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عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

 بعد تقاعد 
البرلمانيين، 

تقاعد الوزراء 
اأي�ضا!
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اإدري�س ل�ضكر؛ الي�ضار 
له من الإبداع ما 

يوؤهله ل�ضتنها�س قوته

عبد السالم المساوي

 - 1

في زمن »وا�س بغيتونا نخدمو بيليكي«

في حوار مع الدكتور ه�ضام العلمي: لحظنا اأن وزارة ال�ضحة لم 
تكن في م�ضتوى التدبير الجيد لمرحلة ما بعد الحجر ال�ضحي
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يف اجتماع لقادة األغلبية  مع سعد الدين العثماني

ا�ضتعرا�س الخطوط العري�ضة لم�ضروع قانون المالية واإخبار بماآل م�ضاورات القوانين النتخابية

كوالي�س اجتماعات مجل�س الأمن حول ق�ضية ال�ضحراء المغربية
اعتماد قرار يوم 28 اأكتوبراإ�ضادة كبيرة بالهدوء في ال�ضحراءالدعم الكامل للم�ضل�ضل ال�ضيا�ضي

برنامج الأن�ضطة الحزبية للكاتب 
الأول بجهتي مراك�س  و�ضو�س ما�ضة

ولقاءات  أنشطة  عدة  اجلاري  األسبوع  نهاية  تعرف 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي  لالحتاد  األول  للكاتب 
وسوس  مراكش  جهتي  من  كل   يف  لشكر،  ادريس  األستاذ 

ماسة... وذلك حسب البرنامج التالي..

السبت 17 اكتوبر 2020:
 :11H30
 :12H30
 :16H00

 :18H00

األحد 18 اكتوبر 2020:
 : 09H00
 :16H00

 :18H00

محمد الطالبي – مكتب الرباط

علمت اجلريدة بأن قادة األغلبية احلكومية 
احلكومة  رئيس  مع  بالرباط  مساء  اجتمعوا 
حول  التشاور  ومت  العثماني،  الدين  سعد 
لسنة  املالية  قانون  ملشروع  العريضة  اخلطوط 
اقتصاديا  جدا  صعب  سياق  يف  والذي   2021
العاملية جراء فيروس كوفيد 19  نتيجة األزمة 
الذي مازال يعصف باالقتصاد العاملي ويدمره. 
أمام  يقدم  أن  املرتقب  من  الذي  املشروع  وهو 
القادم،  االثنني  مساء  التشريعية  املؤسسة 
على  عرضه  سيتم  كما  الدستور  الحكام  طبقا 

الشروع  قبل  الغرفتني  داخل  املختصة  اللجان 
يف تنزيله بعد املصادقة عليه.

العثماني  الدين  سعد  بأن  اجلريدة  وعلمت 
مآل  حول  األغلبية  قادة  بعض  من  وبطلب 
للعمليات  املؤطرة  القوانني  حول  املشاورات 
توصل  أنه  للحاضرين  كشف  االنتخابية، 
الداخلية  وزير  أجراها  التي  املشاورات  بنتائج 
مع جميع اجلهات املعنية من النسيج احلزبي، 
نتيجة  بأن  أيضا  احلكومة   رئيس  وأفاد 
املجلس  على  ستعرض  وخالصاتها،  املشاورات 
التشريعية  املؤسسة  على  وبعده  احلكومي 

صاحبة االختصاص  للتقرير فيها.

تفا�ضيل حول اإلغاء
وت�ضفية  نظام  معا�ضات

اأع�ضاء مجل�س النواب

 « »

مجل�س النواب ي�ضائل الثنين رئي�س 
الحكومة وجل�ضة م�ضتركة بالبرلمان 

لتقديم م�ضروع قانون المالية  

100

283 278

المغرب في   حاجة اإلى   50   األف طبيب على 
الأقل والجائحة  » تقتات «  من مهنيي   ال�ضحة

2/2

ر�ضالة عبد الرحمان اليو�ضفي من قبره
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مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 
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ا�غرب �   حاجة اإ�   50   األف طبيب على الأقل وا�ائحة  » تقتات «  من مهنيي   ال�ضحة

الأ� ا�تحدة�� �ل�س الأمن ي�ر� م�ضاورات حول ق�ضية ال�ضحراء ا�غربية

متهمو جر�ة مقهى لكر� ��لون اأمام ��مة ا�نايات ال�ضت�نافية �راك�س  
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ا�غرب ي�ضتعيد 25 األفا و500 قطعة اأثرية نادرة �� م�ضادرتها
 � فرن�ضا عامي 2005 و2006  

اأمينة بوعيا�س: متحف ا��ضيمة  ��
 من اأجل منطقة الريف واإ�ناء تاري� 

ا�غرب وال�اكرة ا�غربية ا��ض�كة
 
 

مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني
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�ل�س النواب ي�ضائل الثن� رئي�س 
ا��ومة وجل�ضة م�ض�كة بال��ان  

  لتقد� م�ضروع قانون ا�الية  
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.2021

