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 الممــلكة المغربية

 
 تقديم وصف لألعمال المسرحية المبثوثة على الخدمات السمعية البصرية العمومية

.5102مارس  52 - 52 - 52 و  5102يناير  شهر  
 

 
 
 

 5102 أبريل  2
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 :تقديم

ذاعية والتلفزية اإل اذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية خدماهتمكل من الشركة الوطنية لإلحتمالت   دفرتالزِم ي
بتشجيع التعبري املسرحي يف شبكة براجمهم. ويشكل هذا االلتزام جزءًا من مهام اخلدمة العمومية املنوطة هبم فيما 

 تعلق بالرتفيه والرتبية وخصوصاً النهوض بالثقافة والفنون، بل واإلخبار )الثقايف( لدى اجلمهور العريض.

املسرح يف فضائنا السمعي البصري هو انشغال ينبع  مبكانةال السمعي البصري إذن، فانشغال اهليأة العليا لالتص
من واجب السهر على احرتام هذه اخلدمات العمومية اللتزاماهتا القانونية. غري أن هذا االنشغال يستقي مشروعيته  

 لفنية البشرية.الذي مييز هذا الشكل التعبريي الذي يعترب من أقدم التعبريات ا لسياقاكذلك من استحضار 

يف املسرح مضمونًا جاهزًا وشعبيًا على حد سواء عندما صار البث  ،بلدان أخرى وجد املغرب، على غرار لقد
ت الفرقة الوطنية لإلذاعة الوطنية ذات السجل احلافل واملتنوع . حيث مل تلبث أن هب  1691التلفزي متاحًا عام 

واألسود"  ألبيضاسرح أيام جمده على شاشات تلفزتنا، خالل فرتة "إىل جندة تلفزتنا الوطنية الوليدة. وعرف امل
وحىت بعد ذلك على "األوىل" و"دوزمي" مع تعادهلما يف هذا اجملال خالل السنني األخرية. بيد أن تاريخ حقبتنا 

مومية التلفزية الفتية يؤكد أمهية مسامهة هذا الفن يف الربجمة، كما وجب التأكيد على طموحات السياسات الع
 املعلن عنها يف هذا الباب، وكذا الطموحات واإلجنازات السالفة لرجال ونساء املسرح الوطين.

ميثل املسرح االحرتايف املغريب، بوجوهه الفذة ومدارسه احلقة اخلاصة بالركح املغريب، مقرونًا مبسرح اهلواة املفعم 
ومشرِعنة لطموحات السياسات العمومية )املوجودة باحلياة )خصوصاً يف الستينيات والسبعينيات(، خلفية مشجعة 

أو املعلنة لدى الوزارة الوصية( اليت تفتح بعض مشاريعها الكربى آفاق الغد: مركبات مسرحية كربى يف طور 
 اإلجناز بالدار البيضاء والرباط، إضافة إىل العديد من املشاريع املدرجة يف املخططات احمللية واإلقليمية واجلهوية.

 اخلدماتيف شبكات برامج الفن الراسخ منذ القدم يف تقاليد التعبري الفين للمغاربة،  هذاحيتل املسرح،  فهل
 ا  يف دفاتر حتمالهت املنصوص عليه يزاحل العمومية ةالبصري ةالسمعي
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ات برجمة اخلدمهليأة العليا هذا التقرير الوصفي الذي يقدم معطيات هتم اأجنزت  ،لإلجابة على هذا السؤال
أعمال مسرحية بشكل منتظم ضمن  التزامات بإدراجدفاتر حتمالهتا تتضمن اليت العمومية السمعية البصرية 

 واختارت لذلك مدخلني : ،1الشبكة املرجعية

 الربجمة العامة للخدمات السمعية البصرية اليت تنص  دفاتر حتمالهتا على تتبع خالصة  ول يهم املدخل األ
 ؛5112حية بشكل منتظم ضمن الشبكة خالل شهر يناير ضرورة برجمة أعمال مسر 

