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هي نظرة ):  تاريخ و صورة(ورشة عمل و محاضرة 
و هو نشاط , عابرة للحدود بين المغرب    و اسبانيا

لبرنامج ريمار الذي سيحتضنه مرآز األندلس للتصوير 
. أبريل 25و  24,23الفوتوغرافي وذلك في أيام   

استعادة الذاآرة المرئية لألندلس و (إن مشروع ريمار 
هذا ) المغرب عن طريق التصوير الفوتوغرافي التاريخي

المشروع ممول من طرف الصندوق االوروبي للتنمية 
من خالل برنامج التعاون عابر %  75الجهوية بنسبة 

يشارك في هذا المشروع . للحدود االسبانية مع الخارج
مستشارية التربية (مرآز األندلس للتراث التاريخي 

و , آشريك رئيسي)  والثقافة و الرياضة لحكومة األندلس
مستشارية التربية (مرآز االندلس للتصوير الفوتوغرافي 
و المديرية الجهوية ) والثقافة و الرياضة لحكومة األندلس

تحت رعاية وزارة الثقافة , للثقافة لجهة طنجة ـ تطوان
. للمملكة المغربية آأعضاء مستفيدين  

موجهة من طرف المحافظ أنخيل فوينتيس باالضافة الى , في هذا النشاط ستنظم ورشة اعالمية حول آيفية معالجة األراشيف الفوتوغرافية
حيث سيتبادل ممثلون عن الجهتين وجهة نظرهم عن الوضع الحالي للخلفيات و المجموعات الفوتوغرافية , ندوة مفتوحة على الجمهور

. و آذلك سيقدم عرض حول تطور مسيرة برنامح ريمار و التقدم في النتائج النهائية المرتقبة. التاريخية و آيفية نشرهم في السياق الحالي  
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 يوم 23 أبريل:
تقديم مشروع ريمار 12:00الساعة   
المنسقة التقنية , تيريسا روبيو الرا/ ، و السيدة )مرآز األندلس للتراث التاريخي) (إ أ ب ه(رئيسة مرآز التوثيق و الدراسة في , سيلفيا فرنانديث آاتشو/السيدة 

):للتسجيل أدخل الموقع اإللكتروني التالي(الدخول مجاني حتى اآتمال العدد : مالحظة).     ريمار(لمشروع   
+info:www.proyectorimar.org 

 أيام 23 و 24 أبريل:
يرأس الورشة  أنخل فوينتيس , تعزيز خلفيات التصوير الفوتوغرافي: ورشة عمل اعالمية:   21:00حتى  18:00من الساعة   

.قاعة مرآز األندلس للتصوير الفوتوغرافي: المكان  
 أبريل: 25

السياسات العامة للمحفاظة و انتشار االفاق و الخلفيات التصويرية في .  عابر للحدود حول االراشيف و مجموعات التصويرالفوتوغرافي حوار:  20:00الساعة 
.مدير الكتاب و المكتبات و األراشيف في وزارة الثقافة بالمملكة المغربية, حسن الوزاني/ يقدمها السيد , المغرب  

المحافظة و الوصول الى األراشيف (ويعني )  ك أ أ ب(محافظ و مجدد التراث الفوتوغرافي و مدير , أنخل فوينتيس/ يقدمها السيد , تعزيز الخلفيات الفوتوغرافية
: راجع الرابط التالي). التراثية  

. الدخول مجاني حتى اآتمال العدد       www.angelfuentes.es 
التسجيل:  يكون مجانيًا، العدد األقصى للمشارآين في الورشة هو 20. وذلك في (ك أ ف) الموجود  بشارع بينتور دياث مولينا, رقم 9 (ألميرية), التوقيت من الساعة 

:و الموقع االلكتروني 21:30الى  17:30و من الساعة   14:00الى  11:00  
www.centroandaluzdelafotografia.es 

   (+34) 950.186.360/61 :للمزيد من المعلومات   
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