الدا�لة�� اإجراء اأول عملية جراحية 
دقيقة للغاية على الركبة
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مكتب الرباط: 
عبد الحق الريحاني
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في اجتماع  رئيس مجلس النواب  مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية 

 تفا�ضيل  حول  اإلغاء وت�ضفية  نظام  معا�ضات اأع�ضاء �ل�س النواب

  وحيد مبارك
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� �و�ر م� ��� ��دك�ور ه��� ������� 
��ن�� ��و�ن� ����� ���ي�د�� ����دي��

 بعد القرارات والإجراءات القوية التي 
ات��ها ج�لة المل� من� بداية الجا�حة، 

لحظنا اأن وزارة ال�ضحة لم تكن في م�ضتوى 
التدبير الجيد لمرحلة ما بعد الحجر ال�ضحي

اإدري�س ل�ضكر، الي�ضار له من الإبداع ما يوؤهله ل�ضتنها�س قوته

عماد عادل 
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 36.9 37.4

17.3
 9.1

20.5 2020
2019 21

505 2.4

 24.5 12.2
 .2019 28

 �ج� ال��ينة فا� 
41.3 مليار درهم
في نهاية �ضتنبر  

رصيد صندوق كوفيد 19 
ي��� ��� 8 ماليير درهم

���من� م� ���ر� ������يني� 
� ��و� ���ي�� ���ر��ي��

هي�ات م�ربية تعت�ضم وت�ضلم م��رة احتجا� 
لمم�� الأمم المتحدة بالربا�

جالل كندالي

77

400

« »

 الصيادلة 
المغاربة كانوا 

في مستوى 
اللحظة، وأثبتوا 
وعيهم الوطني 

والتضامني الكبير

سنظل كصيادلة 
اتحاديين في 

طليعة المدافعين 
عن القضايا العادلة 
للصيدلي المغربي 

، مهنيا و اجتماعيا 
واقتصاديا
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وكاالت

��رت ��ي�ة �بوبليكو� 
ا�سبا�ية تقريرا سلطت 
فيه الضوء على قرار السلطة 
ال�لسطينية الت�لي عن 
حقها يف رئاسة مجلس 
جامعة الدول العربية، 
واألزمة العميقة التي �ر� بها 
ا�ن�مة.

وقالت ال��ي�ة �ن �ذا 
ر الكثير من  القرار قد ال يغي�
األمور على أرض الواقع، لكنه 
ه رسالة �دا�ة واض�ة  يوج�
�لى الدول العربية التي قررت 
تطبيع ع�قاتها مع �سرائي�، 
والدول التي تعتزم السير يف 
النهج ذاته قريبا.
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�دمة ا�مبريالية
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رسالة �دا�ة للمطبع�
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أزمة عميقة
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اعتذارات عن الرئاسة
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الضغ� األمريكي

»

.«
»

.«

�هر  بوبليكو: الدول التي رفضت رئاسة اجلامعة أرادت أن ت�
عدم موافقتها على سياسة التطبيع

90
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الو�ضعية المتاأزمة للم�ضت�ضفيات في مواجهة تزايد حالت 
الإ�ضابة  بفيرو�س كوفيد 19

ترجمة : المهدي 
المقدمي
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سفير ا�عالم العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية
infoalsbah @gmail.com
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اسماعيل الحلوتي

النتخابات الفل�ضطينية خطوة مهمة لتوحيد النظام ال�ضيا�ضي

ومازال الجدل �� �يرت  �رن�ضا نظر�ها لل�ة العربية�
حول »معا�ضات« 

البرلمانيين 
متوا�ض� !

بقلم:  سري القدوة
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باريس- يوسف لهاللي

لع� ل��� ال����� ال�ل��ي�ية، ��ت� 
�وا� ���� ���� ��� ��ي� ��و��� 

ال��ت�� ال�ل��ي��، ���� أب��� 
ال�ع� ال�ل��ي�� �� ا�تع��� 
الع�� ال��تر�، �ت��ي� الو���

أ��� ��� لو�� �ل� 
أ� �ر��� ت��� 
ال��ر��و�و�ية، 

�تعت�ر�� ����ا �� 
�ي��ة ا���لي��ة 
�ل� ب��� اللغ�� 

ا��ر�، ل�� �� 
��� الو�� لي�� 

�� �ي��ة لت��ي� 
تعلم اللغ��

�� الر�ي� 
ال�ر��� ا����يي�، 

�� ���ب� ليو� 
2 أكتوبر 2020، 
بل�� �ل� تع��� 

تعلم اللغة العربية 
�� ال��ا�� 
ال���و��ة 

�تعلي��� أك�ر، �� 
���ب�� �ي�و� ��ي� 

ب��ا التع��
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أحمد فلوكس يسير عكس التيار ويدعم سعد 
لمجرد بعد حمالت المقاطعة ضده

وثائقي ومسلسل قصير عن حياة 
كارلوس غصن
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.The Umbrella Academy « » West Wing
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جالل كندالي
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الفنانة التونسية أميمة طالب تغني
»برافو« باللهجة المغربية وتصرح لـ »االتحاد االشتراكي«:

اأول اأ�نية لي به�� ال�ه�ة� �ض�را ل��مهور المغربي ال�� �مرني ب�ب�

 هادن الصغير
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فنانون مغاربة بمعر�س جماعي
 في اإطار  مو�ضم »اإفريقيا 2020« بفرن�ضا

 المغربية عايدة خالد 
ت��� اأ�ني�ها ال�ديدة  
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 ال�ضينما و قاعاتها لن تموت

جمعية اأوفربوي� تن��م الدورة ال�ام�ضة من مهرجان طبول �ضد كوفيد
 عبد العزيز الرابحي 
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نور عسلية

1963 (Gaspar Noé)
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)  Love
 (2015
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Love

2018 Climax
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) Vue de haut
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ا�ف�� ا���ج���ي �ا�ض�ا� �و��� 
ال�حر� ال���� من �� ما�لو�
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عدي الزعبي
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وو�� اآلن: ال�ضخرية 
والحب في مواجهة العالم

الموضوع ا�ثير 
لغاسبار نوي هو 
الرغبات الجنسية 

وأشكالها 
المتطرفة، لكن 

القضايا ا�نسانية 
غير الحسّية 
حاضرة أيًضا 

بشكل حاد ومؤثر



السبت-االحد 17-18 اكتوبر  2020املوافق 29 صفر 1 ربيع األول 1442العدد 12.669سينما09
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

فراس حمية
يطرح فيلم «Her» ، من كتابة وإخراج 
فينيكس  خواكين  وبطولة  جونز  سبايك 
فلسفية  أسئلة  جوهانسن،   وسكارلت 
ووجودية حول ماذا يعني الحب الحقيقي، 
وماذا يعني أن نكون بشر، وإلى أين تسير 

البشرية؟
الشخصية الرئيسية ثيودور توامبلي 
شخص «لطيف ككلب صغير»، هكذا تصفه 
يواعد  نزهات وال  في  ال يخرج  إحداهن. 
فتيات وغير سعيد في حياته ويقضي معظم 
أوقاته إما في العمل أو في ألعاب الفيديو 
ومشاهدة التلفاز. وبعد انفصاله عن زوجته 
يقع ثيودور في غرام جهاز إلكتروني أو 
ما يسمى جهاز التشغيل ويدعى سامانثا 

ا. وهو جهاز ذكي جد�
غرامية  رسائل  ككاتب  ثيودور  يعمل 
مؤثرة ألناس آخرين في شركة تقدم هذه 
 Beautiful Hand» تدعى  الخدمات 
Written Letters.com». إنه مثال صارخ 
عن المثل القائل «طبيب يداوي المرضى 
وهو عليل»، لكنه هنا طبيب الغرام ألناس 
كسالى صاروا أكثر انفصاال� في عالقاتهم 
االجتماعية في مجتمع مستقبلي متخيل 
يفتقر إلى التواصل والتعبير عن أصدق 
المشاعر. ثيودور إنسان تائه في مدينة 
في  طائرة  يشبه  إنسان  أنجلس.  لوس 
طريقها لالرتطام باألرض. إنسان يمشي 
القلق  ا على عقب. وفي ظل كل هذا  رأس�
والتخبط تصبح كل السيناريوهات متاحة 
ومنطقية وقابلة لالنتقال من اإلمكان إلى 

الفعل.

الجمود في الماضي
السابقة  زوجته  حول  أح��الم  ت��راوده 
كاثرين، وعن األوقات الجميلة التي كانا 
بعد،  يطلقها  لم  لكنه  ا،  سوي� يقضيانها 
ومحاميها يستمر في اإلتصال به. يقول 
كوني  وأحب  للطالق،  ا  جاهز� لست  «أنا 
وال  بالك�بة  يشعر  إنه  ا».  متزوج� رج��ال� 
يزال عالق بماضيه وذكرياته مع زوجته 
صارت  لو  كما  ا  ذهني� يحادثها  يزال  فال 
زلت  «ما  يقول  إليه.  بالنسبة  هلوسات 
في  أكف عن حبها». ويضيف  أن  أنتظر 
حديثه إلى سامانثا «أنت ال تعرفين شعور 
فقدان شخص تهتمين ألمره. كيف لن نكون 

ا بعد اليوم». ا، ولسنا ثنائي� سوي�
إنها رغباته تحكيها لنا الكاميرا حين 
تنقل لنا شذرات من ماضيه. شذرات تعبر 
عن مكنوناته وأحالمه وأوجاعه وأفكاره 
يستطع  لم  إليه.  يتوق  وما  يريده  وما 
ثيودور أن يتعلم بعد بأن «الماضي هو 
يتخط  لم  لذلك  ألنفسنا»،  نرويها  قصة 
مرحلة الفطام والقطيعة مع هذا الماضي 
ا نحو المستقبل. لم يتعلم  والمضي قدم�
ثيودور أن الوحدة خبرة يعيشها معظم 
الناس وبأنها تجربة وجودية في مسار 