 مع اليوم العاملي للمسرح الذي يصادف كيفية تفاعل اخلدمات املعنية يتعلق خبالصة تتبع   املدخل الثاين
و  59خص صت للموضوع أيام رد الربامج أو الفقرات أو الروبورطاجات اليت االكتفاء جبمع ، 2مارس 52
 .5112مارس  52و  52

I. 5102شهر يناير   – المسرح في برمجة القنوات العمومية  حضور 
 
اليت تنص  دفاتر حتمالهتا للخدمات السمعية البصرية لوقوف على مدى حضور هذا النوع الفين يف الربجمة العامة ل

خمتلف اخلدمات  العامةديرية املتابعت ، 3بشكل منتظم ضمن الشبكة املرجعية على ضرورة برجمة أعمال مسرحية
 . 5112خالل شهر يناير املعنية لسمعية البصرية ا

نص عليه الزمين للشبكة املرجعية وفق ما ت وحرصت املديرية على احتساب األعمال املسرحية املبثوثة ضمن اجملال
ومن ضمن املالحظات املسجلة يف هذا اإلطار أن القناة األوىل بثت طيلة شهر  .4القطب العمومي حتمالتدفاتر 

بالنظر إىل برجمته خارج الشبكة املرجعية ابتداء  يف التقرير التايل بدون أن يتم احتسابه 5مسرحيا واحدا يناير عمال
 دقيقة بعد منتصف الليل. 51من الساعة الواحدة و

                                                           
1
قناة "األسرة والطفل" التي لم ينطلق بثها بعد، إلى جانب  -قناة "أفالم"  -قناة "السادسة"  -قناة "الرابعة"  -قناة "تمازيغت"  -القناة "الثانية"  -القناة "األولى"  - 

 "اإلذاعة الوطنية".
2
مارس منذ أن جعل املعهد الدويل  52العرتاف الرمسي واملؤسسايت من طرف اجملتمع الدويل إىل درجة احتفاء مجيع الشعوب به سنوياً كل باعلى الصعيد الكوين،  ،حيظى املسرح - 

طاب للكاتب املسرحي "جان  مبدينة "فيينا"؛ إذ طبع االحتفال األول هبذه املناسبة خ 1691من قبل اليونسكو، من هذا التاريخ يوماً عاملياً سنة  1692للمسرح، الذي أسس سنة 
ة حول منذ ذلك احلني، وكل سنة، يُتلى خطاب شخصية المعة تنتمي إىل هذا الفن، وختتارها اليونسكو، على مجيع مسارح العامل قصد "تنوير البشري ...1695مارس  52كوكتو" يف 
 نفسها"...

3
 .، وتبني  أهنا مل تبث أي عمل مسرحيمن دفاتر حتمالهتم أي التزام خبصوص بث أعمال مسرحيةامتدت املعاينة أيضا إىل خمتلف املتعهدين مبا فيهم الذين ال تتض - 

ومن الساعة الثانية عشرة زواال إىل  حتتسب الشبكة املرجعية طيلة أيام السنة، باستثناء الفرتة الصيفية وشهر رمضان، من الساعة السادسة والنصف إىل الثامنة والنصف صباحا، - 4
 ليل.منتصف ال

 .11:51:35ابتداء من الساعة  5115يناير  3يتعلق األمر مبسرحية "دارت بينا الدورة" بتاريخ  - 5
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، ويتعلق األمر بقناة أعماال مسرحية بثتقنوات تلفزية عمومية فقط هي اليت  ثالثوتبني من خالل املتابعة، أن 
تبثان أعماال مسرحية انطالقا  "أفالم"وقناة  "الرابعة". وإذا كانت كل من قناة "أفالم"وقناة  "الرابعة"وقناة  "املغربية"
 .ةمسرحي أعمالال يتضمن دفرت حتمالهتا أي التزام خبصوص بث  "املغربية"ن التزاماهتما الكمية، فإن قناة م

، إىل جانب تكرار إعادهتا سواء ضمن الشبكة أن القنوات الثالث بثت مسرحيات سبق بثها أيضا واملالحظ
املرجعية أو خارجها، إذ تراوح تكرار بث نفس املسرحية ما بني مرتني يف اليوم الواحد وثالث مرات يف األسبوع 

 الواحد وسبع مرات يف أسبوعني.
 

