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تكرمي املرأة املبدعة بوادي زم 
فـي يـومها العاملـي

للمرأة، شهد املركب االجتماعي  العاملي  اليوم   مبناسبة 
أبرزت  متنوع،  فني  حفل  تنظيم  زم،  وادي  مبدينة  للقرب 
والثقافي  العلمي  ومستواها  الفنية،  قدراتها  امل���رأة،  فيه 

واإلبداعي.

وقد تأتى لها ذلك من خالل برامج تكوينية استفادت منها 
املرأة داخل املركز، وبخاصة في مجال الطبخ والتدبير املنزلي 
واخلياطة والطرز، وغيرها، من تأطير جمعية ورديغة باملدينة 
بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني. هذه اجلمعية لها طموح 
كبير في إدماج اخلريجات في مجال اختصاصاتهن، ضمن 

تعاونيات املراد إحداثها مبساعدة السلطات املختصة. 
التي  املركب،  مديرة  تكرمي  اللقاء،  فقرات  بني  من  وك��ان 
قدمت خدمات جمة للمراة في املدينة خاصة،  واملنطقة طيلة 
36 سنة، حيث طالبت باملناسبة باقي فعاليات املجتمع املدني 
باملشاركة بهذا املركز لضمان تنوع أنشطة الفنية والثقافية 

واإلشعاعية.
للفنون  )أل������وان(  جمعية  ت��ق��وم  م��ت��ص��ل  ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
التشكيلية بتكوين الفتيات في مجال السيراميك والصباغة 
الصباغة  في  الفتيات  لتكوين  تسعى  أنها  كما  الثوب،  على 

على احلائط وفن الديكور.
مصطفى عداش 

الذي  جابر  محسن  امل��ص��ري  املنتج  ق��ام 
ت��ت��وف��ر ش��رك��ت��ه ع��ل��ى ج���زء كبير م��ن حقوق 
احملتوى الغنائي العربي على مقاضاة أحد 
برامج اكتشاف املواهب الغنائية الذي تبثه 
»أراب  ع��ن��وان  يحمل  وال���ذي  »احل��ي��اة«  قناة 

إيدول« )تعرضه إم بي سي أيضا(.
وق�����ال امل��ن��ت��ج امل���ص���ري امل����ع����روف في 
أول  »الشروق«  صحيفة  نشرتها  تصريحات 
أم��س إن��ه ح��اول التوصل إل��ى حل ودي مع 
قناة »احلياة« بداية قبل أن يلجأ إلى القضاء 
حيث حصل على حكمني بخصوص احللقتني 
 40 بقيمة  )تعويض  البرنامج  من  األولتني 
ااجلزائرية(  ل��وردة  أغنيتني  عن  جنيه  أل��ف 

فيما ال تزال 22 قضية أخرى في احملاكم.
قضايا  رف��ع  بصدد  أن��ه  املنتج  وأض���اف 
مماثلة على قناتي »سي بي سي« و»روتانا« 
اللتني تبثان مثل هذه البرامج )برنامج إكس 
أغنيتني  فيه  املتسابقون  أدى  فاكتور( حيث 
جابر  محسن  ميلك  األول��ي��ن  احللقتتني  في 

حقوقهما )وردة اجلزائرية(.
القنوات  أن  ال��ص��ح��ي��ف��ة  وأوض����ح����ت 
من  كعائد  ماليني  على  التلفزيونية »حتصل 
تقوم   « استثمار  عملية  في   » البرامج  ه��ذه 
على أكتاف كبار امللحنني على اعتبار أن هذه 
األغاني هي املاستر)اللحن واملوسيقى( الذي 

تقاس عليه أهمية الصوت ومدى جدارته.
املرحل  تشهد  أن  الصحيفة  وت��وق��ع��ت 
امل��ق��ب��ل��ة »م���زي���دا م��ن احل����روب ب��ني شركات 
التي  الفضائية  والقنوات  الغنائي  اإلنتاج 

تعرض برامج املسابقات«.