حياة اإلنسان وتطوره.
يستمر ثيودور بعيش الحياة بسوداوية 
أو بحالة ميالنخولية، فينفصل عن العالم 
من حوله بدل االنخرا� فيه ومعايشته. إنه 
أوانها  فات  أمنيات  بتحقيق  باله  يشغل 
عن  يتغاضى  فيما  للتحقق  قابلة  وغير 

الحاجات األساسية لعيشه. ماضيه يمثل 
أمنياته ورغباته لكن واقعه الحاضر يمثل 
حاجاته التي ال يعيرها أي أهمية، لذا كان 
ال  األماني  أن  يعي  أن  عليه  المحتم  من 
ا، وعليه أن يتحرر من العبودية  تتحقق دوم�
طريق  ليكمل  ماضيه  في  تستعبده  التي 

الحياة بسعادة في المستقبل.

أنسنة ا�لة؟!
تقول سامانثا «تخيلت أني أسير إلى 
جانبك ولدي جسم، وتخيلت بأنك قمت بحك 
ظهري، هذا محرج. لقد تحولت إلى أكثر ما 
برمجوني ألكون عليه». ثم تتساءل سامانثا 
«أشعر بالحزن. هل هذه المشاعر حقيقية؟ 
ماذا يعني أن تكون على قيد الحياة في 
غرفتك األن!». يرد «أنت حقيقية بالنسبة 
لي سامانثا، وأتمنى لو أنك موجودة معي 

في الغرفة، أعانقك، ألمس وجهك».
يسقطها  صار  الحب  عن  تخيالته  كل 
يمارس  صار  حتى  التشغيل  جهاز  على 
ا مع سامانثا  الجنس Phone sex افتراضي�
بالمحاكاة الصوتية. وهكذا نشأت بينهما 
عالقة حميمية وطيدة وتبلورت مع الوقت 
إيمانه  إن  الدائمة.  والمرافقة  والتفاعل 
بكونها تخجل وتحزن من داخلها كالبشر 
ا غير  مؤشر لكونه طفولي التجربة وساذج�
قادر على الفصل بين الواقع والتماثل مع 
حقيقية،  بكونها  شعر  لو  حتى  الواقع، 
ال  فهذا  للنشوة،  معها  وصل  لو  وحتى 

ا. ا إنساني� ا وبيان� يعطيها صك�
يستقل  موعد،  في  للخروج  يدعوها 
الطريق،  ط��وال  يتحدثان  فيما  القطار 
ويضع في جيب قميصه كاميرا صغيرة 
تلتقط كل حركة. إنها بمثابة عين سامانثا 
التي ترى من خاللها. صار بإمكانها السمع 
والرؤية والتعبير عن أفكارها. يصل إلى 
ويتبادالن  ا»  «افتراضي� الشاط� برفقتها 
الرومانسية ويشاهدان غروب  األحاديث 

ا. الشمس سوي�
لكن أين الجسد الداف� لسامانثا؟ أين 
اإلنساني  المادي  الفيزيولوجي  الوجود 
أو  تقتحم  وخيال.  وهم  إنها  لشريكته! 
كل  وتعطيه  كلها  حياته  ف��ي  يقحمها 
المشاعر  وتتحول  ووقتها،  اهتمامها 
مرحلة  لتصل  حقيقة  إلى  لهما  بالنسبة 
الغيرة والغضب والحزن. يخاطبها قائال: 
ا أكثر مما تخيلت». فهل  «أنت تملكين عمق�
هذا هو الحب الحقيقي؟ وهل يمكننا أن 
االهتمام  ه��ذا  كل  يعطينا  ا  إنسان� نجد 

والوقت ويفني نفسه تضحية لنا؟
بالعالقة  نندمج  بجعلنا  الفيلم  ينجح 
االفتراضية بين ثيودور وسامانثا ونشعر 
بكيان سامانثا كما لو أنها مخلوق حقيقي. 

لكن ما يجعل لسامانثا هذا الحضور شبه 
يعيشه  الذي  الفراغ  إال  هو  ما  الحقيقي 
ثيودور، فبقدر ما كانت عزلته بقدر ما أخذت 
ا بكونها حقيقية، وبقدر ما  سامانثا اعتراف�
ا ازدادت عملية اإلسقا�  كان ثيودور وحيد�
والتماهي مع سامانثا. تصوره الكاميرا 
ا في الطرقات وعلى السرير وفي  ا وحيد� دوم�
المكتب بينما تلتقط اآلخرين في ثنائيات. 
مفارقات تضج في حياة ثيودور بين ماضيه 
وحاضره، بين زواجه وطالقه، بين نومه 
ا وبين عناقه لزوجته ولعبه بفرح مع  وحيد�
األطفال، وبين تركيز in-focus الكاميرا 
عليه وبين تصوير العالم من حوله في حالة 