دفاتر  تضمنتذاعة واحدة عمومية هي اليت قنوات تلفزية عمومية وإ 2على مستوى االلتزامات الكمية، فإن 
 "الرابعة"وقناة  "متازيغت"وقناة  "الثانية"والقناة  "األوىل"وهي: القناة  حتمالهتا التزاما كميا ببث أعمال مسرحية،

 ."اإلذاعة الوطنية"اليت مل ينطلق بثها بعد، إىل جانب  "األسرة والطفل"وقناة  "أفالم"وقناة  "السادسة"قناة و 
االلتزامات الكمية للخدمات التلفزية واإلذاعية مرفوقة بالنتائج املسجلة خالل جدول ملختلف امللحق يف جتدون و 

5112شهر يناير 
i ( 1انظر امللحق رقم). 

 
II.  تفاعل الخدمات التي تتضمن دفاتر تحمالتها التزامات ببث أعمال مسرحية مع اليوم العالمي

 للمسرح
برامج اخلدمات السمعية البصرية   -مارس من كل سنة  52 -مبناسبة اليوم العاملي للمسرح تتبعت املديرية العامة 

اليت تتضمن دفاتر حتمالهتا التزامات ببث أعمال مسرحية، هبدف رصد تفاعل اإلذاعات والقنوات التلفزية املعنية 
. ويتعلق األمر خبمس قنوات تلفزية وإذاعة واحدة )القناة 5112مارس  52و  52و  59مع هذا احلدث طيلة أيام 

 اإلذاعة الوطنية(. -قناة متازيغت  -قناة أفالم  -قناة الرابعة  -القناة الثانية  -ىلاألو 

واتضح من خالل التتبع، أن ثالث قنوات تلفزية وإذاعة واحدة تناولت حدث اليوم العاملي للمسرح، وهي القناة 
 األوىل، القناة الثانية، قناة الرابعة واإلذاعة الوطنية. 

بواقع  نشراتها اإلخباريةروبورطاجات يف  (9) ةست 5112مارس  52و  52و  59أيام  ولىالقناة األفقد بثت 
اثنني يف اليوم الواحد مه ت مواضيع خمتلفة هي الدورة الرابعة مللتقى املسرح بفاس، والدورة الرابعة جلائزة حممد اجلم، 

للمسرحية القصرية، ومشروع إنشاء املسرح  واحتضان مدينة الفقيه بنصاحل لتظاهرات فنية، واختتام الدورة اخلامسة
"صدى كما مت بث إعادة حللقة من الربنامج األسبوعي   وعرض مسرحي لفرقة البدوي.الكبري بالدارالبيضاء، 

 يف موضوع "الكتابة املسرحية باملغرب". 5112مارس  55سبق بثها يوم  اإلبداع"
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روبورطاجات خالل يومي  (9اهتا اإلخبارية من خالل أربعة )، فأشارت إىل موضوع املسرح يف نشر القناة الثانيةأما 
، متحورت حول صدور كتاب حول املسرح للكاتب الطاهر الطويل، واحتضان احملمدية 5112مارس  52 و 52

ملهرجان املسرح للجميع، وإطالق املعهد الفرنسي بفاس حلملة تعليم اللغة الفرنسية عن طريق احلكي، ومضمون 
 لفرقة هاوية من مدينة أرفود. العرض املسرحي

املنقول عن القناة األوىل وتضم ن نقاشا مع املؤلف املسرحي أنور  "مسارح"برنامج  الرابعةقناة من جهتها، بثت 
املأخوذ عن قناة "دوتشي فيلي" والذي  "يورو ماكس"اجلندي وعرضا ملسرحية "بنت الشعب"، إىل جانب برنامج 

 مصنع أملاين متخصص يف صناعة ستائر املسارح. تضمنت إحدى فقراته تقريرا عن

 "أخبار الفن والثقافة"برامج هي  (9، فربجمت مواضيع تتعلق باملسرح يف أربعة )الوطنيةاإلذاعة أما بالنسبة إىل 
دقائق  2، إىل جانب برجمة برنامج خاص/كبسولة مد هتا "متابعات ثقافية"و "صباح بالدي"و "مع الشباب"و

العاملي للمسرح يوما واحدا بعد االحتفال به، كما مت عرض جزأين من مسرحية إذاعية حتت عنوان مبناسبة اليوم 
 "طريق الشوك"، وهي املسرحية اليت تُعرض أجزاؤها منذ أزيد من أسبوعني.

