إلتفاتة إجتماعية ذات رمزية إزاء بعض أرامل موظفي القطاع

قطاع السكنى وسياسة املدينة يحتفي بنسائه املوظفات
مت ��ت م �ب��اش��رت �ه��ا حت ��ت القيادة
ال �ن �ي��رة ل �ص��اح��ب اجل�ل�ال ��ة امللك
محمد ال�س��ادس ،لفائدة النهوض
باملرأة املغربية ،داعية النساء إلى
تقوية حضورهن من خالل اإلبداع
واالبتكار.
ك�م��ا أش� ��ادت ب��ال�ن�س��اء العامالت
بالقطاع لتفانيهن في أداء الواجب
املهني وعزمهن على وضع القطاع
ف��ي قلب دينامية ورش اجلهوية
املتقدمة ومسلسل إعداد النموذج
التنموي اجلديد.
وأك� � ��دت ع��ل��ى أن دور النساء
امل��وظ�ف��ات يعد ض��روري��ا لتحقيق
التنمية واملساهمة ف��ي األوراش
ال �ك �ب��رى ،الس �ي �م��ا ورش حتديث
اإلدارة العمومية.
من جهتها ،أبرزت أسية الزعيمي،
عضو جمعية األعمال االجتماعية

اح �ت �ف��ت وزارة إع � ��داد التراب
ال��وط��ن��ي وال �ت �ع �م �ي��ر واإلس� �ك ��ان
وسياسية املدينة ،مساء السبت
ب�ط�ن�ج��ة ،ب��ال�ن�س��اء امل��وظ �ف��ات في
قطاع السكنى وسياسة املدينة.
وأوضحت األخت نزهة بوشارب،
وزي � ��رة إع � ��داد ال� �ت ��راب الوطني
وال �ت �ع �م �ي��ر واإلس� �ك���ان وسياسة
املدينة ،في كلمة خ�لال حفل نظم
ب �ت �ع��اون ب�ي�ن ال� � ��وزارة وجمعية
األع� �م���ال االج �ت �م��اع �ي��ة للسكنى
وسياسة املدنية ،أن هذا االحتفال
يشكل مناسبة للتذكير باملنجزات
الكبيرة التي حققتها املرأة املغربية
خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن األخ �ي��ري��ن بفضل
احلضور القوي للنساء على جميع
املستويات السياسية واالقتصادية
والسوسيو  -ثقافية والتشريعية.
وأض ��اف ��ت أن���ه ب��ال�ن�س�ب��ة لقطاع

للسكنى وسياسة املدينة ورئيس
م �ص �ل �ح��ة ب ��امل ��دي ��ري ��ة اإلقليمية
للقنيطرة ،األهمية التي يكتسيها
هذا االحتفال الذي يشكل مناسبة
لالعتراف ومكافأة جهود النساء
س��واء العامالت ب��اإلدارة املركزية
أو املصالح اخلارجية للقطاع.
بهذه املناسبة  ،مت منح زهرة فالح،
وه��ي متقاعدة اشتغلت أزي��د من
 30سنة ب��اإلدارة املركزية ،جائزة
«موظفة السنة».
ومت �ي��ز احل �ف��ل ب �ت��وزي��ع شهادات
ت �ق��دي��ري��ة وه� ��داي� ��ا رم ��زي ��ة على
م��وظ �ف��ات م��ن م�خ�ت�ل��ف املصالح
املركزية واخلارجية مت اختيارهن
م��ن ط ��رف زم�لائ �ه��ن وزميالتهن،
اع �ت��راف��ا مبهنيتهن وخصالهن
اإلنسانية  ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى نساء
متقاعدات وأرامل.

السكنى وسياسة املدينة ،تشكل
نسبة النساء حوالي  54في املائة
ع�ل��ى امل�س�ت��وى امل��رك��زي و 32في
املائة على املستوى اجلهوي و 41
في املائة على املستوى اإلقليمي
م��ن مجموع ال��رأس �م��ال البشري،
وهي مؤشرات جتعل هذا القطاع
رائدا على مستوى القطاع العام في
ما يتعلق بإسناد مراكز املسؤولية
للنساء.
وعلى مستوى املصالح اخلارجية،
سجلت ال��وزي��رة أن خمس نساء
يشغلن م�ن�ص��ب م��دي��رة جهوية،
فيما يشغل خمس نساء أخريات
منصب مديرة إقليمية ،كما توجد
 31رئيسة مصلحة.
وتابعت األخت بوشارب أن جناح
النساء العامالت في القطاع تأتى
بفضل اإلص�لاح��ات العميقة التي