شركات إنتاج تقاضي برامج اكتشاف املواهب الغنائية 

»عالمات نسوية«
 بالدار البيضاء

ب���ال���دار  ال���ف���ن���ون  دار  حت��ت��ض��ن 
 25 إل��ى   15 من  الفترة  في  البيضاء 
بعنوان  م��ع��رض��ا  اجل������اري  م�����ارس 

»عالمات نسوية:اآلن وغدا«
تنظمه  ال����ذي  امل���ع���رض  وي��ج��م��ع 
مؤسسة »أونا« عشر نساء من إفريقيا 
وأوروبا يحتفني بأساليبهن اخلاصة 

باملرأة في أوضاعها املختلفة.
جماعي  ورش  حصيلة  واملعرض 
اح��ت��ض��ن��ت��ه إق���ام���ة اف���ي���ت���ري، قرب 
الصويرة، توج بأعمال تقارب عوالم 
املرأة في يومياتها املعيشة وتفاعلها 
وعالقتها  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال��ط��ق��وس  م��ع 
ب��ذات��ه��ا وب��اآلخ��ر فضال ع��ن متثالت 
واالنخراط  ال���ذات  وحتقيق  اجلسد 
املعاصر  امل��ج��ت��م��ع  ف���ي  ال��س��ي��اس��ي 
وافريقيا  امل��ت��وس��ط  ب���ني  واحل������وار 

جنوب الصحراء وأوروبا.
ويستقبل املعرض في هذا الصدد 
م��س��ار حافل  ذات  أس��م��اء  إب���داع���ات 
العلوي  ودليلة  أك��زن��اي  مليكة  مثل 
ساندرا  و  )امل��غ��رب(  طنانة  وخديجة 
كارباخال  ك��الرا  و  )فرنسا(  أنسيلو 
ومارينا بارغاس)اسبانيا( و بيالجي 
وميشيل  )ب��ن��ني/أمل��ان��ي��ا(  غ��ب��اغ��ي��دي 
الدميوقراطية/  )ال��ك��ون��غ��و  ماغيما 
)كينيا/ موانغي  وان��غ��ري��د  فرنسا( 

أملانيا( باإلضافة إلى مونية الطويس 
)املغرب/اسبانيا.

أبوظبي  ـ محمد التفراوتي

باسقة تنشد العلو والسمو،  وارفة تفور عطفا وحنوا 
سخية جتود رزقا وثمارا ، إنها النخلة املباركة التي حولت 
ركائز  أحد  والتنمية.. وأضحت  العطاء  إلى واحة  اجلدب 

التنمية املستدامة وحتقيق األمن الغذائي ..
دورتها  في  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أبت 
اخلامسة2013، إال أن جتدد العهد مع الرواد واملبدعني في 
سبر أغوار كينونة نخيل التمر، وأن تستفز فكر الباحثني 
والعلماء كي ينفذوا إلى عمق الدراسات واألبحاث خدمة 
كرم  بهيج  املباركة..وذلك في حفل  النخلة  لتألق وعنفوان 
الفائزين في كل من فئة البحوث والدراسات املتميزة و فئة 
املنتجني املتميزين و فئة أفضل تقنية متميزة و فئة أفضل 

مشروع تنموي و فئة الشخصية املتميزة.. 
وأعلن الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر ،خالل حفل التتويج ، عن إنشاء مركز خليفة 
للتقانات احليوية والهندسة الوراثية، حتت إشراف جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة، بغية تنمية قطاع زراعة النخيل 
على أرضية علمية وتقنية راسخة، وتشجيع االستثمار في 

صناعة التمر كونه أحد ركائز اقتصاد الوطني.
يضيف   ، التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وتلعب 
املتميزة  الفئة  ه��ذه  تكرمي  في  هامًا  دورًا  نهيان،  الشيخ 
مختلف  في  التمر  نخيل  لشجرة  املخلصني  املبدعني  من 
الفجوة  سد  في  هامًا  دورًا  اليوم  يلعب  فالتمر  املجالت، 
الغذائية لكثير من شعوب دول العالم فهو أحد أهم عناصر 
والزراعة  األغذية  منظمة  تصنيف  بحسب  الغذائي  األمن 

