
                    

  

  

  

  

  

  كلمة

  الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري

  المدیر العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة

  -إیسیسكو-

 
  

  

  احتفالیة ختتامفي ا

  المحّرق عاصمة الثقافة اإلسالمیة

  2018لعام 
  

 
   

  

  

  م2018 رنوفمب من  28  :   مملكة البحرینـ   المحـّرق

  



1 

 

 

 وعلى آله وصحبه رسول اهللا، والصالة والسالم على وحده الحمد هللا

  

  

 

  

 صاحب السمو الملكي األمیر سلمان بن حمد آل خلیفة، ولّي 

  العهد، النائب األول لرئیس الوزراء،

ن ـمي بنت محمد آل خلیفة، رئیس هیئة البحری معالي الشیخة
  للثقافة واآلثار،

    المعالي والسعادة، أصحاب

  حضرات السادة والسیدات،

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،

ق عاصمة    یسعدني أن أتحدث إلیكم في اختتام احتفالیة المحـرّ
في البدایة أن  وأودّ . عن المنطقة العربیة 2018الثقافة اإلسالمیة لعام 
جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ال صاحب أتقدم بوافر الشكر إلى

أنجز فیها من على رعایته السامیة لهذه االحتفالیة، وما  ،المفّدى
مشروعات مهمة تُعّزز العمل الثقافي في هذه المملكة العریقة والمتطورة 

عمال الثقافیة لقد كانت هذه السنة حافلة بالكثیر من األ. والمزدهرة
، سیكون  والحضاریة التي أضافت إلى العمل الثقافي رصیدًا متمیزًا

بحول اهللا عامًال فّعاًال في تنمیة الثقافة واإلبداع، ونشر قیم التسامح 
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 ره التسامح وواقعه التعایش ورسالتهوالتعایش والسالم من بلٍد شعا

  .السالم

ني أن أشكر مي بنت محمد آل خلیفة، رئیس  معالي الشیخة ویسرّ
ـزة والمتواصلة التي  هیئة البحرین للثقافة واآلثار، على جهودها المتمیّ
غناء تأثیرها في ازدهار المجتمع  تبذلها في النهوض بالثقافة، وإ
وتنمیتها، والعنایة بالتراث والحفاظ على اآلثار في بلدها الجمیل، وبما 

ته من برامَج وأنشطٍة متنوعة َأغنت حققته من إنجازاٍت مهمة، وبما نفذ
الحیاةَ الثقافیة، خالل مدة هذه االحتفالیة، التي كنا قد أطلقناها في حفل 

نني أهنئها بالنجاح الذي . من شهر ینایر الماضي 28رسمي ُأقیم یوم  وإ
أحرزته مع مساعدیها، في تنفیذ برنامج االحتفالیة، الذي شاركت فیه 

یة والعلوم والثقافة ببعض األنشطة التي تلیق المنظمة اإلسالمیة للترب
بهذه العاصمة الثقافیة التاریخیة، التي ستظل على الدوام منارةً للثقافة 

  .الفنون ولإلبداع اإلنساني الرائعو 

 

  صاحب السمو الملكي،

  أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السادة والسیدات،

والثقافة من برنـامج  لقـد جعلت المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم
في إطار  عواصم الثقافة اإلسالمیة، الذي ترعـاه وتشرف على تنفیذه،



3 

 

 

اختصاصاتها، واستنادًا إلى مضامین االستراتیجیة الثقافیة للعالم 
ـر ،اإلسالمي وتوّجهاتها وأهدافها ، یعبّ عن الرؤیة  مشروعًا ثقافیًا دائمًا

رك، وهو اإلسالمي المشت الثقافينسانیة المستنیرة للعمل الحضاریة اإل
لى تطویر  غنائه، وإ برنامج حضاري، یهدف إلى إنعاش العمل الثقافي وإ
لى  لى تشجیع اإلبداع األدبي والفني وتنویعه، وإ الثقافة وتجدیدها، وإ

، استئنافًا واآلداب والفنونوالثقافة الحّث على التفوق في حقول العلم 
ـعید ل لعالم اإلسالمي مكانتَه الالئقَة به ، لیساهم لدورٍة حضاریٍة جدیدٍة، تُ

في بناء السالم العالمي، وتعزیز قیم الحوار، ونشر ثقافة التفاهم 
اإلنساني، من المنطلقات الثقافیة، واإلبداعات األدبیة، واإلسهامات 

  .الفكریة، والعطاءات المتنوعة في مجاالت المعرفة اإلنسانیة

ق حتفالیات، هي احتفاثالث ا أطلقنا خالل هذه السنةو  لیة المحرّ
التي  یة ناخشبان في جمهوریة أذربیجان،احتفالو  التي نختتمها الیوم،

واحتفالیة لیبرفیل في جمهوریة ستُختتم منتصف شهر دیسمبر القادم، 
عواصم للثقافة  أربعالمقبلة سنحتفل، إن شاء اهللا، ب وفي السنة. الغابون

، بمناسبة انعقاد وتونس العاصمةالقدس الشریف، : ي اإلسالمیة، ه
المؤتمر اإلسالمي الحادي عشر لوزراء الثـقافة فیها، وبنـدر سیري 

  .بیغاوان ببروناي دار السالم، وبیساو بجمهوریة غینیا بیساو

العواصم هي مناراٌت للثقافة البانیة لإلنسان وللعمران والمبدعة  فهذه
و تمكین عواصم الثقافة والهدف الثابت من هذا البرنامج، ه. للحضارة

اإلسالمیة من االضطالع بأدوارها في خدمة العمل الثقافي، بصورة 
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منتظمة، ودعمها، وتعزیز قدراتها المحلیة، وتنویع الوسائل الثقافیة التي 
  .تمتلكها، لتواصل أداء المهام المنوطة بها في مجاالت الثقافة المختلفة

صاحب الجاللة الملك حمد جّدد الشكر الجزیل واالمتنان الكبیر لأ
على رعایته لهذه االحتفالیة، ولمملكة  ،بن عیسى آل خلیفة المفّدى
لقیناه من حسن االستقبال وكریم  ما البحرین وشعبها النبیل على

ـنجح الضیافة،  وأدعو اهللا سبحانه وتعالى أن یوفقنـا في أعمالنـا، ویُ
بها بما یلیق  ض، والنهو ة في دولناثقافالمساعینا من أجل ازدهار 

  .بمكانتها ویمّكنها من اإلسهام بقوة في إغناء الحضارة اإلنسانیة

  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

 