إبراز التعاون متعدد األشكال بني املغرب واإلحتاد األوروبي
مت إب��راز التعاون متعدد األشكال القائم بني
املغرب واالحتاد األوروبي وآفاق الشراكة التي
جتمعهما من أجل االزدهار املشترك ،أول أمس،
خالل لقاء عقد في إطار فعاليات املعرض الدولي
للكتاب ببروكسيل ح��ول موضوع “املغرب-
االحت���اد األوروب����ي ،أي مستقبل مشترك ؟”.
وج����رى ت��ن��ش��ي��ط ال��ن��ق��اش م���ن ط����رف سفير
امل����غ����رب ل�����دى االحت�������اد األوروب����������ي ،أحمد
رح����و ،وج����ان ك��ري��س��ت��وف ف��ي��ل��وري ،رئيس
وح����دة ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دان ش��م��ال إفريقيا
باملفوضية األوروب��ي��ة ،و ناتالي ماليفوار،
امل��س��ؤول��ة ع��ن ال��ت��واص��ل وال��ت��ظ��اه��رات لدى
مت��ث��ي��ل��ي��ة امل��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة ببلجيكا.
وأش���اد ج��ان كريستوف ف��ي��ل��وري بالتعاون
امل���م���ي���ز وال����ع����ري����ق ال����ق����ائ����م ب��ي�ن امل���غ���رب
واالحت���اد األوروب���ي ،مشيرا إل��ى أن اململكة،
وف��ض�لا ع��ن ق��رب��ه��ا اجل��غ��راف��ي ،ت��ع��د شريكا
<“أساسيا” ب��ال��ن��س��ب��ة ل�ل�احت���اد األوروب������ي.
وأشار فيلوري ،بعد تذكيره بأن التعاون بني

للتغير املناخي ،والدور الطالئعي الذي يلعبه
في مجال تطوير الطاقات املتجددة ،والذي
بوسعه أن يشكل “مثاال” للمنطقة برمتها.
وأع��ل��ن ف��ي ه��ذا السياق ع��ن إط�لاق مشروع
أوروب���ي “جد مبتكر” خ�لال األشهر املقبلة،

وال��ذي ي��روم مساعدة الطلبة املنحدرين من
إفريقيا جنوب الصحراء باملغرب على متلك
مسار مهني وتطوير مشاريع ومبادرات في
مجال املقاولة ،كفيلة بتمكينهم من املساهمة
في تنمية بلدانهم األصلية.

إجناز  22فيلما مغربيا طويال و 511فيلما قصيرا خالل سنة 2019

أفاد املركز السينمائي املغربي
ب��أن��ه مت خ �ل�ال س �ن��ة 2019
إجناز  22فيلما مغربيا طويال،
استفاد  13منها من التسبيقات
على املداخيل مببلغ يقدر بأزيد
من  50مليون درهم.
وأض� ��اف امل��رك��ز ال ��ذي كشف
أول أم� � � ��س ،ب� �ط� �ن� �ج ��ة عن
حصيلته السينمائية برسم
سنة  ،2019قبيل ساعات من
اختتام الدورة الـ 21للمهرجان
الوطني للفيلم ،أن��ه مت أيضا
إجناز  115فيلما قصيرا ،و39
مسلسال تلفزيا و 20فيلما
ت�ل�ف��زي��ا و 125إش��ه��ارا و18
فيلما وث��ائ�ق�ي��ا روائ��ي��ا .ومت
سنة  2019باملغرب ،تصوير
 22ف �ي �ل �م��ا ط ��وي�ل�ا أجنبيا
ب�غ�لاف م��ال��ي ي�ق��در ب��أزي��د من
 265م�ل�ي��ون دره� ��م ،مسجال
انخفاضا بنسبة  17,63في