الدولية )الفاو(.
 وأشاد الشيخ نهيان باجلهود الكبيرة لراعي اجلائزة، 
رئيس الدولة ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واهتمامه 
بالنخلة، والعاملني فيها من أكادمييني وباحثني ومنتجني 

ومزارعني...
وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشخصيات 
املكرمة باجلائزة في دورتها اخلامسة 2013 وعلى رأسها 
عزيز آخنوش وزير الفالحة والصيد البحري في اململكة 
عام  مدير  الزدجالي  موسى  بن  طارق  والدكتور  املغربية، 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسيد علي مصطفى 
من  األخضر  الساحل  مشاتل  عام  مدير  التجلي  محمد 
اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. ع��ل��ى ج��ه��وده��م املتميزة 
ودورهم املؤثر في خدمة شجرة نخيل التمر والعاملني 
مستوى  على  التمور  وإنتاج  النخيل  زراع��ة  قطاع  في 

املنطقة والعالم.
وأكد أن اجلائزة اليوم وهي حتتفي بتكرمي الفائزين 
خدمة  ف��ي  ق��دم��ًا  املضي  إل��ى  ترنو  اخلامسة،  بدورتها 
البحث  ف��ي  س��واء  موقعه  م��ن  ك��ل  املنتجني،  امل��زارع��ني 
اإلنسان وتوفير  فيه خدمة  ملا  التقني  العلمي والتطور 
خليفة  وج��ائ��زة  العالم،  مستوى  على  الصحي  ال��غ��ذاء 
الدولية لنخيل التمر قد لعبت دورًا هامًا في تكرمي هذه 
الفئة املتميزة من املبدعني املخلصني لشجرة نخيل التمر 

في مختلف املجالت، فالتمر يلعب 
الفجوة  س��د  ف��ي  ه��ام��ًا  دورًا  ال��ي��وم 
الغذائية لكثير من شعوب دول العالم 
فهو أحد أهم عناصر األمن الغذائي 
األغذية  م��ن��ظ��م��ة  ت��ص��ن��ي��ف  ب��ح��س��ب 

والزراعة الدولية )الفاو(.
للفائزين  الفوز  درع  بذلك  وسلم 
ع��ل��ى ف���وزه���م ب��ف��ئ��ات اجل���ائ���زة في 
دورتها اخلامسة وهم على التوالي: 
عن فئة البحوث والدراسات املتميزة 
جهاز  األول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  ك����رم 
دولة  من  الغذائية  للرقابة  أبوظبي 
والفائز  املتحدة.  العربية  اإلم���ارات 
باملركز الثاني املعهد الوطني للبحث 

الزراعي في اململكة املغربية. 
وعن فئة املنتجون املتميزون كرم 
مهلهل  املهندس  األول  باملركز  الفائز 
ج��اس��م إب��راه��ي��م امل��ض��ف م���ن دولة 

الكويت. في حني مت حجب اجلائزة عن املركز الثاني.
وعن فئة أفضل تقنية متميزة كرم الفائز باملركز األول 
العربية  اململكة  م��ن  احل��م��دان  محمد  ال��ل��ه  عبد  ال��دك��ت��ور 
السعودية. والفائز باملركز الثاني املهندس أمني زوبة من 

اجلمهورية التونسية.
باملركز  الفائز  ك��رم  تنموي  م��ش��روع  أفضل  فئة  وع��ن 
األول الهيئة العامة للنخيل بوزارة الزراعة في اجلمهورية 
إبراهيم  حامد  الدكتور  الثاني  باملركز  والفائز  العراقية. 

املوصلي من جمهورية مصر العربية.
وعن فئة الشخصية املؤثرة كرم سعادة الدكتور محمد 
سعيد مكي من اململكة األردنية الهاشمية، لدوره البارز في 
املستوى  على  التمور  وصناعة  التمر  نخيل  قطاع  خدمة 

العربي.  