.out of-focus تشويش دائم

خصوصية إنسانية
يلتقي إحدى الفتيات في موعد وخالل 
ثم  ستضاجعني  «هل  تسأله  تقبيلها 
هذه  ف��ي  البقية،  يفعل  كما  ستتركني 
المرحلة من عمري ال يمكنني إعطاء الفرص 
ا؟!». إنها تحسب عمرها ألنها تعيش  كثير�
بعكس سامانثا  اإلنساني،  الزمان  داخل 
المتحررة من قهر الزمن لها. وأما صديقته 
سوء  بسبب  بزوجها  عالقتها  أنهت  فقد 
تفاهم سخيف حول خلع الحذاء والدخول 
إلى المنزل. انتهت العالقة التي استمرت 
ثماني سنوات بسبب شجار حول أين يجب 

وضع الحذاء بعد خلعه!
ال��ع��الق��ات  وم��ع��ق��دة  ه��ي صعبة  ك��م 
اإلنسانية، وربما بات الدخول في عالقة 
مع جهاز آلي ذكي أبسط بكثير. هل صرنا 
كبشر نرتاح لوجود أشخاص في حياتنا 
أشبه ما يكونون باآلالت ومسخرون لتلبية 
رغباتنا فقط دون أن يكون لهم أي رغبات! 
لكن صديقته وبعد انفصالها عن زوجها 
نضجها  على  تدل  جملة  لثيودور  تقول 
أكون  أن  أري��د  للحياة،  ا  «تب� العاطفي 

سعيدة».
وكم  لحياتنا  معنى  الحب  يعطي  وكم 
يجعلنا الحب أكثر هشاشة في نفس الوقت! 
أعتقد أن كل من يقع في الحب هو غريب 
األطوار، فالحب نوع من الجنون المقبول 
ا. إنه مغامرة ومخاطرة ومحاولة  اجتماعي�
تشبه االنتحار حيث يقف اإلنسان فيها على 
المحك. يقول الشاعر تشارلز بودلير: «حين 
يجتمع عاشقان في عناق فإن أحدهما يكون 
ا ل�خر»، وتلك هي المخاطرة إذا لم  جراح�
فإما أن  تسر الرياح كما تشتهي السفن: 
نطعن اآلخرين أو يطعنوننا، وربما تكون 
ديالكتيك  إنه  للطرفين.  مزدوجة  الطعنة 
ثيودور  ينجح  ولن  الغرامية،  العالقات 

بالهرب من هذا الديالكتيك.

تفسخ العالقات 
ا�نسانية

إنه فيلم من المستقبل حيث بات الذكاء 
االصطناعي يسيطر على كل تفاصيل حياتنا 
اإلنسانية. كل ما نحتاجه يمكن الحصول 
جهاز  إلى  صوتية  رسالة  بواسطة  عليه 
التشغيل operating system. تحضير 
واالستماع  الطقس  حالة  وتبيان  القهوة 
اإلمالئية  األخطاء  وتصحيح  للموسيقى 
كل  وتدوين  نكتبها  التي  النصوص  في 
والنقر  للطباعة  االضطرار  دون  أفكارنا 
على مفاتيح الهاتف أو الكومبيوتر. إنه 
ويتطور  لحظة  كل  في  يتعلم  ذكي  نظام 
تلقاء نفسه ولديه قدرات هائلة على  من 
عالم  إن��ه  بالمهمات.  والقيام  التفاعل 
حيث يتحد فيه اإلنسان مع التكنولوجيا 
اعتدنا  لما  ا  مغاير� ا  جديد� ا  عالم� ليشكال 
عليه. عالم تكنولوجيا اإلنسان المعاصر. 
ا  متطرف� يصبح  الشيء  من  الكثير  لكن 
استخدامات  مع  الحال  وهكذا  ا،  ومضر�

ثيودور للتكنولوجيا.

التباعد  من  حالة  هناك  المدينة  في 
ن���رى أي أش��خ��اص  ف���ال  االج��ت��م��اع��ي 
ا  أيادي� نرى  ال  جنب.  إلى  ا  جنب� يسيرون 
ا متالصقة أو متعانقة  متشابكة أو أجساد�
فردانية  إنها  البعض.  قريبة من بعضها 
وكل  اإلنسانية.  للنفس  وقاتلة  موحشة 

أنفسهم  مع  يتكلمون  أشخاص  نراه  ما 
العيون  أما  ا،  أشباح� يخاطبون  وكأنهم 
فشاخصة صوب شاشات الهواتف الذكية 
والكومبيوترات، حتى صارت هذه األجهزة 
واألقدام،  كاأليدي  بشرية  أعضاء  بمثابة 
ا  فمن يفقد جهازه الذكي يشعر وكأن عضو�
من أعضاءه قد بتر. إنها حالة من اإلعاقة 
في  البشر  يصلها  سوف  التكنولوجية 
المستقبل فيما لو كانت استجاباتنا للتقدم 
التكنولوجي الهائل بديال� عن استجاباتنا 