املائة مقارنة مع السنة التي
قبلها ،و 16مسلسال تلفزيا
بأزيد من  500مليون درهم.
وأض��اف املصدر ،أن��ه مت منح
 743رخصة لتصوير اإلنتاجات
امل� �غ ��رب� �ي ��ة و 668رخصة
لتصوير اإلنتاجات األجنبية.
وعلى مستوى نشاط االستغالل
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ،ت �ق��در مداخيل
الشباك املتعلقة ب��ه بحوالي
977ر 92م �ل �ي��ون دره � ��م مت
إجنازها على مستوى قاعات
ال �س �ي �ن �م��ا ،م �ق��اب��ل 124ر73
م �ل �ي��ون دره � ��م س �ن��ة ،2018
م ��ع ح ��وال ��ي 883ر 1مليون
دخ��ول مقابل 562ر 1مليون
دخ���ول ف��ي ال�س�ن��ة السابقة.
ومت ت�ص�ن�ي��ف خ �م �س��ة أف�ل�ام
مغربية هي “مسعود وسعيدة
وسعدان” و “طاكسي بيض”
“كامبوديا” و”كبرو
و

الثالثاء  10مارس 2020
بالواضح
حبيبة حكيم العلوي

دروس احلياة
توجه فريق الوداد البيضاوي بالشكر
إلى النجم الساحلي بكافة مكوناته
بعد إي��اب رب��ع نهائي دوري أبطال
إف��ري�ق�ي��ا ،ال ��ذي ج�م��ع الفريقني يوم
السبت املاضي مبلعب رادس ،و كل
من تتبع تلك املباراة سيشعر بالكثير
من الفرحة وهو يشاهد تلك الصور
التي طغت عليها ال��روح الرياضية
رغم جنم الساحل..
وق��د كتب فريق ال��وداد البيضاوي
على صفحة حسابه ب «فايسبوك»:
«تتقدم مكونات نادي الوداد الرياضي
بالشكر جلماهير وجميع مكونات
ال �ن �ج��م ال��ري��اض��ي ال �س��اح �ل��ي ،على
ح �ف��اوة اإلستقبال وح�س��ن التعامل
مع بعثة الفريق وجماهيره املتنقلة
لتونس ..شكر ًا لكم وح��ظ موفق في
اإلستحقاقات املقبلة».

بالمعرض الدولي للكتاب ببروكسيل

امل��غ��رب واالحت���اد يقوم على ات��ف��اق الشراكة
الذي يعود إلى سنة  ،2000أن العالقات بني
الشريكني ازدادت غنى بعد ذلك ،وهي تشهد
اليوم “مرحلة انتعاش مهمة للغاية”.
وسجل أن هذا الزخم اجلديد توج بالتوقيع
على “إعالن سياسي مشترك” خالل الدورة الـ
 14ملجلس الشراكة املغرب -االحتاد األوروبي
في يونيو املاضي ،والذي يضع أسس “شراكة
أوروبية-مغربية للرخاء املشترك” ،معربا عن
إرادة االحت��اد األوروب���ي حيال جعل املغرب
“شريكا أكثر أهمية ،من خالل موقعه اجلغرافي،
واجل��ي��و-س��ي��اس��ي وأي��ض��ا عبر طموحاته”.
وبعد تطرقه للعديد من القضايا ذات االهتمام
امل��ش��ت��رك ،ال��ت��ي ي��رغ��ب اجل��ان��ب��ان ف��ي تعميق
شراكتهما بشأنها ،السيما التنمية االقتصادية
وال��ب��ش��ري��ة ،وال��ع��دال��ة ،واحل��ك��ام��ة اجليدة،
والبيئة ،والتعاون الثقافي واجلامعي ،نوه
املسؤول األوروب��ي باإلمكانات الكبرى التي
ي��ت��وف��ر عليها امل��غ��رب ف��ي م��ج��ال التصدي

الحركة العدد 9838 :

وم��ب��غ��اوش ي �خ��وي��و الدار” من جهة أخرى ،يضيف املصدر
و”براكاج باملغربية “ ضمن ذاته ،تواصل السينما املغربية
شباك تذاكر األف�لام الثالثني حضورها بقوة في املهرجانات
وال��ت��ظ��اه��رات السينمائية
األولى ملختلف اجلنسيات.