واستضاف املتعهدون املشار إليهم يف إطار تصرحيات أو حوارات ممثلني وخمرجني ومدير ملتقى ورئيس بلدية ووزير 
 .(5 انظر امللحق رقم) iiالثقافة
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جدول لمختلف االلتزامات الكمية للخدمات التلفزية واإلذاعية مرفوقة بالنتائج المسجلة  :1الملحق رقم 
 5102 خالل شهر يناير

 
 الخاصة باألعمال المسرحية األسبوعية والشهرية  االلتزامات الكمية

 المعنية بمختلف الخدمات السمعية البصرية

iالنتيجة حسب  يرةتالو  
 دفاتر التحمالت

 في دفاتر التحمالت مضمون المادة
 المادة
 المعنية

حسب  االلتزام
 دفاتر التحمالت

 القناة

 مرة يف الشهر 0
تبث وتنتج القناة بصفة منتظمة عمال مسرحيا مغربيا 

 .يف الشهر
 عمل مسرحي مغربي 31

القناة 
 الثانية

مرة في األسبوع 0 مرة يف  1 
 األسبوع

تبث القناة بصفة منتظمة كل أسبوع  عرضا مسرحيا 
.مغربيا وال يشرتط أن يكون بثا أوليا  73 

أفالم ومسلسالت 
تلفزية وأعمال 

 سينمائية والمسرح
 الرابعة

بثت القناة عملين 
مسرحيين في شهر 
يناير، لكن االلتزام 

التزام عام الكمي هو 
يهم في الوقت نفسه 
المسرحيات وباقي 

 أعمال الخيال.

- 
متثل األعمال السينمائية والتلفزية واملسرحية املغربية، 

على األقل، ربع األعمال، من كل صنف على حدة، 
 اليت تبث يوميا على القناة.

112 

األعمال السينمائية 
والتلفزية والمسرحية 

 المغربية
 أفالم

ساعة كل  51
 أسبوع

تستفيد األعمال التخيلية واملسرحية املغربية من عرض 
مميز، على أن يبدأ بثها بني الساعة التاسعة والعاشرة 

ساعة كل أسبوع. 51ليال ومتثل على األقل   

لم ينطلق بث القناة 
 بعد

عربيا. كل أسبوع عرضا مسرحيا مغربيا أو  تقدم أسبوعيا  114 

عرض مسرحي مغربي 
عربي أو  

 األسرة
 والطفل

1 

مرة يف اليوم  
بالنسبة لكل 

 التزام

 )مع برامج أخرى( تبث اإلذاعة يوميا وبالتناوب
مسرحية مغربية أو عربية، على أن تبث مسرحية 

.مغربية واحدة على األقل  
135 

برامج اإلبداعات 
 الفنية

ذاعة اإل
 الوطنية
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 المعنية بمختلف الخدمات السمعية البصرية الخاصة باألعمال المسرحية السنوية االلتزامات الكمية
 

iالنتيجة حسب  يرةتالو  
 دفاتر التحمالت

 في دفاتر التحمالت مضمون المادة
 المادة
 المعنية

حسب  االلتزام
 دفاتر التحمالت

 القناة

 
 

التزام سنوي يفرض 
األعمال احتساب 

المسرحية المبثوثة 
طيلة السنة، علما أن 

القنوات األربعة 
"األولى والثانية 

وتمازيغت والسادسة" 
عمل  أيلم تبث 

مسرحي خالل شهر 
 يناير.