جائزة خليفة الدولية للنخيل تكرم  األبحاث الرائدة  

أغاني وردة الجزائرية نموذج للقرصنة

 إصدارات حديثة
جديد  زجلي  دي���وان  عسيلة  حميد  للزجال  ص��در   <<

بعنوان »مكتوب وتصرف قوافي«.
للزجال ومحاولة جديدة  الرابع  اإلصدار  الديوان  ويعد 
ف��ي ال��ت��ج��ري��ب واالن��ت��ص��ار ل��ش��اع��ري��ة ال��ن��ص ال��زج��ل��ي مع 
وعلى  جتلياته  ك��ل  ف��ي  املعيش  ال��واق��ع  لنبض  اإلن��ص��ات 
مختلف املستويات بدءا بالذات مرورا بقضايا شتى تالمس 

الروح والوجدان.

دراجة«  و  »شرطي  ب  موسوم  كتاب  حديثا  ص��در   >>
يقع  ال��ذي  الكتاب،  ويرصد  األزه��ر،  يوميات شرطي حملمد 
عبر  شرطي  جتربة  املتوسط،  احلجم  من  صفحة   151 في 
كرونولوجيا متتد من قبل التخرج مرورا بالتخرج وتعاقب 
أشكال الصراع الذاتي والعالقة باآلخرين في املهنة، ووقوفا 

عند حاالت العمل ثم انتهاء مبواقعه.

 200 ليما ب  ف��ي  امل��غ��رب  ساهمت س��ف��ارة 
الوطنية  باملكتبة  العربي  القسم  لفائدة  كتاب 

بالبيرو ، الذي افتتح  أول أمس بليما.
الثقافة  وزي���ري  االفتتاح  ه��ذا  حضر  وق��د 
ومدير  البيروفيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ون��ائ��ب 
املغرب  وسفيرة  بالبيرو  الوطنية  املكتبية 
فلسطني  أمامة عواد حلرش وسفراء  بالبيرو 

ومصر وقطر واجلزائر.
أطروحات  من   ، املغربية  الكتب  وتتناول 
ودراسات ومجالت باللغات العربية والفرنسية 
واإلجن��ل��ي��زي��ة، م��واض��ي��ع م��ت��ن��وع��ة م��ن قبيل 
التاريخ والصحراء املغربية واإلجنازات التي 
ومبجموع  املغربية  بالصحراء  حتقيقها  مت 
املغربية   الكتب  تتطرق  كما  املغربي.  التراب 
ال��ت��ي أث����رت امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة، إل���ى التقدم 
اململكة  شهدته  ال���ذي  السوسيو-اقتصادي 
فتحتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى  التنموية  واألوراش 
وعالقتها مع باقي دول العالم ، باإلضافة إلى 

مؤلفات أدبية ودينية ومعمارية.
ف��ي ه��ذه الكتب ك��ل م��ن وزارة  وس��اه��م��ت 
من  ومجموعة  اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق��اف 
املؤسسات املغربية كوكالة اإلنعاش والتنمية 
اجلنوبية،  لألقاليم  واالجتماعية  االقتصادية 
والبرتغالية  اإلس��ب��ان��ي��ة  ال���دراس���ات  وم��ع��ه��د 
التابع جلامعة محمد اخلامس بالرباط أكدال ، 

وسفارة املغرب بالبيرو.
وتبرعت السفارة كذلك بستة عشرة لوحة 
التي  ال��ق��اع��ة  ج����دران  زي��ن��ت  امل��غ��رب��ي  للخط 
حتتضن املكتبة العربية مت أخذها من مؤلفات 

