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بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيد واال جهة الشرر
السيد رئيس الجهة الشرقية
السيد رئيس املجلس البلدي لىجدة
السيدات والسادة رؤساء الىفىد العربية
السيدات والسادة ممثلل وسائل إلاعالم
عسٍساجي أعسائي الشباب
أيها الحضىر الكرٍم
"املهرجان
اظمدىا لي بذاًت أن أغبر غً ظػادحي إلاشاسهخىم في خفل افخخاح
العربي ملسرح الشباب "الزي ًىظم في ئطاس فػالُاث "الرباط عاصمة الشباب العربي
لسنة  ،"2016جدذ شػاس مً " أجل شباب محعاٌش ومبدع " ،والزي ًدظى بالشغاًت
العامُت لصاخب الجاللت اإلالً مدمذ العادط هصشه هللا وأًذه.
هما أغخىم هزه اٌفشصت ألسخب بالشباب الػشبي الحاطش ،وأهنئ الفشق اإلاعشخُت
التي خظُذ بششف جمثُل بلذانها،وجلذًم غشوطها في "املهرجان العربي ملسرح الشباب
بىجدة" في ئطاس الخبادٌ وؤلاغىاء والاهفخاح غلى آلاخش والاخخفاٌ بالخجاسب الىاجحت
وجلاظمها.
ئن اخخُاسها لخىظُم اإلاهشحان الػشبي إلاعشح الشباب طمً فػالُاث "الشباط
غاصمت الشباب الػشبي لعىت ،"2016يسحؼ ئلى ا إلاياهت التي ًدبىؤها اإلاعشح أو ًجب أن
ًدبىئها بين أوظاط الشباب الػشبي ،هأداة للخػبير و الخفاغل ،و للدوس الزي ًلػبه أبى
الفىىن في مػالجت اللظاًا اإلاجخمػُت ليىهه مشآة حػىغ واكؼ اإلاجخمؼ مً خالٌ ما
ًلذمه مً غشوض معشخُت ملخبعت مً الحُاة الُىمُت ،وجشظُخ العلىن اإلاىاطً
وبىاء اإلاششوع اإلاجخمعي الحذاثي  ،باإلطافت ئلى جىمُت اللذساث الفشدًت والجماغُت
وحشىُل الىحذان وصُاغت اإلالياث الفىُت وجشبُت الزوق.
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أيها الحضىر الكرٍم
ئن الخجشبت اإلاعشخُت باإلاغشب كطػذ أشىاطا هبيرة بفظل الػىاًت اإلالىُت
العامُت لجمُؼ الفىىن ،والجهىد اإلابزولت مً طشف الفىاهين والفاغلين والػاملين في
الحلل اإلاعشحي .فلذ اهطللذ ؤلاسهاصاث ألاولُت للمعشح اإلاغشبي بفىىن شبيهت للمعشح
هـ"الحللت"و"البعاط"و"غبُذاث الشمى "و"ظلطان الطلبت " ،وهي ججاسب لػبذ دوسا هبيرا
في حشىُل مالمذ اإلاعشح اإلاغشبي وحغزًت جاسٍخه ،غلما أن فترة الىضج اإلاعشحي باإلاغشب
اهطللذ في بذاًت الخمعِىاث ،غىذما جىلذ وصاسة الشبِبت والشٍاطت الاهخمام باإلاعشح
في بذاًت
وأغطذ اهطالكت أوٌ مخطط لخطىٍش اإلاماسظت اإلاعشخُت باإلاغشب
الخمعُيُاث،مً خالٌ جأظِغ اإلاشهض اإلاغشبي لألبدار الذسامُت بكُادة خبراء ومإطشًٍ
فشوعُين ومغاسبت،واغخبرث اٌهىاة ألاولى ٌإلاعشح اإلاغشبي غلى الشيل الغشبي .
