
يادة في منحة التقاعد.. لماذا لا تشمل المحالين على المعاش قبل صدور القرار  ص: 4       الز

almoutakaid@gmail.com

احتمال حدوث ملتقاعدي اليوم.. ومتقاعدي الغد

انتكاسة 

وبائية 

بالمغرب 

يبقى جد وارد

ليس كعامَل أمس

�محمد رضوان 

بال شــك، عامل اليــوم ليس كعامل أمس..
وحدهــم املتقاعدون وكبار الســن يشــعرون اليوم 

بحقيقــة الطفــرات التي حدثــت يف منط الحياة 
منــذ منتصف القرن املــايض إىل عرشينيات 

األلفيــة الثالثة..
يف املــايض وإىل األمــس القريب، كانت 

التهديــدات والســيناريوهات املخيفــة املحتملة 
التــي شــغلت عقول الناس وصانعي السياســات 

مختلفــة عــا عليها اليوم..
كان أقــى مــا يف تلــك التهديدات أن تقع 

مواجهــة فعليــة بني قوتني نوويتني تتقاســان 
العــامل، رشقــا وغربا، وكان يُخىش أن تتســبب 
»حــرب نووية« يف دمــار العامل وفناء أعداد 

هائلة مــن الجنس البرشي..
لكــن »الــردع النووي«، أو باألحــرى »خطر الفناء 
املتبــادل« بــني القوى النووية حــال دون تحقيق 

هــذا الســيناريو املرعب الــذي زال مع انهيار 
جــدار برلني يف نهايــة مثانينيــات القرن العرشين..
مل يكــد العــامل يتنفس الصعــداء، حتى ظهرت يف 
ظــل »العوملــة« تهديدات أخرى مرتبطة أساســا 
بانتشــار العنــف املتوحش عرب مناطــق مختلفة 

مــن العامل؛ عنف األفــراد والجاعات والدول، أو 
ما اشــتهر عامة ب«اإلرهاب«..

ســاعدت العوملة عىل انتشــار األفكار وشعارات 
التغيــر التــي أطاحت بزعــاء صناديد وأنظمة 

سياســية عاتيــة يف عاملنا العريب.. 
فقــدت الصحــف واألحزاب والنقابــات بريقها يف 

عيون الشــباب، وتوجــه نضالُهم تِلقاء شــبكات 
التواصــل االجتاعــي وأدوات التكنولوجيا 

الرقميــة التــي اســتحكموا مفاتيحها..
صــار العامل فجأة عاملــني؛ واقعٌي محدود 

وافرتايض بأفق شاســع، حاليا يجري إنشــاء عامل 
ثالــث »ميتافــرس« بدون حدود و ال آفاق ومن 

غر أبعــاد الزمان واملكان..
يُفاخــر الشــباب والصغار اليوم أســالفهم بأنهم 
يعيشــون ذروة التقــدم التقنــي والرقمي، فيا 

يتابــع آباؤهــم من املتقاعدين وكبار الســن 
مــا يحــدث بأفواه فاغرة، لكــن بنظرة حائرة 

متســائلة؛ إىل أيــن يتجه العامل..؟
مــا جدوى كل هــذا التقدم الهائــل أمام ما أصبح 

يتهــدد الحيــاة والوجود البــرشي من مخاطر 
محدقة بشــكل يومي..؟

إىل متــى ســتنتهي معركــة العامل ضد فروس 
منفلــت مبتحوراته املتناســلة، وكيف ســيعالج 

أزمــة املنــاخ املتصاعدة التــي باتت تهدد رشوط  
الحيــاة عىل األرض..؟

كل ســنة جديــدة والعامل.. بخر 

عام جديد.. أَمل جِديد
ماذا يعني بالنسبة للمتقاعدين وكبار السن المغاربة؟

كيف يتغير منظورنا للحياة مع تقدُّم العُمر..؟

دخل لفاقدي الشغل.. تحدٍّ جديد أمام 
بية يف ظل أزمة الجائحة      الحكومات العر

كوكب األرض.. هل سيصبح فعال  
غير صالح للحياة بسبب أزمة المناخ
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قال وزير وزير الفالحة والصيد 

البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات، محمد صديقي إنه تم 

برسم املوسم الفالحي 2021-

2022 زراعة 3,7 مليون هكتار 

من الزراعات الخريفية، منها 3,14 

مليون هكتار من الحبوب.

وأضاف صديقي، يف معرض جوابه 

عىل أسئلة مبجلس النواب حول 

التحضرات الجارية للموسم 

الفالحي 2021 2022- ، أنه بالنسبة 

للزراعات املسقية كالخضار، 

تم بلوغ 100 ألف هكتار من 

املزروعات، و35 ألف هكتار من 

أصل 47 ألف هكتار مخصصة 

للزراعات السكرية.

وأبرز الوزير، يف نفس السياق، أنه 

بالنسبة للمدخالت الفالحية، متت 

تعبئة مليون و600 ألف قنطار من 

البذور املختارة للحبوب الرئيسية 

الثالث، مشرا إىل أن املبيعات بلغت 

لحد اآلن 900 ألف قنطار، أي 

ما ميثل 56 يف املائة من املخزون 

املتوفر. 

ويف ما يخص توفر األسمدة، قال 

صديقي إنه تم لحد اآلن بيع 300 

ألف طن، بزيادة نسبتها 40 يف املائة 

مقارنة مع املوسم املايض، يف أفق 

ضان تزويد السوق بحوايل 500 

ألف طن من األسمدة الفوسفاطية.

بالنسبة للتأمني الفالحي، أكد 

الوزير أنه سيتم تحقيق زيادة بـ 

200 ألف هكتار مقارنة مع املوسم 

املايض لتبلغ املساحات املؤمنة 

مليون و200 ألف هكتار، مضيفا أن 

املساحة املؤمنة لألشجار املثمرة 50 

ألف هكتار.

وأشار صديقي إىل أنه بالنسبة لدعم 

اإلنتاج الحيواين ملواجهة تأثر تأخر 

التساقطات عىل تربية املوايش، 

فقد تم إطالق برنامج استعجايل 

يف املوسم الحايل عىل ثالثة أشطر 

يشمل 900 ألف قنطار لفائدة مريب 

الحيوانات، موضحا أنه تم بلوغ 

86 يف املائة من الشطر األول، أي 

546 ألف قنطار، وأنه سيرشع يف 

الشطر الثاين األسبوع املقبل )200 

ألف قنطار(، قبل املرور إىل الشطر 

الثالث الذي يهم املناطق الجبلية 

الباردة )130 ألف قنطار(.

 أفادت وكالة الحوض املايئ أليب رقراق والشاوية، بأن نسبة ملء 

السدود الرئيسية بجهة الدار البيضاء-سطات، بلغت 44,51 يف املائة، 

يف 20 دجنرب الجاري، مقابل 51,85 يف املائة خالل نفس الفرتة من 

السنة املاضية .