للعالقات اإلنسانية.
بدأ هذا العالم يفقد خواصه اإلنسانية 
للعالقات  مكننة  ه��ن��اك  اآلل���ة.  بسبب 
إنه  وس��اق.  قدم  على  تمضي  اإلنسانية 
بالوحدة  مليء  آل��ي،  عالم  ممكنن،  عالم 
تسارع  في  وسريع،  بارد  عالم  والعزلة، 
مستمر، ينحو منحى التفسخ واالنسالخ 
المعاكس لطبيعة اإلنسان االجتماعية. عالم 
تنقصه المشاعر الدافئة الصادقة العميقة، 

المشاعر اإلنسانية.
اإلنسان يبحث عن اإلنسان. يبحث عن 
أخيه اإلنسان كما يقال، وال يمكن ل�لة أن 
تحل محله وتعوض األحاسيس اإلنسانية 
المفعمة والنابضة بالحياة. اآلخرون هم 
«اآلخرون  سارتر  قال  ما  بعكس  الجنة، 
المقولتان،  تجوز  وربما  الجحيم»،  هم 

فالعالقات اإلنسانية شر ال بد منه.
ودائمة  بالحياة  مليئة  آل��ة  سامانثا 
الشباب.  ودائ��م��ة  خالدة  إنها  التعلم. 
وفي طريقها للتطور والتعلم تتفوق على 
أمام  يقف  من  كل  وتدهس  صنعها  من 
طموحاتها حتى لو كان ما يسمى «الحب». 
فالحب يعني الخصوصية والتميز والتملك 
السبب يصاب ثيودور  لهذا  والتضحية. 
يكتشف  حين  الشديد  والحزن  باإلحبا� 
أن سامانثا ترتبط ب�الف غيره وتقدم لهم 
الخدمات. يحس وكأن حبيبته تقابل غيره. 

إنها خيانة!

فيلم »Her«..  هل يمكن �أن تن�ش�أ 
عالقة ع�طفية بين �لإن�ش�ن و�لآلة؟

 كم هي صعبة ومعقدة 
العالقات ا�نسانية، وربما بات 
الدخول في عالقة مع جهاز آلي 

ذكي أبسط بكثير

  لم يستطع ثيودور، بطل 
فيلم «Her»، أن يتعلم بعد 

بأن «الماضي هو قصة نرويها 
�نفسنا»، لذلك لم يتخط 

مرحلة الفطام والقطيعة مع هذا 
الماضي
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأكتوبرصفراأليام
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التحرير � االدار� � املالية � 
التوزيع � االشتراكا� � االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطو� مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14

الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق
عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02

- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 
الثالث الدار البيضاء 

الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الربا�:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55

Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2020/10/16

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث 

العلمي
األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين جهة 
الدار البيضاء سطات

املديرية اإلقليمية بسيدي 
بنور

إعالن عن طلبات عروض 
أثمان مفتوحة

SB/2020/05 :رقم
نونبر   10 يوم   في 
الساعة  على   2020
سيتم  صباحا،  العاشرة 
املديرية  مكاتب  أحد  في 
التربية  لوزارة  اإلقليمية 
الوطنية والتكوين املهني 
والتعليم العالي والبحث 
العلمي بسيدي بنور، فتح 
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
املفتوحة  األثمان  عروض 

لوازم  بشراء  املتعلق 
الطباعة   ولوازم  املكتب 
اإلعالميات  ولوازم 
اإلقليمية  املديرية  لفائدة 
التعليمية  واملؤسسات 
املديرية  لنفوذ  التابعة 
التربية  لوزارة  اإلقليمية 
الوطنية والتكوين املهني 
والتعليم العالي والبحث 
في  بنور  بسيدي  العلمي 

حصتني منفصلتني:
1) الحصة رقم 01:  شراء 

لوازم املكتب. 
2) الحصة رقم 02: شراء 
وولوازم  الطباعة  لوازم 

اإلعالميات.
حدد مبلغ الضمان املؤقت 

حسب األتي: 
 :01 رقم  الحصة   (1
(ثالثة  3000,00درهم 

أالف درهما)
  02 رقم  الحصة   (2
(ثالثة  3000,00درهم 

أالف درهما)
مع  التقديرية  الكلفة 
الرسوم  احتساب 
من  محددة  للتوريدات 
املشروع  صاحب  طرف 

محددة حسب اآلتي: 
 :01 رقم  الحصة   (1
هم  ر 1د 9 6 . 8 6 0 , 0 0
وتسعون  وستة  (مائة 
وستون  وثمانمائة  ألفا 
احتساب  مع  درهما) 

الرسوم.
 :02 رقم  الحصة   (2
(مائة  180.300,00درهم 
وثالثمائة  ألفا  وثمانون 
احتساب  مع  درهما) 

الرسوم.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
من  ،مجانا،  العروض�
مصلحة الشؤون اإلدارية 
والبناءات  واملالية 
واملمتلكات  والتجهيز 
باملديرية اإلقليمية سيدي 

بشارع  الكائنة  بنور 
مكناس،  زنقة  الداخلة، 
يمكن  كما  بنور،  سيدي 
تحميله انطالقا من موقع 