فياهذ "فشكت اإلاػمىسة" أوٌ فشكت معشخُت وطىُت ،اهخمذ بصىاغت الفشحت وفم
كىاغذ ومػاًير اخترافُت للمماسظت اإلاعشخُت ،أفشصث سوادا ومبذغين ظاهمىا في جلذًم
سوائؼ اإلاعشح الػالمي ئلى حاهب ئهخاحاث مغشبُت صشفت جألُفا واكخباظا ،بصمذ
العاخت اإلاعشخُت اإلاغشبُت ،وأفشصث فىاهين مخميزًً ظاهمىا في جأطير أحُاٌ مً
اإلاعشخُين خالٌ فترة العخِىاث والعبػُىاث ئلى ًىمىا هزا ،وهخص بالزهش ججشبت
"معشح الهىاة"اٌثي ظاهمذ في ئغىاء الحشهت اإلاعشخُت باإلاغشب  ،وصىال ئلى ججشبت
مياهت
"معشح الشباب"اإلاخميز بخللائُت مماسظُه وفلعفخه ومظمىهه ،والزي جبىأ
مشمىكت بين أوظاط الشباب ،بدُث أصبذ كاغذة خصبت إلغىاء العاخت اإلاعشخُت
اإلاغشبُت والػشبُت.
هما ًدظى اإلاجاٌ اإلاعشحي الُىم باهخمام الحيىمت ،وٍذخل في ئطاس العُاظاث
الػمىمُت وهزا اظتراجُجُاث الخىمُت الجهىٍت  .وفي هزا الصذد جم حشُِذ الػذًذ مً
اإلاعاسح الىبري ،ومً طمنها معشح مدمذ العادط بىحذة الزي ًدخظً هزه الذوسة
واإلاعشح الىبير الزي ًخم حشُِذه بمذًىت الشباط ،والزي ٌػخبر أهبر معشح باللاسة
ؤلافشٍلُت ئطافت ئلى معاسح غذًذة لللشب ،مؼ جىفير بيُاث جدخُت مالئمت إلاماسظت
الفىىن الذسامُت حعخجُب للمىاصفاث الفىُت واإلاهىُت ،بما ٌعمذ بخػضٍض معاهمتها في
الخىمُت الاكخصادًت والاحخماغُت والنهىض بالشأن الثلافي ،وجىظُؼ كاغذة مشاسهت
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الشباب في اإلاماسظت اإلاعشخُت ،جىشَعا إلابذأ دملشطت ولىج اإلاعاسح واإلاماسظت
اإلاعشخُت.

حضرات السيدات والسادة
عسٍساجي أعسائي الشباب
هخخىٍج
ٌعشوي أن أغطي اهطالق فػالُاث "اإلاهشحان الػشبي إلاعشح الشباب"
للذوساث الػشش العابلت للمهشحان الىطني إلاعشح الشباب الزي اغخبر هخجشبت سائذة في
الخأطير الفني وؤلابذاعي للشباب بمإظعاث دوس الشباب ،آمال أن ججػلىا مً مهشحاهىم
غشظا معشخُا وفشصت للخػاٌش وؤلابذاع ،ولحظة كىٍت حػِشىنها ،حاغلين مً خشبت
معشح مدمذ العادط بهزه اإلاذًىت الخاسٍخُت مُذاها لىبز الخطشف والػىف بيل
أشياله ،وسظالت فىُت جدمل في غملها الخػاٌش والعلم والعالم  ،رلً أن هزا ألاظبىع
ظُيىن خافال بالػذًذ مً الػشوض اإلاعشخُت اإلاخىىغت ،وهزا مجمىغت مً ألاوشطت
اإلاىاصٍت التي جخظمً مىائذ معخذًشة خىٌ اإلاعشح الػشبي ودوسه في الخىمُت ،باإلطافت
ئلى خللاث مىاكشت الػشوض اإلاعشخُت اإلابرمجت في اإلاهشحان مً أحل جبادٌ الخجاسب
والخبراث وفخذ الحىاس بين الفىاهين اإلاعشخُين الشباب اإلاشاسهين في هزه الذوسة.
فهىِئا للفشق الػشبُت التي جم اخخُاسها لخمثُل بلذانها ...وهىِئا إلاعشح الشباب
الػشبي بمهشحاهه وبشبابه اإلابذع الطمىح ،وهىِئا إلاذًىت وحذة غاصمت الجهت الششكُت
بىجاح الذوساث واإلالخلُاث العابلت التي غشفتها هزه اإلاػلمت الثلافُت ،وهىِئا لها
باخخظانها لهزه الخظاهشة الفىُت الػشبُت  ،وهىِئا لشباب وحمهىس مذًىت وحذة بهزا
اإلاعشح الفعُذ والجمُل الزي جخىفش فُه ول ملىماث الػشوض اإلاعشخُت والفىُت
اإلاخخلفت.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير أمحنا العربية وشبابنا ،والسالم عليكم ورحمة هللا جعااى
وبركاثه.
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