 وأوضح املصدر ذاته، أن املخزون املايئ للسدود املعنية، التي تبلغ 

طاقتها االستيعابية مليار و 107 مليون و 524 ألف مرت مكعب ، 

بلغ إىل حدود اليوم ما مجموعه 492,99 مليون مرت مكعب، مقابل 

574,251 مليون مرت مكعب خالل الفرتة نفسها من العام املايض .

املاضية )1.755 مليون مرت مكعب(.

تم قبل أيام بالعاصمة املوريتانية 

)نواكشوط( اإلعالن عن تأسيس 

)جمعية األطر املوريتانيني خريجي 

الجامعات واملعاهد املغربية(.

 وأبرز مسؤول دبلومايس مغريب بهذه 

املناسبة األولوية الكبرة التي توليها 

اململكة للتعاون يف مجاالت التعليم 

و التكوين و التبادل الطاليب مع 

الدول الشقيقة و الصديقة ، والذي 

تتبوأ فيها موريتانيا الصدارة، حيث 

يتجاوز عدد الطلبة الذين يتابعون 

سنويا دراساتهم مبختلف الجامعات 

و املعاهد املغربية ، ما يناهز 1000 

طالب، هذا دون احتساب املسجلني 

يف املعاهد والجامعات الخاصة .

 وأضاف أن عدد املنح املخولة 

للطلبة املوريتانيني ، سنوبا، من خالل 

الوكالة املغربية للتعاون الدويل، 

تناهز 300 منحة دراسية ومقعد 

بيداغوجي يف جميع التخصصات . 

وشدد عىل أن املجهودات لتعزيز 

العاون عىل هذا املستوى مستمرة 

ومتواصلة وبوترة متسارعة.

 وأكد أن اهتام اململكة بالجانب 

الثقايف والعلمي يف عالقتها الثنائية 

املتميزة مع موريتانيا ، ينبع من 

قناعة راسخة مفادها أن املشرتك 

الثقايف هو ثروة وكنز يجب 

االهتام به عىل الوجه األمثل 

لتحصني العالقات الثنائية وإعطائها 

زخا ونفسا جديدين يليق بعمق 

العالقات التي تربيط بينها.

 من جهتها أكدت رئيسة الجمعية، 

تربة بنت عار، أن العالقات األخوية 

بني موريتانيا واململكة "ظلت تنمو 

وتتعزز طبقا إلمالءات السياقات 

الثقافية والتاريخية والجغرافية"، 

مربزة أن العالقات املوريتانية 

املغربية ظلت عىل الدوام تتسم 

بالتالقي والتبادل املثمر والتقدير 

واالحرتام واملتبادلني.

 واعتربت أن الوكالة املغربية للتعاون 

الدويل شكلت "الحلقة األكرث أهمية 

يف ربط الصلة بالشباب املوريتاين 

لتكون الحصة املوريتانية السنوية 

ثابتة، وتتطور وفق وترة تصاعدية 

ثابتة".

وحرض حفل اإلعالن عن تأسيس 

هذه الجمعية، بالخصوص، مدير 

قطاع العامل العريب بوزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون واملوريتانني 

يف الخارج، عمر ولد محمد بابو، 

واملكلف مبهمة يف وزارة الثقافة 

والشباب والرياضة والعالقات مع 

الربملان يحيى ولد أحمدو، و رئيسة 

جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد 

املالك؛ و عدد من الدبلوماسيني.

 وتضم الجمعية دبلوماسيون 

وأساتذة جامعيون ورجال أعال 

وشخصيات تتوىل مناصب حكومية ، 

وأطباء ومهندسون )...(.

في مراسيم حكومية جديدة
التأمين الصحي و توفير المعاش 
لفائدة ما يناهز 8 ماليين مغربي

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يف 22 دجنرب بالرباط، االلتزام 

الكبر للحكومة بتنزيل مرشوع الحاية االجتاعية يف اآلجال 

املحددة لذلك.

وذكر أخنوش، يف مجلس للحكومة، أنه “بعد أن تم فتح باب التأمني 

الصحي واملعاش لفائدة 3 ماليني مواطن ومواطنة، بفضل إرساع 

الحكومة بإخراج املراسيم التي تهم عددا مها من الفئات املعنية، 

ها هي اليوم، ومن خالل مشاريع املراسيم املهمة املعروضة عىل 

املصادقة تواصل بانتظام وثبات استكال املنظومة القانونية لهذا 

الورش الوطني”.

وأشار إىل أن مشاريع املراسيم الجديدة ستضمن التأمني الصحي 

وتوفر املعاش لفائدة ما يناهز 8 ماليني مغريب ومغربية، منهم، عىل 

الخصوص، مليون و600 ألف فالح، ونصف مليون حريف، و170 ألفا 

من سائقي سيارات األجرة، باإلضافة لذوي الحقوق املرتبطني بهم.

وأبرز أخنوش أنه يف الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت 

باب التأمني واملعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغريب ومغربية 

وذوي الحقوق املرتبطني بهم،بالخدمات وسلة العالجات نفسها التي 

يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

يفية الموسم الفالحي 2021-2022 .. زراعة 3,7 مليون هكتار من الزراعات الخر

بية يجي جامعات ومعاهد المملكة المغر يتانيين خر تأسيس جمعية األطر المور

أكثر من 1000 طالب موريطاني يتابعون سنويا دراساتهم في المعاهد والجامعات المغربية

نسبة ملء السدود تجاوزت 44,5 يف المائة
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حتى ونحن نتقدم يف العمر ، فإن 

تصورنا للحياة ال يشيخ، وإن كان 

يتغر. 

األشياء التي كانت باألمس بالغة 

األهمية ، بدت فجأة تافهة اليوم 

والعكس صحيح. 

مع ذلك ، ما قد ال تالحظه هو أن 

بعض مهاراتنا تتحسن أو ال تتضاءل 

مع تقدمنا   يف العمر ، ما قد يؤثر 

عىل إدراكنا للحياة بشكل إيجايب. 

Q  تصور
الشيخوخة

يف الشيخوخة ، ال تكمن املشكلة 

الحقيقية يف تزايد عدد السنوات ، 

بل يف كيفية النظر إليها من منظور 

سلبي للغاية. 

يتفاقم هذا من خالل حقيقة أننا 

نعيش يف وقت يتوقع فيه الجميع أن 

نعيش لفرتة أطول.. إنه ألمر عجيب 

أن يرغب أي شخص يف أن يعيش 

أطول برغم جميع املشاكل التي 

تصاحب الشيخوخة. 

بينا تأيت الشيخوخة مع مجموعة 

التحديات الخاصة بها ، فإننا نعلم أن 

كل عقد منر به له مجموعته الخاصة. 

من خالل فهم أعمق للحياة واملزيد 

من األدوات واملعدات واألجهزة 

املصممة خصيًصا للمساعدة يف 

مواجهة الشيخوخة ، من العدل أن 

نقول إن التعامل مع الشيخوخة 

أصبح أسهل بكثر ما كان عليه من 

قبل. 