العاملية .فقد ش��ارك��ت األفالم
املغربية في املسابقة الرسمية
ل �ـ  81مهرجانا سنة ،2019
ف�ي�م��ا ك��ان��ت ح��اض��رة خارج
امل �س��اب �ق��ة ال��رس �م �ي��ة ف ��ي 60
مهرجانا.
وق ��د مت تنظيم  75تظاهرة
سينمائية بفضل الدعم املقدم
م ��ن ق �ب��ل جل �ن��ة دع� ��م تنظيم
املهرجانات السينمائية ،مقابل
 15تظاهرة فقط غير مستفيدة
م��ن دع��م تنظيم املهرجانات
السينمائية.
وف��ي إط��ار الترويج للسينما
امل�غ��رب�ي��ة ول�ل�م�غ��رب كوجهة
ل �ل �ت �ص��وي��ر ،وع �ل��ى غ� ��رار ما
مت ال �ع �م��ل ب ��ه م �ن��ذ سنوات
مبهرجان “كان للفيلم”  ،أقام
امل��رك��ز السينمائي املغربي،
س �ن��ة  2019رواق� � ��ا بسوق
الفيلم األوروب��ي على هامش

امل� �ه ��رج ��ان ال� ��دول� ��ي للفيلم
لبرلني.
ودأب امل ��رك ��ز السينمائي
املغربي ،منذ سنة  ، 2006على
إقامة جناح خاص به بالقرية
الدولية ملهرجان “كان”  ،يهدف
أساسا إلى التعريف بالسينما
املغربية ،وتعزيز مكانة املغرب
كوجهة سينمائية لدى منتجي
األفالم األجنبية.
ووفقا للقرار املتخذ في دجنبر
 2014من قبل املجلس اإلداري
للمركز السينمائي املغربي
ف�ي�م��ا ي�خ��ص ت��رم�ي��م ورقمنة
أرشيف الفيلم املصور ،أنهى
امل��رك��ز ال�س�ي�ن�م��ائ��ي املغربي
خ �ل��ال س� �ن ��ة  2019رقمنة
 6000دقيقة م��ن األرشيفات
امل�ص��ورة .وف��ي املجموع ،يتم
ترقيم  17500دقيقة من هذه
األرشيفات.

ش�ع��رت ب�ش�ع��ور غ��ري��ب ،لكنه أكثر
م��ن ج�م�ي��ل ،ومت�ن�ي��ت أن ي �غ��دو هذا
السلوك ه��و القاعدة داخ��ل مالعبنا
وفي تعامالتنا في جميع املناسبات
داخل وخارج الوطن ،ألن ما وقع في
ملعب «رادس» يثلج ال�ص��دور ،وقد
شط فكري نحو ما وقع داخل مالعبنا
وخ��ارج �ه��ا م��ؤخ��را خ�ل�ال مباريات
البطولة الوطنية ،وتوقفت كثيرا عند
ما وقع مبلعب العبدي مبدينة آسفي،
ونحن في مواجهة فريق عربي حيث
املرء شعر باخلجل املمزوج بأحاسيس
كثيرة ال ميكن حتديدها ،ألن مقابلة
لكرة القدم أي مقابلة إقصائية في
أي م�ك��ان م��ن امل�ع�م��ور ،ي�ك��ون فيها
الرابح واخلاسر ،وإذا حدث وتعادال
ال �ف��ري �ق��ان ي�ح�ت�ك�م��ان إل ��ى األش���واط
اإلضافية ومن مت إلى ضربات اجلزاء
مما يعني أن الفوز يكون لفريق واحد
فقط.
صحيح نبحث دائما عن فوز فرقنا
بأي ثمن ،وهذا ما يجعلنا نحج إلى
املالعب ،أو نتسمر أمام التلفزيونات،
ونشعر باخليبة إذا حدث وخسرنا أو
مت إقصاؤنا ومن املمكن أن نصوم عن
الكالم بعد املباراة ونستشيط غضبا
ونعزف عن وجبة العشاء  ،مثال ،وهي
مسائل عادية جدا ،لكن غير العادي،
هو ما أصبحنا نشاهده من عنف غير
مسبوق للجماهير في مالعبنا وميتد
ذلك إلى خارج املالعب..
ما وقع في تونس يوم السبت املاضي
شيء جميل ،وما شعر به فريق الوداد
ال �ب �ي �ض��اوي م��ن أح��اس �ي��س جميلة
مسألة يحتذى بها ،وحبذا لو وضعنا
عدة خطوط حمراء باملعنى اإليجابي،
حتت كلمات الشكر ،وننطلق منها في
سلوكاتنا داخل الوطن وخارج الوطن
ون�ع�ت�ب��ر م��ا وق ��ع درس م��ن دروس
احلياة.
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