1944ینایر  11(االستقالل ب

للمدیریة اإلقلیمیة لمراكش، على غرار باقي المؤسسات التعلیمیة بالجھة، 

برنامجا حافال باألنشطة المتمیزة المخلدة لھذه المناسبة الوطنیة العظیمة

خالل األیام الثقافیة والریاضیة والصحیة والبیئیة، التي نظمت

بشراكة مع فعالیات المجتمع المدني وبتعاون مع مجلس مقاطعة المدینة، ما بین 

  .2017ینایر  14و 12

وقد حضر السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة      

كوین مراكش آسفي، یوم الخمیس توال

المحطة التاریخیة الحاسمة في الكفاح الوطني الذي خاضھ الشعب المغربي األبي 

بقیادة العرش العلوي المجاھد، في سبیل الحریة واالستقالل

البارز والراسخ في ذاكرة حول ھذا الحدث التاریخي 

معرض للصور التاریخیة والمخطوطات التي تقوي االعتزاز باالنتماء الوطني، 

تخصیص ورشات للرسم والصباغة وبرمجة مجموعة من األنشطة الریاضیة و
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یخص الحفل الفني، فقد جمعت فقراتھ بین األغاني واألناشید 

الوطنیة والمالحم التاریخیة التي تحتفظ بھا الذاكرة الوطنیة والتي تؤرخ لھذه 

الذكرى الخالدة التي یحتفي بھا المغاربة، وفاء واعتزازا برجاالت الوطنیة 

أبناء ھذا والمقاومة والتحریر، وتمجیدا للبطوالت العظیمة التي صنعھا 

علما أن االحتفال بھذه المحطة . الوطن بإیمان صادق وروح وطنیة عالیة

التاریخیة المجیدة والغالیة على قلوب المغاربة، یجسد أروع صور النضال 

لمیثاق التاریخي الذي یجمع بین العرش والشعب من 

  . أجل عزة الوطن وكرامتھ وسؤدده

ولإلشارة، فإن االحتفال بھذه الذكرى المجیدة التي تحتفظ بھا الذاكرة 

الوطنیة، یرسل إشارات قویة في اتجاه تنویر أذھان الناشئة واألجیال 

الصاعدة بمضامین وثیقة االستقالل ومعانیھا العمیقة وأبعادھا الوطنیة، 

یشكل مناسبة  كما. المجسدة لسمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش والشعب

سانحة إلبراز جسیم التضحیات في سبیل الحریة واالستقالل وتقویة الحماس 

الوطني والتعبئة المستمرة واالنخراط القوي في األوراش التنمویة المعاصرة 

والمستقبلیة من أجل إعالء صروح المغرب الجدید في ظل القیادة الرشیدة 

      . نصره هللا والحكیمة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس

 

   - الداودیات  – أبي عبیدةزنقة  -آسفي   اكشاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مر

 

یخص الحفل الفني، فقد جمعت فقراتھ بین األغاني واألناشید  وفیما     

الوطنیة والمالحم التاریخیة التي تحتفظ بھا الذاكرة الوطنیة والتي تؤرخ لھذه 

الذكرى الخالدة التي یحتفي بھا المغاربة، وفاء واعتزازا برجاالت الوطنیة 

والمقاومة والتحریر، وتمجیدا للبطوالت العظیمة التي صنعھا 

الوطن بإیمان صادق وروح وطنیة عالیة

التاریخیة المجیدة والغالیة على قلوب المغاربة، یجسد أروع صور النضال 

لمیثاق التاریخي الذي یجمع بین العرش والشعب من یؤكد على االوطني و

أجل عزة الوطن وكرامتھ وسؤدده

ولإلشارة، فإن االحتفال بھذه الذكرى المجیدة التي تحتفظ بھا الذاكرة     

الوطنیة، یرسل إشارات قویة في اتجاه تنویر أذھان الناشئة واألجیال 

الصاعدة بمضامین وثیقة االستقالل ومعانیھا العمیقة وأبعادھا الوطنیة، 

المجسدة لسمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش والشعب

سانحة إلبراز جسیم التضحیات في سبیل الحریة واالستقالل وتقویة الحماس 

الوطني والتعبئة المستمرة واالنخراط القوي في األوراش التنمویة المعاصرة 

والمستقبلیة من أجل إعالء صروح المغرب الجدید في ظل القیادة الرشیدة 

والحكیمة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس

   

 