اليوم أصبحت هناك الكثر من 

املعلومات التي تجعل عملية 

الشيخوخة بأكملها ممتعة ، عامل 

املسنني اليوم يتوفر عىل العديد من 

املوارد التي ميكن استخدامها لصالح 

كبار السن. 

كشخص بالغ يتقدم يف السن ، فإنك 

تصبح مدركًا متاًما ومقبواًل جًدا 

ملاهية حدودك وكذلك أين تكمن 

نقاط قوتك. يتيح لك ذلك مارسة 

حياتك بطريقة أكرث واقعية. 

Q  المهارات
والقدرات 

تتضاءل بعض املهارات والقدرات مع 

تقدمنا   يف العمر ، وخاصة قدراتنا 

الجسدية. ومن األمثلة الواضحة 

ضعف الرؤية أو السمع. 

ميكن أن ترتاجع القدرات األخرى 

بسبب منط الحياة غر النشط الذي 

مييز حياة التقاعد ، حيث ال تعمل 

بعد اآلن ، وال تعوض عن هذا النقص 

يف العمل عن طريق الحفاظ عىل 

النشاط العقيل والبدين يف كثر من 

األحيان.  

دعونا نلقي نظرة عىل القدرات 

واملهارات التي تتحسن أو ال تتضاءل 

مع تقدم العمر وكيف يؤثر ذلك عىل 

إدراكنا للحياة.

Q منطق
عندما نكون صغاًرا ، ليس من غر 

املألوف أن نبالغ يف التناسب بني كل 

يشء. نحن نضع االفرتاضات ، ونقفز 

إىل االستنتاجات كثرًا ، ونادًرا ما 

نأخذ الوقت الكايف لتحليل املوقف 

بكل تفاصيله. 

كلا قل احتال إصدار أحكام 

مفرتضة ، زادت احتالية اتخاذ 

القرارات الصحيحة يف الحياة. 

عادة ما يتخذ كبار السن قرارات 

أفضل ألنهم ينظرون إىل الصورة 

الكاملة. وهذا مفيد للغاية يف 

اكتساب رؤية حقيقية عا يجري 

حولنا.

Q القدرة اللفظية
حتى لو ضعفت رؤيتنا وسمعنا 

، تظل ألسنتنا نشطة ويتحسن 

استخدامنا للمفردات. 

إذا رأيت شخًصا أكرب سًنا يقوم 

بحل لغز الكلات املتقاطعة ، فرمبا 

تكون قد أدركت ذلك. عندما نكون 

يف منتصف العمر ، ما زلنا نوسع 

مفرداتنا ونصقلها. 

باستخدام مفردات أوسع ، يكون 

الكبار األكرب سًنا أكرث قدرة عىل 

التعبر عن أنفسهم من نظرائهم 

األصغر سًنا. لكن ومع ذلك فتعلُّم 

املفردات الجديدة هو قدرة معرفية 

قادرة عىل مقاومة الشيخوخة لدى 

كبار السن األصحاء.

القدرة عىل التعلم ال تتضاءل. ما 

ميكن أن يتضاءل هو الطريقة التي 

يتم بها تعلم يشء ما. عىل سبيل 

املثال ، ال يعمل الحفظ عن ظهر 

قلب بشكل جيد مع كبار السن. 

ميكن للمفردات القوية أن تجعلك 

أكرث متيزًا ألنك تصبح أكرث ثقة يف 

التحدث والتعبر عن نفسك.

إىل جانب هذه املهارات ، للشيخوخة 

مزاياها يف الطريقة التي نعيش بها 

حياتنا وكيف ندرك معنى السعادة.

Q تحقيق القناعة
عىل الرغم من الخسائر واملتاعب 

عىل مر السنني ، ميكن أن يظل كبار 

السن  يشعرون بالرِّىض. ملاذا وكيف؟ 

بالنسبة للمبتدئني ، فإنهم يستفيدون 

من جميع األدوات املتاحة التي 

تساعد عىل تحمل تغرات الشيخوخة 

سواء كانت تلك االدوات تساعد عىل 

الحفاظ عىل صحة املسنني الجسدية 

أو العقلية أو العاطفية. 

السبب الثاين الستمرار الشعور 

بالرىض عند كبار السن هو أنهم ال 

يأخذون كل يشء عىل محمل الجد.

إنهم ال يرون الحاجة أو يريدون 

قضاء الوقت يف القتال عىل أمور 

تافهة. 

لديهم أشياء أفضل ليفعلوها يف 

وقتهم. إذا أجربوا عىل أخذ بعض 

األمور يف املعركة ، فسيختارون 

بالتأكيد املعارك التي تستحق القتال 

من أجلها. 

Q آراء الآخرين
رمبا تكون أكرب ميزة يف الشيخوخة 

هي تقليل االهتام بآراء اآلخرين. 

هناك فرق كبر بني احرتام اآلراء 

املختلفة والساح لآلخرين بالتأثر 

عىل حياتك بآرائهم. 

عندما نكون صغاًرا ، هناك رغبة 

قوية يف أن يتم قبولهم من قبل 

اآلخرين ، ويؤثر ذلك بشكل كبر 

عىل رفاهيتنا. 

سنفعل يف كثر من األحيان أشياء بل 

ونفكر بطرق تتعارض مع طبيعتنا. 

ومع ذلك ، بصفتك أحد كبار السن 

، فأنت ستتحرر من القيود التي 

يضعها املجتمع عىل مجموعات 

مختلفة من الناس فيا يتعلق 

بالطريقة التي يجب أن يظهروا بها 

أو يرتدوا مالبسهم أو يتحدثوا أو 

يترصفوا.  

Q  ركز عىل
يجابيات الإ

»اللوزة« هي جزء من الدماغ يوحد 

العواطف والذاكرة. إذا كان هناك 

يشء واحد ميكننا أن نكون مرسورين 

له ألنه يتضاءل مع تقدمنا   يف العمر 

، فهو وظيفة »اللوزة« ألنها عندما 

تضعف ، فإن ذلك يجعلنا نركز أكرث 

عىل اإليجايب بدالً من السلبي. 

يف الواقع ، هناك ما يُعرف باسم 

"اختطاف اللوزة املخية" ، حيث 

تكون استجابتنا الفورية لقضية ما 

عاطفية وساحرة. 

وهذا يقل مع تقدمنا   يف العمر ، ألن 

أفكارنا وأفعالنا تصبح أكرث تجذًرا يف 

العقل الواعي ، وليس يف الالوعي. 

عندما نقلل السلبيات ونزيد من 

اإليجابية إىل أقى حد ، فمن األسهل 

ببساطة أن ننظر إىل الحياة عىل أنها 

مجال للسعادة.

