سياحة ثقافية

"كرنفال الحمير" بالمملكة المغربية
تحت شعار "العدالة والمساواة للجميع"
محمد بلمو :مدير المهرجان
زرهون – الملكة المغربية

أجمل حمار في الدورة التاسعة
اختتمت بالمملكة المغربية فعاليات مهرجان بني عمار في نسخته التاسعة تحت شعار
"العدالة والمساواة للجميع" الذي دامت أنشطته من 16إلى  18يوليوز /تموز ،2011
بمدينة موالي إدريس (مدينة قرب مدينة مكناس أسسها المولى إدريس األول) وقصبة
بني عمار زرهون.

قبل انطالق السباق

يتسلم الجائزة نيابة عن الحمار

ه��ذا المهرجان ال��ذي تنظمه جمعية
مهرجانات بني عمار للسينما والثقافة،
بشراكة مع المجلس البلدي لمدينة موالي
إدري��س زره��ون  ،وبدعم من وزارة
الثقافة ،ومؤسسة الرعاية لصندوق
اإلي��داع والتدبير ،والمسرح الوطني
محمد الخامس ،وجمعية الرفق بالحيوان
والمحافظة على الطبيعة .وتميز اليوم
األخير من المهرجان بتنظيم "كرنفال
الحمير" من خالل إجراء مسابقة السرعة
ومسابقة أجمل حمار ،لما لهذا الكائن من
فضائل على اإلن��س��ان عموما وعلى
المنطقة خصوصا لصعوبة تضاريسها
وقساوتها ،واستحالة ول��وج اآلالت
الحديثة ألزق��ة مدينة زره��ون وقراها
وبعض المدارات الفالحية الوعرة ،مما

يجعل الحمار الوسيلة الفضلى واألمثل
لنقل البضائع واألثقال بالمنطقة .جرى
سباق السرعة بملعب عين الرجال
بمدخل مدينة موالي إدريس بمشاركة
 23مشاركا ينتمون لمختلف الدوائر
التابعة لمدينة موالي إدريس زرهون،
بحضور متميز لوسائل اإلعالم المكتوبة
و المرئية .أجريت فحوص طبية على
الحمير المتبارين من لدن بياطرة جمعية
الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة،
الذين ج��اؤوا خصيصا لهذا الغرض،
فأكدوا على سالمة المشاركين من أي
مرض خطير ،بعد ذلك بدأ السباق وكانت
النتائج كالتالي :المرتبة األولى كانت من
نصيب الحمار" اع�لاش أال " لمربيه
الشاب محمد مشيشو  21سنة ،و هو
الفائزون الثالثة األوائل

احتفاء الجمهور بالحمار الفائز

يشارك للمرة الثالثة وكانت الجائزة
 2500درهم ودرع المهرجان وكيس
علف من الشعير  .المرتبة الثانية :الحمار
"كونزالو" لصاحبه مصطفى لكريني
 25سنة وتعتبر هذه أول مشاركة له في
المهرجان ،وفاز ب  1500درهم وكيس
علف من الشعير .المرتبة الثالثة :الحمار
"الخروبي" رفقة متسابقه الشاب يونس
يعال  19سنة وفاز ب  1000درهم.
وبعد السباق أقيم كرنفال الحمير تتقدمه
قافلة القراءة احتفاال بنشوة التتويج حيث
تم و ضع العديد من الكتب القيمة التي
تتناول مواضيع مختلفة من منشورات

وزارة الثقافة على ظهر حمار جاب
شوارع موالي إدريس زرهون ،و في
الساحة الرئيسية وسط المدينة تم توزيع
الكتب على الحضور الذي تابع الكرنفال.
بعد ذل��ك ج��رت مسابقة أجمل حمار
وحمارة حيث غابت كالعادة أي مشاركة
أنثوية بسبب عدم وجودها بالمنطقة.
جرت المسابقة وفق ضوابط سنتها لجنة
التحكيم و نذكر من بينها :بنية الحمار
وسالمته الجسدية ،الترويض أو التعامل
مع الحمار ،األكسسوار والتزيين .تشكلت
لجنة التحكيم من :الدكتور حمادي حينش
والمساعد عبد السالم الباز عن جمعية

فرحة الحمار الفائز في السباق

الرفق بالحيوان ،والدكتور ْمحمد بلمو
عن الجمعية المنظمة واألستاذة أمينة
الغزيوي والكاتب عبد العزيز العبدي
والشاعر واإلع�لام��ي العراقي محمد

األمين .وقد أف��رزت المسابقة النتائج
التالية :المرتبة األولى  :الحمار "بيوض
من أسيوط" بعد حصوله على 230
نقطة ليفوز بمبلغ مالي قدره  2500د
عرض الحمير على اللجنة

صورة تذكارية بين اآلدميين والحمير

رهم و كيس علف من الشعير ودرع
المهرجان .المرتبة الثاني :الحمار
"ميسي" لمربيه حميد ال��زواي��ي بعد
حصوله على  222,5ليفوز بـ 1500
درهم و كيس علف من الشعير .المرتبة
الثالثة :من نصيب الحمار "مربوح" ب
 213نقطة و قيمة مالية  1000درهم .
بعد ذلك انطلقت السهرة الختامية التي
أحيتها فرقة جيل الغيوان وفرقة كناوة
من مدينة سال  .وق��د تميزت ال��دورة
التاسعة بالعديد من األنشطة الثقافية
والفنية واالجتماعية المتميزة في كل من
قصبة بني عمار ومدينة موالي إدريس،
منها حفل ختان أطفال األسر المعوزة،

وحملة بيطرية وجولة استعراضية
تقليدية للطائفة العيساوية وقافلة القراءة
بقصبة بني عمار .أما مدينة موالي
إدري��س فقد احتضنت حفلي اإلفتتاح
واإلختتام وحفلي تكريم كل من( :عميد
فناني الكاريكاتير المغربي العربي
الصبان والشاعر واإلعالمي العراقي
محمد األمين ،والناقد والقاص محمد
إدارغة) ،ومعرض كاريكاتير ومعرض
كتب دار التوحيدي وقافلة ال��ق��راءة
وسهرات المهرجان بمشاركة الطائفة
العيساوية العمارية ،وجمعية السرور
للموسيقى في فن الملحون ،ومجموعة
جيل الغيوان وفرقة كناوة.