الصفقات العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
ملفات املتنافسني مطابق 
ملقتضيات املواد 27 و29 
رقم-2 املرسوم  من  و31 
 08 في  349-12 الصادر 
 ،1434 األولى  جمادى 
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
يمكن  و

للمتنافسني: 
أظرفتهم  إيداع  إما   *
بمصلحة  وصل  مقابل 
واملالية  اإلدارية  الشؤون 
والتجهيز  والبناءات 
باملديرية  واملمتلكات 
بنور  لسيدي  اإلقليمية 
الداخلة،  بشارع  الكائن 
زنقة مكناس سيدي بنور.
إرسالها عن طريق  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة.
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

األظرفة.
عروضهم  إرسال  إما   *
للفصل  طبقا  الكترونيا 
6 من قرار وزير االقتصاد 
 14-20 رقم  واملالية 

بتاريخ 2014/09/04.
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
نظام  في  املقررة  تلك 

االستشارة.

ع.س.ن/3294/ا.د

ع.س.ن /3287/ إدع.س.ن /3289/ إد

ع.س.ن /3283/ إد

ع.س.ن /3300/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم تارودانت

جماع مشرع العني
اعالن عن طلب عروض 

اثمان مفتوح
رقم: 2020/02
جلسة عمومية

 2020/11/12 يوم  في 
العاشرة  الساعة  على 
سيتم  صباحا  والنصف 
االجتماعات  قاعة  في 
العني  مشرع  لجماعة 

تارودانت  باقليم 
املتعلقة  االظرفة  فتح 
اثمان  عروض  بطلب 
اشغال  ألجل:  مفتوح 
للدوار  السائل  التطهير 
واكفاي  املديور  عني 
بجماعة  (املجاري) 
اقليم  العني.  مشرع 

تارودانت.
ملف  سحب  يمكن 
بمكتب  العروض  طلب 
بجماعة  الصفقات 
ويمكن  العني،  مشرع 

الكترونيا  تحميله  كذلك 
الصفقات  بوابة  من 

العمومية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
الضمان  مبلغ 
في:  محدد  املؤقت 
هم  ر 7د 0 . 0 0 0 , 0 0

(سبعون الف درهم).
االعمال  تقدير  كلفة 
محددة من طرف صاحب 
مبلغ:  في  املشروع 
هم  ر 4د 8 0 9 4 9 1 , 7 6

وثمان  ماليني  (اربعة 
مائة وتسعة االف واربع 
وتسعون  وواحد  مائة 

درهم 76 سنتيم.
من  كل  يكون  ان  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
 27 املادتني  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31  و29 
رقم  الذكر  السالف 
الصادر   2.12.349
االولى  جمادى   8 في 
(20مارس2013)   1434

بالصفقات  املتعلق 
العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  ايداعها،  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل، 

بجماعة مشرع العني
- إما ارسال اظرفتهم عن 
املضمون  البريد  طريق 
الى  باالستالم  افادة 

املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  مكتب  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
فتح  وقبل  الجلسة 

االظرفة.
ومعالجة  ايداع  إما   -
عن  اليكترونيا  ملفاتهم 
الصقفات  بوابة  طريق 

العمومية.
املثبتة  الوثائق  ان 
هي  بها  االدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من   4 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن /3295/إ.د

ع.س.ن /3292/ إدع.س.ن /3291/ إد

ع.س.ن /3293/ إد

ع.س.ن /3296/ إد

ع.س.ن /3301/ إد
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اململكة املغربية 

وزارة الداخلية 

عمالة الفقيه بن صالح 

دائرة بني موسى 

الشرقية

قيادة أوالد أزمام 

جماعة أوالد أزمام

إعالن عن طلب عروض 

مفتوح

رقم: 2020/02
" جلسة عمومية "

رئيس  السيد  يتلقى 

أوالد  جماعة  مجلس 

 12 يوم  غاية  إلى  أزمام 

نونبر 2020  على ساعة 

صباحا  عشرة  الحادية 

طلبات العروض بعروض 

 " ب   املتعلقة  األثمان 

األسبوعي  السوق  كراء 

سنة  برسم  زمام  ألوالد 

2021". الضمانة املؤقتة 
عشرون ألف  محددة في: 

(20.000.00درهم).
التقديري  الثمن 

طرف  من  حدد  للكراء 

مبلغ  في  الجماعة 

درهم  الف  خمسمائة  

(500000,00درهم).
من  كل  يكون  أن  يجب 

ملفات  وتقديم  محتوى 

مطابقني  املتنافسني 

 27 املواد  ملقتضيات 

املرسوم  من  و31  و29 

الصادر   2-12-349 رقم 

بتاريخ 08 جمادى األولى 

1434(20مارس2013) 

الخاص بصفقات الدولة.