تتغر آراؤك، إذن، يف الحياة مع 

تقدمك يف السن ألن عمرك نفسه 

يحدد كيف ترى الحياة.

 بالنسبة ألولئك الذين يستفيدون 

بشكل كامل من جميع األدوات 

والفرص املتاحة لتحسني حياتهم 

وأسلوب حياتهم ، فإنهم يصبحون 

أكرث سعادة. 

أما عندما تدرك ما يهم وما هو 

إيجايب حًقا يف الحياة، وترفض 

الخضوع ملفهوم "الشيخوخة تجعل 

الحياة أكرث صعوبة" ، فحينئذ ستكون 

شخًصا سعيًدا ومكتفيًا ذاتيًا .

لماذا تتحسن القدرة اللفظية لدى كبار السن ويصبحون أكثر مهارة في استخدام المفردات

كيف يتغير منظورنا للحياة مع تقدم العمر

ربما تكون 

أكبر 

ميزة في 

الشيخوخة 

هي 

تقليل 

االهتمام 

بآراء 

اآلخرين.

وهناك 

فرق كبير 

بين احترام 

اآلراء 

المختلفة 

والسماح 

لآلخرين 

بالتأثير 

على 

حياتك 

بآرائهم.
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يادة يف منحة التقاعد..   الز
من حق المتقاعدين الحاليين االستفادة من التكملة

أعلن الصندوق الوطني للضان االجتاعي عن إطالق خدمة 

إلكرتونية جديدة تحت إسم  )تعويضايت(، لطلب االستفادة من 

التعويضات العائلية و الترصيح بتمدرس األبناء .

وأوضح بالغ للصندوق الوطني للضان االجتاعي، أن إطالق هذه 

الخدمة اإللكرتونية الجديدة الذي يندرج إطار تبسيط مساطره و 

التحسني املستمر لخدماته، يهدف إىل متكني املؤمن لهم من إيداع 

طلبات االستفادة من التعويضات العائلية والترصيح بتمدرس 

أبنائهم عرب بوابته اإلألكرتونية.

وأشار البالغ إىل أنه عىل الراغبني يف االستفادة من التعويضات 

العائلية واملستوفني للرشوط القانونية أن يقوموا بإيداع طلباتهم 

والوثائق الالزمة عرب هذه البوابة دون الحاجة إىل التنقل إىل وكاالت 

الصندوق الوطني للضان االجتاعي .

وخلص البالغ إىل أن الصندوق الوطني للضان االجتاعي وضع 

رشيطا مصورا ودليال توضيحيا ميكن تصفحها عرب موقعه الرسمي ، 

وكذا عىل صفحاته مبواقع التواصل االجتاعي، من أجل االطالع عىل 

كيفية استعال هذه الخدمة الجديدة.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

خدمة إلكترونية جديدة لطلب 
االستفادة من التعويضات العائلية 

و التصريح بتمدرس األبناء

جمعية قدماء موظفي البرلمان 
يف لقاء مع رئيس مجلس 

ين النعم ميارة بوم  المستشار
الثالثاء 21 دجنبر 2021

عقدت جمعية متقاعدي وكالة املغرب العريب 

لألنباء، يوم الخميس 23 دجنرب 2021 اجتاعها 

الشهري مبقرها بالرباط، استعرضت خالله حصيلة 

نشاطها للسنة الحالية واملرشفة عىل نهايتها وكذا 

برنامج الجمعية للسنة املقبلة.

وذكر رئيس الجمعية أحمد املختاري أن من 

أبرز أنشطة هذه السنة “توزيع مساعدات مالية 

تكرمت بها إحدى املحسنات”، مشرا إىل أن هذا 

العمل الخري بإمتياز “.استفادت منه حوايل 20 

أرسة من متقاعدي الوكالة املحتاجني.

كا تطرق رئيس الجمعية إىل برنامج السنة 

املقبلة، موضحا أنه سيتمحور حول أنشطة 

متنوعة تشمل الرتفيه والرحالت والتطبيب، 

باإلضافة إىل تنظيم ندوات وفعاليات سيتم اإلعالن 

عنها يف حينها.

وأشار إىل بعض العوائق التي تتقل كاهل الجمعية 

وتقف عائقا امام تقدم الجمعية وتنفيذ أنشتطتها 

“التي تروم التخفيف من فاقة واحتياج بعض 

املتقاعدين.”

ومل يغفل رئيس الجمعية بهذه املناسبة الحديث 

عن عالقة الجمعية مبؤسسة األعال اإلجتاعية 

للوكالة “التي يفرتض ان تكون الحاضنة الكرمية 

واملعطاءة لجمعية املتقاعدين”، مشرا إىل 

أنه “بالرغم من اعرتاف القانون األسايس لهذه 

املؤسسة بحقوق املتقاعدين، فان الجمعية 

استفادت مرة واحدة من دعمها وذلك مبارشة 

بعد التأسيس.”

يُذكر ان هذا االجتاع الذي كان مفتوحا للجميع، 

حرضه متقاعدون ومتقاعدات غر منخرطني، 

وسادته روح األخوة بني الصحافيني والعاملني 

املتقاعدين املنتمني للوكالة، والذي مثنوا هذه 

املبادرة ودعوا إألى رضورة استمرارها خدمة 

للمتقاعدين ودفاعا عن مصالحهم.

لقاء دافئ بين أعضاء جمعية متقاعدي وكالة المغرب العربي لألنباء 
الستعراض حصيلة 2021 واستشراف أنشطة السنة المقبلة

ينتظر 

اصدار 

قرار 

مشرتك 

املالية لوزارة  

ووزارةالتشغيل 

باملصادقة عىل مرشوع تعديل النظام املحدد 

لكيفيات تاسيس وتسير الصندوق التكمييل 

عند الوفاة للتعاضدية العامة ملوظفي االدارات 

العمومية للرفع من قيمة االشرتاكات  مقابل الرفع 

من منحة التقاعد والوفاة لفاءدة املنخرطني وذوي 

حقوقهم التعديل يشمل مراجعة وعاء اشرتاكات 

الصندوق التكمييل عند الوفاة مقابل االداءات 

املوجهة للمنخرطني وذوي حقوقهم وهي الرفع 

من منحة التقاعد من 6500 درهم اىل 35000 

درهم ومنحة الوفاة من 19000 درهم اىل 50000 

 درهم .

وحيث ان هذا التعديل سوف ال يشمل 

املتقاعدين ما قبل صدور القرار املشرتك املشار 

له اعاله اي انهم لن يستفيدوا من تكملة منحة 

التقاعد رغم انهم ستطبق عليهم الزيادة يف 

 املساهمة .

لذا يجب عىل املتقاعدين املعنيني وجمعية 

املتقاعدين املدنيني التي يف طريق التكوين ان 

تدرج مطلب استفادة املتقاعدين املحالني عىل 

التقاعد قبل صدور القرار املشرتك من تكملة 

منحة التقاعد 35000 درهم املقررة للمتقاعدين 

 مابعد صدور القرار املشرتك .