يف السنة 2 يشمل اإلنتاج السمعي البصري الوطين املبثوث على  
مسرحيات يف السنة 2القناة على األقل   مسرحية 39 .

القناة 
 الثانية

يف السنة 11 مسرحيات يف السنة 11يشمل اإلنتاج الوطين   القناة  عمل مسرحي مغربي  41 .
 األولى

يف السنة 11  

يشمل اإلنتاج السمعي البصري الوطين باألمازيغية 
والذي تنتجه الشركة مبفردها أو بشراكة مع غريها أو 

( 11حازت حقوق بثه، على األقل.... )
.مسرحيات  

62 

تشجيع اإلنتاج 
لسمعي البصري ا

 الوطني
 تمازيغت

يف السنة 2  
مسرحيات  2تبث وتساهم القناة يف اإلنتاج الوطين بـ

 26 يف السنة.

المساهمة في اإلنتاج 
السمعي البصري 

 الوطني
 السادسة

 

 
 "المغربية" و"أفالم" و"الرابعة"جدول األعمال المسرحية المبثوثة على القنوات التلفزية الثالث 

البثنهاية  المدة  القناة اسم العمل المسرحي تاريخ البث بداية البث 
05:11:00 11116:16 16116116 

11/11/5112  "ما عندو سعد" 

 المغربية

02:00:00 11111:99 53111:99 

01:52:00 51116:11 12119:11 19/11/5112  

 16113:25 11112:11 01:53:02 "ميمون وميمونة"
12/11/5112  

01:33:00 11159:51 53133:11 
01:22:23 16193:91 12119:92 11/11/5112  

 16:16:15 11133:22 01:24:23 "خيرك ما ننساه"
12/11/5112  

01:24:20 11193:31 53112:91 
02:42:00 51122:22 12113:92 12/11/5112  "دار الكرايا" 
02:40:00 11121:31 16111:51 55/11/5112  
01:48:00 53129:11 55112111 15/11/5112  " الحراز " 

 الرابعة
02:03:30 53125:11 51192:31 16/11/5112  " قاضي الحلقة " 
00:45:52 53:22:19 55:15:21 19/11/5112  " الهواري قايد النسا" 
01:46:30 53:25:19 55:12:92 31/11/5112  "ناكر لحسان" 
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03:04:10 11123131 12196151 15/11/5112  

ب عقلو""شار   

 أفالم

03:06:21 12116112 19115199 19/11/5112  

غياب التسجيالت 
وتم االعتماد فقط 
 على شبكة البرامج

--- 55131 :00 12/11/5112  
--- 51111:00 11/11/5112  

 "الديبلوم والدربوكة"

--- 19111:00 15/11/5112  

--- 55121:00 13/11/5112  

--- 19192:00 19/11/5112  

--- 11131:00 12/11/5112  
--- 55131:00 12/11/5112  
--- 19111:00 53/11/5112  
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 –أفالم  –الرابعة  –الثانية  –على القنوات األولى  مجمل البرمجة ذات العالقة بالمسرح: 2ملحق رقم 
 اإلذاعة الوطنية" –تمازيغت 

 52-52-52 مارس 5102

طبيعة  المضمون الضيوف أو المستجوبين
 البرنامج

 القناة البرنامج اليوم توقيت البث

هشام إشعب: ممثل -
 مسرحي وسينمائي

اخلمار املريين: خمرج -
 مسرحي            

محيد الرضواين: مدير -
             امللتقى

الدورة الرابعة مللتقى 
 املسرح بفاس 

بمناسبة اليوم العالمي 
 للمسرح

نشرة 
 إخبارية

من 
53139152 

إىل 
53139151 

59/13/5112  النشرة األخرية 

 األولى

ممثل مسرحي  حممد اجلم:-  
حممد مفتاح: ممثل وعضو -

 جلنة التحكيم 
أم اخلري أبرا: رئيسة قسم -

الشؤون الرتبوية باألكادميية 
اجلهوية للرتبية والتكوين 

جبهة الرباط سال زعري      
        

ة الرابعة جلائزة الدور 
حممد اجلم للفن 

املسرحي املدرسي بسال 
 52و 52، 59أيام 

 مارس

نشرة 
 إخبارية

 