طلب  ملف  ولسحب 

االتصال  يمكن  العروض 

بمصلحة الشؤون املالية 

بالجماعة  واالقتصادية 

البوابة  من  تحميله  أو 

للصفقات  االلكترونية 

العمومية:

www.marchespu-
.blic.gov.ma

مقابل  العروض  تودع 

الشؤون  بمصلحة  وصل 

واالقتصادية،  املالية 

طريق  عن  ترسل  أو 

بإفادة  املضمون  البريد 

املكتب  إلى  باالستالم 

ايداعها  أو  املذكور، 

بطريقة الكترونية ببوابة 

الصفقات العمومية:

www.marchespu-
blic.gov.ma

تسلم  أن  يمكن  انه  كما 

السيد  إلى  مباشرة 

رئيس لجنة فتح االظرفة 

وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح االظرفة .

املعلومات  من  وللمزيد 

يمكن االتصال باملصلحة 

السالفة الذكر .

ع.س.ن /3304/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف 

بالدار البيضاء

املحكمة االبتدائية 

باملحمدية

قسم التنفيذ االسري

ملف التنفيذ عدد: 

20/677
ملخص حكم

 2019/07/02 بتاريخ 

املحكمة  اصدرت 

باملحمدية  االبتدائية 

 562 رقم  تحت  حكما 

الشرعي  امللف  في 

بني   2019/424 عدد 

جادي،  املصطفى  السيد 

جميلة  السيدين  وبني 

املصطفى  بنت  جادي 

بن  جادي  واملهدي 

املصطفى الساكنني بحي 

مجموعة   3 الراشيدية 

املحمدية،   408 رقم  (أ) 
اآلتي نصه

باسم جاللة امللك

حكمت املحكمة بجلستها 

ابتدائيا  العلنية 

وحضوريا

في الشكل: قبول الدعوى

بوضع  املوضوع:  في 

جادي  جميلة  السيدين 

املزدادة باملحمدية بتاريخ 

املهدي   1989/07/18

باملحمدية  املزداد  جادي 

 1993/06/14 بتاريخ 

التحجير  نظام  تحت 

الحكم  تاريخ  من  ابتداءا 

املصطفى  املدعى  وجعل 

شرعيا  وليا  جادي 

عليهما مع تعليق الحكم 

املخصصة  بالسبورة 

املحكمة  بهذه  لالعالنات 

الصحف  باحدى  ونشره 

الوطنية املخصصة لذلك 

املدعى  الطرف  نفقة  على 

وتحميله املصاريف.

في  الحكم  صدر  بهذا 

والسنة  والشهر  اليوم 

املحكمة  كانت  و  أعاله 

تتركب من

رزقي  املصطفى  السيد 

رئيساومقررا

املودن  سهام  السيدة 

عضوا

زاوك  ابراهيم  السيد 

عضوا

فروز  الرحيم  عبد  السيد 

ممثل النيابة العامة

عزوزي  عزيزة  السيد: 

كاتبة الضبط.

ع.س.ن/3305/إ.د

ع.س.ن /3290/ إدع.س.ن /3297/ إد

ع.س.ن /3299/ إد

ع.س.ن /3302/ إد
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المنافسات ا�فريقية لكرة القدم

جامعة الكرة الطائرة تقرر في مصير البطولة الوطنية

 –

الرجاء، الوداد، نه�ضة بركان وح�ضنية اأكادير

نه�ضة بركان يوا�ضل تح�ضيراته
نصف نهائي كأس الكاف 
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الثالثاء  ��  ماي  ����  ا��ا�� � رمضان  ����  العدد ������

Al Ittihad Al Ichtiraki

يرة
ألخ

ا
12.669 1442 1 29 2020 18/17  -

  « »

��ال كورو�ا�� اأيقو�ة 
معر�س فيتنام للفن 

الت�ض�يل���األبوم �ضور
 

 Pham Thai Binh

 Land»
Vin-  «Genie

com

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

بال�ضفاء العاجل 
ل�ضديقنا مراد القادر�

هل يت�ضابه الأزوا�
مع مرور الو����� 
درا�ضة جديدة �ل 

الل�� اأ��ا!

1987
25

»
 «

»

.«

»
.«

-
»  :

1987
 12

.«

ح�ضناء  التن�س �ضارابوفا تد�ل �ا�مة اأ�ن� 100 امراأة � اأمري�ا

العلماء يح�رون من عا�ضفة م�نا�ي�ضية ت�ضتمر عدة اأيام

مبتور ال�راع� يق�ر مناف�ضيه الأ�ضحاء � البلياردو�� ما ال�ضر�

 « »

.« »
»  :

.«

« » :

.«

»
«

»  :

.«

 »  »

100

 87 1995

 200

83
225

 «ABC Supply»

8

 ( 33 )

 5 36

»  »

21

 700
17

 560 500
 ( 723.000)

 2004

36
38

11

 27.1

2012 2011
5

2016
 21.9

88

15

 G1 21
24

G2
29

G5 G1»

.«

29 28

العلماء يحققون اكت�ضافا 
�ي�ب�� اأن ت�ور الب�ضر 

ما زال م�ضتمرا!

«
.« 250

10
.30

35%
80

 :
»

.«
10%

30%

.2100

 « »