الن االمر يتعلق بحق وان مدخرات الصندوق 

التكمييل عند الوفاة  يجب ان يستفيد منها 

الجميع دون التفرقة بني املتقاعدين ما قبل صدور 

القرار وما بعد صدور القرار  وهنا ال ميكن ان 

 تترضع  الحكومة بان القانون ليس له اثر رجعي.

واال كيف ان نفرس تطبيق القرار بخصوص الشطر 

املتعلق بالزيادة يف املساهمة وال نطبقه بخصوص 

الشطر املتعلق  باالستفادة من تكملة منحة 

التقاعد .

عبد العزيز العزري �

متقاعد من القطاع العام

يف إطار تبسيط املساطر 

واإلجراءات اإلدارية، وحرصا منه 

عىل التحسني املستمر لخدماته، 

وضع الصندوق الوطني للضان 

االجتاعي نظاما جديدا الماديا 

ملراقبة حياة مؤمنيه املقيمني 

باملغرب واملستفيدين من املعاشات 

برسم سنة 2021.   و يرتكز هذا 

النظام الجديد عىل عملية التبادل 

اإللكرتوين للمعلومات مع اإلدارات 

واملؤسسات الرشيكة بهدف 

التحقق من أن املستفيدين من 

املعاشات ال يزالون عىل قيد الحياة، اليشء 

الذي سيجنبهم عناء التنقل من أجل القيام 

بأي إجراء إداري.   وبالنسبة للمستفيدين 

من املعاشات الذين تعذر التحقق من كونهم 

الزالوا عىل قيد الحياة، من خالل عملية تبادل 

املعلومات السالفة الذكر، سيقوم الصندوق 

الوطني للضان االجتاعي باستعال خدمة 

الربقية اإللكرتونية املهنية لربيد املغرب والتي 

من خاللها سيتم التأكد من أن الشخص 

املعني مازال عىل قيد الحياة، عن طريق 

استالمه الشخيص للرسالة املوجهة إليه 

يف هذا الصدد.   و تجدر اإلشارة إىل أن 

الصندوق الوطني للضان االجتاعي 

سيعلم األشخاص املعنيني بعملية مراقبة 

الحياة، املتوفر لديه رقم هواتفهم أو 

بريدهم اإللكرتوين أو املتوفرين عىل 

 ،MaCNSS حساب شخيص ببوابة

بنتيجة هذه العملية.   وفيا يتعلق 

باملستفيدين من املعاشات واملقيمني 

بالخارج، فستتم موافاتهم، عرب الربيد، 

باملطبوع املتعلق بشهادة الحياة 

من أجل تعبئته من طرف الهيئة املختصة 

وإرجاعه إىل الصندوق الوطني للضان 

االجتاعـي.   و للمزيد من املعلومات، يرجى 

االتصال بالرقم 3333 203 080.  

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 يضع نظاما جديدا الماديا لمراقبة حياة مؤمنيه
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نُظمت يف العاصمة السعودية )الرياض(، خالل 

األسبوع املايض، أعال منتدى برنامج إدارة التحوالت 

االجتاعية لوزراء الشؤون االجتاعية العرب تحت 

عنوان »اآلثار املتباينة لجائحة كوفيد19-«.

وجاء هذا اللقاء عىل خلفية تطورات ومستجدات 

ت العامل أجمع، حيث شهد العامل تحوالت  عمَّ

ومتغرات يف شتى املجاالت منذ ظهور وانتشار فروس 

كورونا )كوفيد19-(، ما يتطلب إعادة النظر يف آليات 

وإجراءات التعامل مع هذه األزمة؛ تلبيًة لتطلعات 

واحتياجات الشعوب العربية، خاصًة يف املجاالت 

االجتاعية.

وبحسب خرباء عرب، فإن الخطط والربامج التي يتم 

إعدادها ينبغي أن تشكل استجابة حقيقية لنتيجة 

التحوالت التي تشهدها املنطقة العربية حالياً، من 

خالل رؤى وتطلعات جديدة ترتبط بتحقيق الرفاه 

والسلم االجتاعي والتنمية املستدامة.

الجامعة العربية.. زيادة نسبة  �

الفقر والبطالة بني الشباب العريب
وجاء يف كلمة األمني العام لجامعة الدول العربية 

أحمد أبو الغيط، التي قدمتها بالنيابة األمينة العامة 

املساعدة ورئيسة قطاع الشؤون االجتاعية هيفاء 

أبو غزالة، أنه عىل الرغم من الجائحة، أحرزت 

الدول العربية نجاحاً ملحوظاً يف تنفيذ خطة التنمية 

املستدامة 2030، مضيفة أن التقارير تشر إىل تقدم 

بعض الدول يف الحفاظ عىل حياة املواطنني.

وأشارت أبو غزالة إىل أن من تداعيات الجائحة: زيادة 

نسبة الفقر والبطالة بني الشباب، وتأثر الفئات الهشة 

والضعيفة بشكل أكرب. مضيفًة: "عىل ضوء ذلك قامت 

املجالس العربية املتخصصة بالتنسيق لفعاليات 

متخصصة، ترمي إىل دعم جهود الدول، والرتكيز عىل 

الفئات الهشة، وتتويجاً لتلك الجهود كان هذا املؤمتر 

واملنتدى". 

وشكرت أبو غزالة معايل وزير الرياضة والشباب 

املرصي عىل حضوره؛ حرصاً عىل دعم فئة الشباب. 

وأضافت: "وأتطلع إىل أن يشكل البيان الصادر من 

املؤمتر واملنتدى نقلًة مهمًة، تقدم دعاً لإلنسان 

العريب، وفق منظومة عمل متكاملة".

من جانبها، كشفت مساعدة املدير العام للعلوم 

االجتاعية واإلنسانية باليونسكو جابرييال راموس 

يف كلمة املنظمة، عن التكلفة االقتصادية لجائحة 

"كوفيد19-" عىل الناتج املحيل للرشق األوسط، حيث 

بلغت %2.7 من الناتج املحيل، وأضافت أن نوع 

الدخل يف املنطقة العربية مرتفع بنسبة %58 مقارنة 

بالدخل العاملي. وبينت راموس أن %55 من العاملني 

يف الرشق األوسط ينتسبون للقطاع غر الرسمي، وأن 

املنظمة تحاول تعزيز استحداث الوظائف وإعطاء 

فرصة للشباب بدمجهم جزءاً من الحل. موضحة أن 

لدى املنظمة مبادرة خاصة بالشباب.

وحول أهمية التحول االجتاعي، قالت راموس: "إنه 

مرشوع علمي يقدم إجابات ضخمة خاصة، فيا 

يتعلق بتوفر دخل للعاطلني الذين فقدوا وظائفهم 

خالل الجائحة".