 من

13135152 

 إىل

13139121 

52/13/5112  

 نشرة الظهرية

- 

اإلعالن عن تنظيم 
جائزة حممد اجلم 

للمسرح املدرسي بسال 
 52و 52، 59أيام 

 مارس 

وصلة 
إعالنية 
 )متكررة(

 19:39:27من
 16191119إىل

 إعالن

حممد مبدع: رئيس بلدية -
 لفقيه بن صاحل 

عبد احلق الزروايل: فنان -  
حممد األمني الصبيحي: - 

 وزير الثقافة

احتضان مدينة الفقيه 
بن صاحل جملموعة من 

 التظاهرات الفنية 
بمناسبة اليوم العالمي 

 للمسرح

نشرة 
 إخبارية

 21:06:34من
 21:08:29إىل

 النشرة الرئيسية

أمحد ولد القايد: املنسق -
 الفين للمهرجان 

حممد بوستة : مسؤول -
عن إدارة مؤسسة سال 

 للثقافة والفنون 
هنيلة اإلدريسى : ممثلة-  

اختتام الدورة اخلامسة 
 للمسرحية القصرية بسال 

نشرة 
 إخبارية

 00:49:24من
 النشرة األخرية 00:51:47إىل
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حممد هبجاجي: ناقد -
 وكاتب مسرحي

: حسن حبييبالكاتب  
 املمثل: سعد التسويل

الكتابة املسرحية 
 باملغرب

جملة حوارية 
 ثقافية

من 
17:11:36 

إىل 
18:04:47 

 "صدى اإلبداع"
)إعادة حللقة 
55 مارس 

5112 ابتداء 
من الساعة 
16156152)  

مرمي حلمامصي :املسؤولة 
 التقنية عن األشغال

مشروع إنشاء املسرح 
 الكبري بالدار البيضاء

رة نش
 إخبارية

 

من 
12191126 

إىل 
18:42:19 

52/13/5112  

 النشرة الفرنسية

عبد الرزاق البدوي:ممثل -  
حممد حراك:ممثل-  
أمساء بن زاكور:ممثلة    -  

عرض مسرحية" زاهية" 
 لفرقة البدوي 

بمناسبة اليوم العالمي 
 للمسرح 

نشرة 
 إخبارية

 
من 

23:56:00 
 إىل

23:58:16 

 النشرة األخرية

- - 
- - 59/13/5112  - 

 الثانية 

- 
صدور كتاب"املسرح 

الفردي يف الوطن 
 العريب" للطاهر الطويل

نشرة 
 إخبارية

من 
51152111 

إىل 
51152159 

52/13/5112  النشرة املسائية 

- 

احتضان احملمدية 
ل"مهرجان املسرح 

للجميع"الدورة 
 اخلامسة"

نشرة 
 إخبارية

من 
51152131 

إىل 
51152195 

من ممثالت املسرحية طفلة:  
خدجية حصلة: أستاذة 

 بكلية اآلداب ظهر املهراز
حممد لكحل: مندوب وزارة 
 الرتبية الوطنية إلقليم صفرو

مسؤولة عن وهيبة الوزاين: 
التعاون باملركز الثقايف 

 الفرنسي بفاس

مبناسبة اليوم العاملي 
للحكي، أطلق املعهد 
الثقايف الفرنسي مبدينة 

وجية فاس. محلة بيداغ
لتعلم اللغة الفرنسية، 

وذلك عن طريق 
 احلكي. 

