جًعٍة تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُة انثقافٍة واالجتًاعٍة واالقتصادٌة وانشٌاضٍة
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍة"
انعذد  ،83انثالثاء  22دجًثش .2102
وسقة إخثاسٌة خاصة تأعضاء انًكتة اإلداسي نجًعٍة تطاوٌ أسًٍش وتأعضائها وتثعض
األصذقاء وانًتعاوٍٍَ وانًذعًٍٍ ،وتُـُششعثش انفاٌسثىك.
نًارا هزِ انىسقة انتً تحًم اسى "انثالثائٍة"؟.
 نذعى انتىاصم وإلخثاس انًكتة اإلداسي نهجًعٍة واألعضاء عًىياً ،كم أسثىع ،تًختهف أعًال انجًعٍة
وتثعض األَشطة انًىاصٌة انتً َحضشها أو َستذعى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍة" كم ٌىو ثالثاء ،هزا وًٌكٍ
االتصال تكتاتة انجًعٍة نهحصىل عهى األعذاد انساتقة.

َ -.003ظشاً ألهًٍة انحذث ،فإَُا َخصص هزا انعذد يٍ انثالثائٍة نًىضىع تسًٍة
انُجىو وانكىاكة تأسًاء يغشتٍة – أَذنسٍة.
قرراإلتحاد الفلكً الدولً الذي ٌضم  000111فلكٌا فً مختلف أنحاء العالم ،اختٌار 01
أسماء للنجوم و 01للكوا كب التً تدور حولها بالفضاء الخارجً لكوكبنا ،بعد تصوٌت مئات
اآلالف من المهتمٌن فً  080دولة.
وكانت الحملة واسعة ،تمكن فٌها الجمهور وألول مرة فً التارٌخ ،من اقتراح أسماء
(زٌادة على األرقام والحروف التً تحملها حالٌا) لشخصٌات أو مواقع أو أساطٌر وغٌرها.
وهً أسماء للنجوم والكواكب إلى األبد ،اختارها  1مشاركون من أمرٌكا الشمالٌة
(الوالٌات المتحدة وكندا) ،و 0من أمرٌكا الالتٌنٌة (المكسٌك) ،و 0من أفرٌقٌا والشرق األوسط
(المغرب وسورٌا) و  3من أوروبا (فرنسا ،إٌطالٌا ،هولندا ،اسبانٌا ،سوٌسرا) و 3من آسٌا
والمحٌط الهادئ (أوسترالٌا والٌابان وتاٌالند).
وبالنسبة للمغرب ،وهً الدولة الوحٌدة من افرٌقٌا التً تم اختٌار مقترحاتها ،فقد قدمت،
ونجحت ،فً اختٌار األسماء التالٌة:

 .0النجم " :Epsilon Andromedaeتٌطاوٌن" (تطوان) ،وهو نجم ٌمكن مشاهدته
بالعٌن المجردة فً بعض أوقات السنة.
 .0الكوكب " :Epsilon Andromedae bالصفار" (عالم فلكً اندلسً  -مغربً).

 .3الكوكب " :Epsilon Andromedae cالسمح" ( إبن السمح ،عالم فلكً اندلسً).
 .1الكوكب " :Epsilon Andromedae dمجرٌطً" (أبو القاسم مسلمة بن أحمد
المجرٌطً ،عالم فلكً أندلسً).
واختٌار اسم مدٌنة تطوان (تٌطاوٌن) ،شرف كبٌر للمدٌنة وللمغرب وإلفرٌقٌا ،وساعد
على االختٌار أن تطوان مركز تارٌخً لعلم الفلك ومصنفة ضمن التراث الثقافً العالمً
االنسانً للٌونسكو.
شارك المغرب فً هذه المسابقة من خالل خمسة نوادي للفلك ،بمبادرة طٌبة وفعالة من
"نادي فٌكا للفلك" (الثانوٌة العسكرٌة الملكٌة  0بالقنٌطرة) ونوادي الفلك فً الرباط وبنً
مالل وأزرو وأكادٌر  .وهذه األندٌة تعمل كلها ضمن مشروع اللجنة الوطنٌة للٌونسكو لنشر
وتعمٌم علم الفلك بتنسٌق من ذ .حاتم مدنً.
وكان ذ .حاتم المدنً قد عرض مشروع التصوٌت المنبثق من "نادي فٌكا للفلك" ،على
جمعٌة تطاون أسمٌر ،التً سارعت إلى االستجابة ،بمشاركة فعالة من طرف ا’نسة سارة
حجاج والسٌد عمر الصفار وكرٌمته ،ونظمت عدة لقاءات فً المركز المتوسطً للتدبٌر،
بحضور رئٌس الجماعة الحضرٌة ،وفً نادي االتحاد والنادي الثقافً لتطوان بمشاركة
السٌدة نعٌمة ناٌل وذ .حاتم المدنً وذ .زٌن العابدٌن الحسٌنً وطلبة الثانوٌة العسكرٌة
الملكٌة  1واآلخ عبد السالم الشعشوع ،وفتحت كشك فً ساحة موالي المهدي وآخر فً
ساحة الوالٌة ووزعت منشورات وقامت بلقاءات تحسٌسٌة مختلفة ،بحضور ودعم قوي من
طرف األستاذة نعٌمة ناٌل ،المنسق لنادي "فٌكا" فً الثانوٌة العسكرٌة الملكٌة . 1
وحثت جمعٌتنا الجمهور على المشاركة ثم التصوٌت ،منذ شهر ٌونٌو  0102حتً فاتح
نوفمبر  .0102وظهرت النتائج فً منتصف شهر دجمبر .0102
فكانت اإلجابة إٌجابٌة للغاٌة :نجم ٌ Epsilon Andromedaeحمل إسم "تٌطاوٌن" إلى
األبد ،زٌادة على أسماء فلكٌٌن أندلسٌٌن – مغاربة.
ولإلشارة فإن هذا النجم ٌبعدعن الشمس ب  11سنة ضوئٌة وٌتشابهان من حٌث
المكونات إالّ أنه أكثر ضٌاء وأصغر حجما وأكثر كثافة من الشمس .وتم إكتشافه هو
وكواكبه ما بٌن  0118و .0101وٌمكن فً بعض األوقات من السنة ،مشاهدته بالتٌلٌسكوب
العادي.
هذاونعمل اآلن فً جمعٌتنا على تكوٌن "نادي تطاون أسمٌر للفلك" فً إنتظار تنظٌم
أنشطة كبرى لإلحتفال بهذا الحدث الكبٌر.
ونقدم شكرنا إلى والٌة تطوان والجماعة الحضرٌة لتطوان وباشوٌة تطوان وجامعة عبد
المالك السعدي على دعمهم المتواصل.