ويف السياق ذاته، أكدت أهمية تشارك وزارات 

االقتصاد والشباب، عىل مستوى الحكومات بشكل 

عام؛ لتقديم نظام حاية متكامل، وبناء بنية تحتية، 

مشرة إىل أن منظمة اليونسكو تنتظر الحلول الصادرة 

من املنتدى، مؤكدة أهمية السياسات االجتاعية، إذ 

إنها ستحدث فرقاً لنوع التعايف الذي نريد الوصول 

إليه، موضحة أهمية برنامج إدارة التحوالت االجتاعية 

يف ربط السياسات، وتخصيص النظر يف مسائل بعينها.

تداعيات سلبية خاصة عىل  �

الرشائح الهشة
ويف كلمة لوزير التنمية االجتاعية باململكة األردنية 

الهاشمية رئيس املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 

الشؤون االجتاعية العرب أمين املفلح قال: "إن 

جائحة كوفيد19- أجربت الدول عىل مجموعة من 

اإلجراءات التي كان لها تداعيات سلبية خاصة عىل 

الرشائح الهشة، وأن هذه التداعيات كانت أكرب عىل 

الدول األقل منواً اقتصادياً، وأثرت بشكل خاص عىل 

املجتمعات املستضيفة لالجئني".

وأكد "أننا أمام عمل جاد؛ ليشعر املواطن العريب 

بالجهود؛ لضان حياة كرمية يف ظل هذه الظروف 

الصعبة".

وعىل الصعيد ذاته، أوضح وزير الشباب والرياضة 

يف جمهورية مرص العربية، رئيس املكتب التنفيذي 

ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أرشف صبحي 

يف كلمته، أن الشباب يواجه تحديات اقتصادية 

وتنموية، وباتت املواجهة أكرث رشاسة مع جائحة 

"كوفيد19-"، خصوصاً مع تغر أمناط الحياة، مبيناً أن 

ذلك خلق جيالً يختلف جذرياً عن األجيال السابقة، 

حيث مير بتناقضات تتعلق بالهوية وبناء املستقبل 

أججت رصاعاً داخلياً، يؤثر عىل أفكاره.

وقال: "إن يف باطن املَِحن تولد املنح، وإننا أدركنا 

رضورة توحيد الجهود الدولية والتكافل داخل 

املجتمعات". مستعرضا املارسات التي اتخذتها مرص 

ملواجهة الجائحة. 

واختتم كلمته بتوجيه مبادرة من وزارة الشباب 

والرياضة املرصية، بوضع إمكاناتها كافة لخدمة 

الجهود املبذولة.

إعالن الرياض .. خطوات مهمة  �

لدعم الدول العربية يف التعايف من 

»كوفيد19-«
ويف ختام أعال املؤمتر، صدر إعالن الرياض الذي 

تضمن عدداً من الخطوات املهمة التي تدعم الدول 

العربية يف مسارها للتعايف من "كوفيد19-"، وامليض 

قدماً يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة 2030.

من جانبه، أوضح طارق النابليس مسؤول األمانة 

الفنية ملجلس وزراء الشؤون االجتاعية العرب أنه 

من املنتظر أن يُعرَض هذا البيان عىل أعال مجلس 

وزراء الشؤون االجتاعية العرب يف دورته الـ41، ومن 

املنتظر أن ينظر املجلس يف ضوء أهمية هذا اإلعالن 

إىل رفعه إىل القمة العربية املقبلة املقرر عقدها يف 

الجزائر.

يذكر أن مؤمتر وزراء التنمية والشؤون االجتاعية 

 MOST ومنتدى برنامج إدارة التحوالت االجتاعية

لوزراء الشؤون االجتاعية العرب الذي تستضيفه 

اململكة، تحت عنوان "اآلثار املتباينة لجائحة 

كوفيد19-"، يُعد األول من نوعه إقليمياً، وذلك بجمع

أجندة األعال للمجالس الوزارية املعنية بالقطاعات 

االجتاعية كافة عىل املستوى الوزاري وكبار املسؤولني، 

لبحث سبل التعايف لـ"كوفيد19-"، ودعم الجهود 

العربية ملواصلة تنفيذ خطة التنمية املستدامة 2030.

 55 في المائة من العاملين في العالم  ينتسبون إلى القطاع غير الحكومي

بية اآلثار المتباينة لجائحة كوفيد19- على المجتمعات العر
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معنى معظم املناسبات واألعياد والعطل واضح؛ بعضها للعبادة 

كعيدي الفطر واألضحى، وبعضها يحمل معاين روحية ورمزية كذكرى 

املولد النبوي الرشيف ويوم الفاتح من محرم، وبعضها اآلخر لتخليذ 

ذكرى سياسية أو وطنية..

لكن يوم رأس السنة امليالدية الجديدة، تعد من أكرث العطالت شهرة 

يف عامل اليوم.

يف هذا اليوم ، يتذكر الكثر من الناس إنجازات وإخفاقات العام 

املايض ويتطلعون إىل عام جديد وبداية جديدة. 

وبغض النظر عن رمزيته الدينية، يبقى االهتام برأس السنة امليالدية 

الجديدة أكرث من مجرد حدث مرتبط بالتقويم املسيحي، إذ متثل 

السنة الجديدة أهمية أعمق بكثر لدى مالير األفراد عرب العامل مبا 

فيها العامل اإلسالمي، واملغرب أيضا.

يف يوم رأس السنة الجديدة ، عندما ينتهي االحتفال به لدى البعض، 

يصبح الكثر منا أكرث جدية يف الحياة. نقوم بتقييم وتخطيط مسارات 

عمل جديدة لتحسني حياتنا يف العام الجديد. 

يظهر هذا بشكل أفضل يف توجه العديد منا إىل اتخاذ قرارات جديدة 

أو تحيني تلك التي مل نتمكن من بلوغها يف السنة الفارطة، وعقد 

العزم عىل تنفيذها.

عىل سبيل املثال يعقد  ماليني األشخاص الذين يريدون أن يستعيدوا 

عافيتهم وأن يكونوا أكرث صحة، العزم عىل الرشوع يف مارسة الرياضة 

أو املزيد من التارين وتقليل التدخني، والتزام الحمية... يريدون أن 

يفعلوا األشياء بشكل أحسن ، وأن يصبحوا أشخاًصا أفضل.

وكثرا ما يشكل يوم رأس السنة الجديدة املناسبة األكرث مالءمة التخاذ 

مثل هذه القرارات، ولذل يعترب أكرث العطالت نشاطًا ، ألنه اليوم 

الذي يجري فيه الناس تقييا لحياتهم ويخططون ويقررون اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

 هناك عبارة قدمية تقول : "ما يفعله املرء يف يوم رأس السنة هو 

سيظل يفعله يف بقية العام". وهذا يعني أنه يف اليوم األول من العام 

يأخذ الناس قراراتهم بشكل جدي.