نشرة 
 إخبارية

من 
51131126 

إىل 
51133122 

52/13/5112  

 النشرة الفرنسية

 ممثل: عبد احلي الكتاين
 خمرج املسرحية: أنس الكرش 

تسليط الضوء على فرقة 
 مسرحية هاوية من أرفود
بمناسبة اليوم العالمي 

 للمسرح

نشرة 
 إخبارية

من 
51159112 

إىل 
51159131 

النشرة املسائية 
 باللغة العربية

- - - - 59/13/5112  الرابعة - 
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- 
مصنع أملاين  متخصص 

يف صناعة ستائر 
 املسارح

 جملة ثقافية

من  
51192119 

إىل 
20:52:15 

52/13/5112  

يورو ماكس )قناة 
 الدوتش فيلي(

أنور اجلندي : مؤلف 
 املسرحية

عرض مسرحية "بنت 
 الشعب"

 جملة ثقافية

 من

21:51:06 

إىل 
23:53:51 

 مسارح

- - - - 52/13/5112  - 
- - - - 59/13/5112  - 

52/13/5112 - - - - أفالم  - 
- - - - 52/13/5112  - 
- - - - 59/13/5112  - 

52/13/5112 - - - - تمازيغت  - 
- - - - 52/13/5112  - 

- 

اإلعالن عن جائزة 
حممد اجلم للمسرح 

، 59املدرسي أيام 
 مارس 52و  52

وصلة 
 إعالنية

 )متكررة(

من 
12119152 

إىل 
12112153 

59/13/5112  

 إعالن

اإلذاعة 
 الوطنية

- 

خرب عن جائزة حممد 
اجلم للمسرح املدرسي 

 52و 52، 59أيام 
 مارس

 جملة
من 

12155159 
إىل 

12152159 

أخبار الفن 
 والثقافة

 سفيان هبا: خمرج مسرحي
مهرجان املسرح  اوي: ممثلةحسناء عيس

 نقاش االرجتايل بسال
من 

12116122 
إىل 

12122112 

 مع الشباب

مسرحية إذاعية حتكي  -
 قصة اجتماعية

عرض 
 مسرحي

من 
51139139 

إىل 
51196135 

مسرحية طريق 
 الشوك

عبد الصمد مفتاح اخلري: 
 ممثل مسرحي

حوار مع املمثل عبد 
الصمد مفتاح اخلري 

 فينحول مساره ال

برنامج 
صباحي 

 متنوع

من 
12113151 

إىل 
12122155 

52/13/5112  

 صباح بالدي

- 
اإلعالن عن جائزة 
حممد اجلم للمسرح 

 املدرسي

وصلة 
إعالنية 
 )متكررة(

من 
19126136 

إىل 
12111159 

 إعالن
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عبد اجمليد فنيش: فاعل 
 مسرحي 

الدورة الرابعة للمسرح 
املدرسي/جائزة حممد 

 درسياجلم للمسرح امل

برنامج 
 إخباري

من 
12132155 

إىل 
12132192 

 متابعات ثقافية

اإلعالن عن جائزة  -
حممد اجلم للمسرح 

 املدرسي

وصلة 
 إعالنية

 )متكررة(

من 
16126191 

إىل 
51111116 

 إعالن

- 
مسرحية تنبين على قصة 

 جتماعيةا
مسرحية 

 إذاعية

من 
51131155 

إىل 
51199131 

مسرحية طريق 
 الشوك

شام اإلبراهيمي: رئيس ه
العصبة املغربية لالرجتال 

 املسرحي 

"موقع املسرح املغريب يف 
 فضاء ملئ بالتحديات" 
بمناسبة اليوم العالمي 

 للمسرح

 حوار

من 
20:25:45 

إىل 
20:30:02 

52/13/5112  

 برنامج خاص

- 

فعاليات الدورة الرابعة 
للمهرجان الوطين لفيلم 

التلميذ: حتت اسم 
رحوم: حممد الفنان امل

إىل  9البسطاوي من 
 أبريل بسال. 9

وصلة 
 إعالنية

 )متكررة(

من 
11126112 

إىل 
12122155 

 إعالن

- 

اإلعالن عن الدورة 
الرابعة لتكرمي املسرح 

املغريب، بتنظيم صالون 
"أمساء بن كريان للثقافة 

 والفنون" بأكادير. 

وصلة 
 إعالنية

 )متكررة(

من 
15126131 

إىل 
13111111 

عالنإ  

 

 