كتاب كالسكيني من قبيل كتاب دالئل اخليرات 
الرابع  )ال��ق��رن  اجل��زول��ي  سليمان  اب��ن  حملمد 
للقاضي  ال��ص��الة  ح��ول  شهير  وك��ت��اب  عشر( 
لويس  البيروفي  الثقافة  وزي��ر  وأك��د  عياض. 
بيرانو، في كلمة باملناسبة، على أهمية افتتاح 
هذه املكتبة ودورها في تعزيز الروابط الثقافية 
بني العالم العربي والبيرو التي تعود إلى قرون 
طويلة. وأبرز احلضور العربي بالبيرو سواء 
ألمريكا  احتاللها  ل��دى  إسبانيا  حملته  ال��ذي 
الذين طردتهم  املوريسكيني  عبر  أو  الالتينية 
وحضارتهم  ثقافتهم  معهم  وحملوا  إسبانيا 
شكره  عن  البيروفي  املسؤول  وعبر  العربية. 
تبرعها  بالبيرو على  املغرب  وتقديره لسفارة 
جمالية  متتلك  التي  املغربي  اخل��ط  بلوحات 
وفنية راقية وتظهر إبداع اخلطاطني املغاربة.

وزي����ر اخلارجية  ن��ائ��ب  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
القمة  إن  أرانيبار  بيراوون  البيروفي خوسي 
الثالثة لدول أمريكا الالتينية والدول العربية 
التي انعقدت فاحت وثاني أكتوبر املاضي بليما 
فتحت صفحة جديدة في العالقات بني العالم 
العربي والبيرو ، مشيرا إلى أن املؤلفات التي 
سيحتضنها هذا الفضاء الثقافي ستكون رهن 
لهم  الذين  والعموم  والطلبة  الباحثني  إشارة 
رغبة في التعرف على مختلف مظاهر الثقافة 
التي   ، افتتاح هذه املكتبة  العربية. وأبرز أن 
الدول  ثقافة  ونشر  للحوار  حيا  فضاء  تعد 
العربية بالبيرو ، يأتي في إطار حتقيق أحد 
تعزيز  في  تتجلى  التي   ، »أسبا«  قمة  أه��داف 

التعاون الثقافي بني اجلانبني.

املهرجان الوطني
 للفيلم التربوي بفاس

تنظم األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين 
النوادي  أعضاء  األكادميية  ودع��ت  فاس  بجهة 
باملؤسسات  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��رب��وي��ة 
في  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  مبختلف  التعليمية 
املشاركة في هذه التظاهرة إلى بعث مشاركاتها 
إلى األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين بجهة 

فاس. بوملان قبل 31 مارس اجلاري
ويشارك في هذا املهرجان ، الذي ينظم بتعاون 
وتنسيق مع )جمعية فضاء اإلبداع في السينما 
واملسرح( العديد من التالميذ من مجموع جهات 
اخلمس  اجلوائز  على  يتنافسون  الذين  املغرب 

للمهرجان.
وإلى جانب اجلائزة الكبرى للمهرجان توزع 
في  األعمال  أحسن  على  اجلوائز  من  مجموعة 

مجاالت اإلخراج والسيناريو والتشخيص.
لهذا  الرسمية  التحكيم  جلنة  وس��ي��ت��رأس 
املهرجان املخرج واملنتج جمال السويسي  وتضم 
املغربية  الدامون رئيس اجلمعية  كال من خليل 
املسرحي  الباحث  بناني  السينما ورشيد  لنقاد 

والتربوي واملنتج واملخرج رشيد الشيخ.
املهرجان  ف���إن  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ات  وح��س��ب 
سينفتح خالل  ال��ذي   ، التربوي  للفيلم  الوطني 
الدورة املقبلة على جتارب سينمائية من بلدان 
املغرب العربي، يروم تسليط الضوء على أهمية 
محيطها  على  التعليمية  امل��ؤس��س��ات  ان��ف��ت��اح 
وتعزيز   ، والثقافي  واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي 
فضال  والسينما  التربية  بني  القائمة  العالقات 
تكوين  في  البيداغوجي  الفيلم  دور  أهمية  عن 

األجيال. 

سفارة املغرب بالبيرو متنح
 املكتبة العربية بليما مجموعة كتب