األمر ال يتعلق باألهداف املادية فحسب كتحسني الدخل أو تقليضص 

بعض املصاريف، فحتى بعض القيم والسلوكيات اإليجابية الجديدة 

تصر مثار االهتام يف مثل هذه املناسبة. يتطلع كثر من الناس يف 

هذه الناسبة إىل تحسني أنفسهم ورفع معنوياتهم. 

كذلك يرضب العديد من األشخاص وعوًدا مع أنفسهم، ويقول الواحد 

لنفسه: كن أكرث صربًا مع أطفالك ، وحّسن ثقتك بنفسك ، وكن أكرث 

انفتاًحا وعاطفيًا مع زوجتك؟ 

 ولكن ما داللة اتخاذ مثل هذه األهداف والقرارات يف مثل هذه 

املناسبة بالذات؟ ملاذا كل هذا االهتام؟ 

يؤكد اتخاذ قرارات العام الجديد، والقيام بذلك حتى بعد الفشل يف 

العام املايض، أن الناس يريدون أن يكونوا سعداء. 

يف يوم رأس السنة الجديدة ، يقبل الكثر من الناس ، بشكل ضمني 

وبرصاحة أكرب، أن السعادة تأيت من تحقيق القيم واملعاين العميقة 

للحياة.

كل إنسان يريد االستمتاع بهذا اإلحساس تجاه الهدف واإلنجاز واملتعة 

الذي يشعر به عند تحقيق تلك املعاين والقيم. 

السعادة هي املحرك والغرض من حياة املرء. 

 

املتقاعدون وكبار السن  �
ال ينبغي تصور أن تجديد العزم واتخاذ القرارات الجديدة لتحسني 

ظروف الحياة هو حكر عىل الفئات الشابة أو النشيطة أو العاملة 

دون املتقاعدين وكبار السن.

هناك تصور خاطئ يتشبث به كثر من املتقاعدين وكبار السن، 

وهو أن األيام والسنوات أصبحت بالنسبة لهم متشابهة ولن يكون 

فيها جديد بالنسبة لحياتهم الخاصة.. ولذلك يركز الكثر منهم عىل 

ذكريات املايض واعتبار املستقبل من حظ األجيال اليافعة والشابة.

من الخطأ عدم تجديد الشغف بالحياة وتوضيح بعض االلتزامات 

اليومية  كتحسني الصحة البدنية والعقلية واكتساب العافية النفسية 

وتقوية الجانب الروحي، واالنخراط يف حركة املجتمع واملشاركة يف 

ديناميته..

كل ذلك ميكن أن يعزز الشعور بالسعادة العامة للفرد. قد تستمتع 

العائالت التي لديها أقارب أكرب سًنا بالجلوس معك ومساعدتك عىل 

تحقيق أهدافك. كا ميكن أن يدعموك أثناء اتخاذ قرارت ووعود 

خاصة بك، وأنت محاط بهؤالء األشخاص الذين يهتمون بك، عىل 

االلتزام بتنفيذ هذه القرارات..

يحتاج كثر من كبار السن إىل نوع من القرارات التي يساهم االلتزام 

بتطبيقها بشكل يومي يف جعلهم يشعرون بأنهم إيجابيون ونشيطون.

بال شك، يشعر كبار السن بنوع من السعادة والطأمنينة كلا اندمجوا 

يف محيطهم وعالقاتهم القريبة، ويعزز هذا الشعور لدى كثر منهم 

املواظبة عىل بعض العبادات والتمسك ببعض االلتزامات الدينية 

كصالة الفرائض يف الجاعة باملسجد، وتالوة القرآن الكريم، أو االلتزام 

بخطة حفظ سور أو آيات منه كل يوم، أو زيارة األقارب، أو عيادة 

مرىض..

رأس السنة ومتحور »أوميكرون« �
وال شك أن حلول السنة امليالدية تزامنت خالل العامني املاضيني مع 

تفيش »فروس »كوفيد- 19« ومتحوراتها كأوميكرون التي اجتاحت 

خالل هذه السنة عدة مناطق يف العامل، وأشاعت نوعا من الخوف وال 

سيا يف أوساط كبار السن، سواء باملغرب والعامل العريب أو يف العامل 

بصورة عامة.

وقد غرت »كورونا« خالل الفرتات املاضية من كثر من العادات 

السنوية واملناسبات الدينية واالجتاعية لدينا يف املغرب ويف العامل 

اإلسالمي؛ فقد تسببت يف إلغاء صالة الرتوايح الرمضانية الجاعية 

باملساجد وتقليص أعداد الراغبني يف أداء الحج والعمرة، وإلغاء 

االحتفاالت بأعراس الزواج، وإقامة املآثم، فضال عن  إلغاء االحتفال 

باألعياد واملاسبات الوطنية.

وحاليا، تسبب انتشار الوباء عرب العامل يف إلغاء أكرث من 7000 رحلة 

جوية حول العامل خالل عطلة عيد امليالد نهاية األسبوع وتم تأجيل 

اآلالف. كل ذلك من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا عن الظروف 

املستجدة وتراجع األمان والرؤية املتفائلة للمستقبل القريب لدى 

الكبار وحتى لدى األجيال الشابة.

ويرى خرباء أن منذ تفيش وباء »كورونا«، انترش القلق والتوتر بني 

األشخاص يف مختلف أنحاء العامل، وعاىن كثرون من االكتئاب نتيجة 

قلة التواصل مع الغر والخوف من تلقي العدوى.

وبحسب مجلة »التايم« األمركية، فقد أشارت دراسات علمية إىل أن 

الوباء أدى بشكل واضح إىل تآكل السعادة يف الواليات املتحدة والعامل.

فمنذ بدء تفشيه، أبلغ 4 من كل 10 بالغني يف الواليات املتحدة عن 

أعراض القلق واالكتئاب، ارتفاعاً من نحو واحد من كل 10 يف عام 

. 2019

عام جديد.. ما معنى يوم رأس السنة الجديدة بالنسبة للمتقاعدين وكبار السن المغاربة؟
قد يكون دخول العام الجديد أمرًا صعبًا بالنسبة لبعض المتقاعدين وكبار السن ، خاصة أولئك الذين فقدوا شغفا يف الحياة وتملكهم إحساس بأن األيام والسنوات أصبحت أمامهم 

بدون طعم، ناهيك عن فئات تم تشخيصها بحالة صحية مرتبطة بالعمر. متشابهة و
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يحتاج كثر من كبار السن إىل نوع من القرارات التي يساهم االلتزام 

بتطبيقها بشكل يومي يف جعلهم يشعرون بأنهم إيجابيون ونشيطون.

بال شك، يشعر كبار السن بنوع من السعادة والطأمنينة كلا اندمجوا 

يف محيطهم وعالقاتهم القريبة، ويعزز هذا الشعور لدى كثر منهم 

املواظبة عىل بعض العبادات والتمسك ببعض االلتزامات الدينية 

كصالة الفرائض يف الجاعة باملسجد، وتالوة القرآن الكريم، أو االلتزام 

بخطة حفظ سور أو آيات منه كل يوم، أو زيارة األقارب، أو عيادة 

مرىض..

