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اختتام فعاليات الدورة الثانية ملهرجان الهندسة املعمارية
اختتمت بمدينة مكناس فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للهندسة املعمارية تحت شعار "الهندسة
املعمارية في خدمة املواطن" والتي نظمتها وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة
بمشاركة الهيئة الوطنية للمهندس املعماري تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وايده ،والتي امتدت من الخامس عشر إلى التاسع عشر من شهر يناير الجاري ،بجهة فاس-مكناس.
عرفت هذه الدورة ثالث محطات رئيسية ،كانت اولها من مدينة فاس العلمية وانتهت بمدينة مكناس
اإلسماعيلية مرورا بتازة االبية.
احتضنت مدينة فاس افتتاح أيام املهرجان ،وكانت بالنسبة ألبناء هذه املدينة مناسبة للتعرف على ارثها
العمراني ،حيث اثيرت إشكاليات هذا املوضوع الهام من جوانب عدة ،كانت الندوات العلمية واألنشطة الثقافية
والفنية تحاول مناقشتها واإلجابة على بعضها.
وشهدت فعاليات هذه الدورة ،املنظمة بتعاون مع مجموعة من الفاعلين املحليين ،مشاركة مجموعة من
الشخصيات الوازنة على املستويين الوطني والدولي ،من السلطات املحلية ومسؤولين عن مختلف القطاعات
الوزارية وخبراء مغاربة وأجانب متخصصين في مجال الهندسة املعمارية وبعض الفنانين.
كما استهدفت فعاليات هذا املهرجان ،جميع شرائح املجتمع ،حيث أقيمت اوراش الرسم ألطفال ستة مدارس
من ستة مقاطعات ،وأقيمت معارض للمجسمات الهندسة املعمارية ،والفوتوغرافية للمعالم التي رممت
باملدينة القديمة ،وكذا تصاميم التهيئة ،وانقاذ املدن العتيقة بجهة فاس-مكناس و لعشاق الطوابع البريدية،
معرض للطوابع التي لها عالقة بالهندسة املعمارية ،إضافة الى معرض للوحات الفنية خاص باملهندسين
املعماريين ،وبالنسبة لطالب الهندسة املعمارية ،كان لهم الحظ في عرض ملشاريعهم الدراسية.
وقد ساهم املهرجان في تحقيق إنجازات عملية مهمة بمدينة فاس من بينها :إعطاء انطالقة اشغال إلعادة تقييم
احدى االزقة بحي "زازا" بفاس ،تهيئة املشهد العام لجانب من ساحة املقاومة ،واضاءة باب بوجلود التاريخية.
اما املحطة الثانية للمهرجان يوم االربعاء 17يناير ،2018فكانت بمدينة تازة ، ،حيث عرفت يوما حافال بالعديد
من األنشطة ،تنوعت ما بين الزيارات امليدانية ملعاملها التاريخية والندوات العلمية واملعارض الثقافية والسهرات

الشعرية الطربية واالوراش الفنية ألطفال الساكنة املحلية .واسفرت على عدة توصيات أهمها :توسيع متحف
املدينة واغنائه بمجموعة جديدة ،ستساهم فيها الوزارة ومقترح تدخل وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس
في تأهيل املدينة العتيقة بتازة ،وفقا ملخطط ستساهم فيه البلدية و الوكالة الحضرية والوزارة بإحداث لجنة
ملتابعة هذه التوصية على املستوى املركزي واملحلي.
اما املحطة الثالثة واألخيرة ،فقد حط املهرجان رحاله بمدينة مكناس االسماعيلية ،وتميزت هذه املحطة
بالزيارات للمواقع التاريخية لكل من املوقع االثري وليلي واملدينة القديمة ومعاملها التاريخية مع أساتذة اجالء
غيروا نضرة البعض وصححوا املفاهيم للبعض االخر ،حيث خرج الجميع من هذه الزيارات خالف ما كانوا عليه
عند دخولهم .وقد عرفت هذه املدينة على غرار فاس وتازة ،ندوة علمية ومعارض وسهرة فنية واوراش للرسم
لألطفال.
وقد تميزت هذه املحطة األخيرة للمهرجان الوطني للهندسة املعمارية ،بحضور السيدة فاطنة لكحيل ،كاتبة
الدولة لدى وزير اعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،املكلفة باإلسكان ،ملعظم األنشطة
املبرمجة في هذا اليوم األخير ،حيث قامت بزيارة دار املهندس رفقة السيد العامل والوفد املرافق له ،و مقر
البلدية لزيارة معرض املجسمات والصور الفتوغرافية ،ثم الى مركب الثقافي لوزارة األوقاف لحضور ندوة علمية
وتوزيع الجوائز على األطفال الفائزين في مسابقة الرسم وكذا الجوائز التقديرية على املشاركين في تنظيم
املهرجان.
وقامت السيدة فاطنة لكحيل ،بإلقاء كلمة على الحضور بمناسبة اختتام الدورة الثانية ملهرجان الهندسة
املعمارية.
و في األخير ،تليت برقية الوالء و اإلخالص املرفوعة لصاحب الجاللة نصره هللا و ايده.

