
 
 

  الفائزينج يتتو السيدة جميلة المصلي تترأس حفل

 بجائزة تميز للمرأة المغربية

 

جائزة تميز للمرأة "حفل تسليم  9102أكتوبر  01يوم رئيس الحكومة ترأس السيد سعد الدين العثماني 

مناسبة ب وذلكفي دورتها الخامسة والتي اختير لها موضوع االبداعات الفنية لدعم قضايا المرأة،  "المغربية

 اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة.

تفي بالنساء حالمغربية " مبادرة ت للمرأةأن "جائز تميز السيد سعد الدين العثماني  أكد وفي كلمة له بالمناسبة

لواتي تميزن في مجاالت متعددة، كما أنها تعد مبادرة لتثمين العطاءات واإلنجازات النسائية، ال المغربيات 

أن هذه الجائزة تعترف بجهود النساء في هذا البلد وقدرتهن على تجاوز كل وأضاف السيد رئيس الحكومة 

لخاص ي القطاع ااء فلة أساسية في كل المجاالت سون المرأة المغربية أصبحت اليوم فاعأالصعاب ، مسجال 

مرأة برهنت على ان ال "جائزة تميز للمرأة المغربية"او العام واعتبر رئيس الحكومة ان الدورات السابقة من 

 المغربية مستعدة للنضال واإلنتاج والعمل.

واألسرة ان الدورة  والمساواة االجتماعية والتنمية التضامنزيرة هتها أكدت السيدة جميلة المصلي ومن ج

الخامسة من هذه التظاهرة تحتفي بالمرأة المغربية المبدعة، نظرا للمكانة المتميزة التي يحتلها الفن في كل 

المجتمعات، وقدرته على إطالق العنان للطاقات اإلبداعية التي تزخر بها النساء. ونوهت السيدة الوزيرة 

 ن حفل تسليم "جائزة تميز للمرأة المغربية"بجودة االعمال التي قدمت ترشيحاتها هذه السنة، كما أكدت على ا

يصادف اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يعد مناسبة لالحتفاء بمكتسبات المرأة المغربية وتثمينها على 

ما نوهت ك كافة المستويات، كما يعتبر مناسبة للتطلع الى المستقبل لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

العمل الجبار الذي قامت به السيدة بسيمة الحقاوي الوزيرة السابقة لجعل هذه الجائزة تحضا السيدة الوزيرة ب

 بمكانة معتبرة في المشهد التنموي والحقوقي الذي ينافح عن قضايا المرأة المغربية.

 هوري أسماء مؤلفة المسرحيةالالمخرجة و ،ألف درهم 031البالغ قيمتها  ،للجائزةوقد فازت بالمرتبة األولى 

 نيه المرأة المغربية بسبباتعالج من خاللها ما تع مجموعة مسرحيات المتضمن فياإلبداعي مشروعها  عن

 

 



 

 

 وما تواجهه من مشاكل تتجسد بدأ في عالقتها بمغتصبها وجالدها ومرورا اغترابها في العالم الذكوري  

ا ترسخ وعيها المرافعة من أجل قضايووصوال الى بانتقالها الى المطالبة بالمناصفة والمساواة في الحقوق 

السيد المصطفى الرميد وزير الدولة ووزير حقوق اإلنسان  سلمها اياها المرأة في بعدها الخاص، وقد

 .والعالقات مع البرلمان

محمد عهد بنسودة عن  الى المخرجألف درهم،  011ئزة، التي تبلغ قيمتها للجاوقد عادت المرتبة الثانية 

يميط من خالله اللثام عن ظاهرة التحرش الجنسي وما ، والذي "خلف األبواب المغلقة"السينمائي شريطه 

 من المفروض أن تكون مهنيةحاط من كرامتها داخل فضاءات  جنسي تتعرض له المرأة من استغالل

 الجائزة وقد سلمها هذه بأسلوب درامي يكشف من خالله سوداوية واقع فئة من النساء داخل مقرات عملهن.

 .الناطق الرسمي باسم الحكومةة والشباب والرياضة ووزير الثقاف الحسن عبيابةالسيد 

لصمد السيد عبد االتي سلمها  ،في دورتها الخامسة المغربية للمرأةهذا وآلت المرتبة الثالثة لجائزة تميز 

مجموعة في الى للشاعرة وداد بنموسى عن عملها المتضمن ، السكال رئيس جهة الرباط سال القنيطرة

صعب ي وهواجس المرأة المغربية وقلقها في مجتمع وأحالممن خاللها التعبير عن واقع  سعىت دواوين شعرية

التواقة الى عالم تتحقق في قيم الحرية والكرامة  قبول بوح المرأة بخصوصياتها والتعبير عن ذاتهافيه 

 والمساواة والتسامح.

 قد عرف محمد الخامس بالرباطالوطني مسرح ال احتضن فعالياته وتجدر اإلشارة الى أن هذا الحفل الذي

التضامن والتنمية االجتماعية تتقدمهم السيدة جميلة المصلي وزيرة  حضور السيدات والسادة الوزراء

 مجموعة من الفقراته تتخلل وشخصيات دبلوماسية وسياسية وفنية ومدنية وإعالمية واة واألسرةوالمسا

الفنية احتفاء بالفائزات وكل االعمال اإلبداعية التي تبارت على جائز تميز المغربية في دورتها الخامسة هذه 

 الدورة.

 

 

 

 

 

 

 