رأس السنة ومتحور »أوميكرون« �
وال شك أن حلول السنة امليالدية تزامنت خالل العامني املاضيني مع 

تفيش »فروس »كوفيد- 19« ومتحوراتها كأوميكرون التي اجتاحت 

خالل هذه السنة عدة مناطق يف العامل، وأشاعت نوعا من الخوف وال 

سيا يف أوساط كبار السن، سواء باملغرب والعامل العريب أو يف العامل 

بصورة عامة.

وقد غرت »كورونا« خالل الفرتات املاضية من كثر من العادات 

السنوية واملناسبات الدينية واالجتاعية لدينا يف املغرب ويف العامل 

اإلسالمي؛ فقد تسببت يف إلغاء صالة الرتوايح الرمضانية الجاعية 

باملساجد وتقليص أعداد الراغبني يف أداء الحج والعمرة، وإلغاء 

االحتفاالت بأعراس الزواج، وإقامة املآثم، فضال عن  إلغاء االحتفال 

باألعياد واملاسبات الوطنية.

وحاليا، تسبب انتشار الوباء عرب العامل يف إلغاء أكرث من 7000 رحلة 

جوية حول العامل خالل عطلة عيد امليالد نهاية األسبوع وتم تأجيل 

اآلالف. كل ذلك من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا عن الظروف 

املستجدة وتراجع األمان والرؤية املتفائلة للمستقبل القريب لدى 

الكبار وحتى لدى األجيال الشابة.

ويرى خرباء أن منذ تفيش وباء »كورونا«، انترش القلق والتوتر بني 

األشخاص يف مختلف أنحاء العامل، وعاىن كثرون من االكتئاب نتيجة 

قلة التواصل مع الغر والخوف من تلقي العدوى.

وبحسب مجلة »التايم« األمركية، فقد أشارت دراسات علمية إىل أن 

الوباء أدى بشكل واضح إىل تآكل السعادة يف الواليات املتحدة والعامل.

فمنذ بدء تفشيه، أبلغ 4 من كل 10 بالغني يف الواليات املتحدة عن 

أعراض القلق واالكتئاب، ارتفاعاً من نحو واحد من كل 10 يف عام 

. 2019

ويف اململكة املتحدة؛ ووفقاً لدراسة أجريت بواسطة باحثني يف 

»جامعة كوليدج لندن«، عىل أكرث من 40 ألف شخص، فقد أبلغ عدد 

كبر من األشخاص عن شعورهم بالقلق واالكتئاب أثناء قيود اإلغالق 

يف مارس 2020، وقد انخفضت هذه املشاعر بشكل ملحوظ عندما 

جرى تخفيف القيود يف وقت الحق من ذلك العام.

طرق لتدعيم الشعور بالسعادة 

ويف هذا السياق، تحدث عدد من العلاء عن بعض الطرق التي 

يدعمها العلم لدعم الشعور بالسعادة خالل الوباء. وتتمثل هذه 

الطرق التي ميكن تخطيطها ومارستها خالل السنة الجديدة يف:

 الحفاظ عىل التواصل االجتامعي مع اآلخرين: �
ينصح العلاء برضورة التواصل اجتاعياً مع اآلخرين، مع الحفاظ 

عىل املسافة الالزمة ملنع تفيش الفروس.

ووجد بعض األبحاث الحديثة أن االتصال االجتاعي؛ سواء أكان 

شخصياً أم عرب الهاتف أم مكاملة فيديو، كان مرتبطاً بأعراض اكتئاب 

أقل.

ويقول جون هيليويل؛ املحرر املشارك يف »تقرير السعادة العاملي«، 

وهو تقييم سنوي للرفاهية العاملية: »لقد خففت مكاملات الفيديو 

بعضاً من الشعور بالوحدة أثناء إغالق )كورونا(«.

وأضاف: »لو كان وباء )كورونا( قد حدث قبل 50 عاماً، دون توفر 

وسائل تواصل تكنولوجية بني األشخاص، لكان األمر أكرث صعوبة 

بالتأكيد. القدرة عىل العمل والتواصل االجتاعي دون االتصال 

الجسدي آلية دعم مهمة للغاية«.

 What Works« من جهتها، تقول نانيس هاي، املديرة التنفيذية ملركز

for Wellbeing«، وهي رشكة بريطانية تجمع األدلة حول ما يعمل 

عىل تحسني الرفاهية: »أفضل يشء ميكنك القيام به يف الوقت الحايل 

هو التواصل مع عائلتك وأصدقائك عرب الهاتف أو تقنيات الفيديو. إن 

معرفة أن هناك شخصاً ما بجوارك يف أوقات األزمات أمر مهم حقاً«.

 تقديم املساعدة للغري: �
دفع الوباء كثراً من األشخاص إىل التقرب من جرانهم؛ فعىل سبيل 

املثال، قال ثلث املشاركني يف دراسة اجتاعية نرشت يف سبتمرب 2021 

إنهم تلقوا مزيداً من الدعم من جرانهم أثناء الوباء أكرث من ذي قبل.

وأشار العلاء أن هذا التقرب من الجران ومساعدتهم والتواصل 

معهم، خصوصاً إذا كانوا من كبار السن، يدعم الشعور بالسعادة لدى 

األشخاص من الجانبني، حيث يقلل من الشعور بالوحدة ويدعم شعور 

الشخص بأهميته وقيمته يف الحياة.

 العمل التطوعي: �
أكد العلاء والخرباء عىل أهمية العمل التطوعي، مثل التسوق لكبار 

السن وأولئك الذين يخضعون للحجر الصحي، وأنه يدعم الشعور 

بالسعادة بشكل كبر.

ووجد استطالع رأي أجري يف مايو 2021 ألكرث من 55 ألف بالغ يف 

اململكة املتحدة أن التطوع كان أحد أهم األنشطة املرتبطة بارتفاع 

مشاعر الرضا عن الحياة.

مامرسة الهوايات والتامرين الرياضية: �
تقول ديزي فانكورت، أستاذة علم النفس يف »كلية لندن الجامعية«، 

إن األنشطة التي ميارسها الناس يف الهواء الطلق، مثل البستنة، 

واألنشطة اإلبداعية مثل صناعة الفن والقراءة، تدعم رفاهية 

األشخاص بشكل كبر.

وللتارين الرياضية تأثر ماثل بكل تأكيد.

وقد وجدت دراسة استقصائية شملت نحو 14 ألف شخص من 18 

دولة نرُشت يف سبتمرب )أيلول( 2020 أن األشخاص الذين مارسوا 

الرياضة بشكل متكرر أثناء اإلغالق أبلغوا عن شعورهم مبشاعر 

إيجابية أكرث من غرهم.

عام جديد.. ما معنى يوم رأس السنة الجديدة بالنسبة للمتقاعدين وكبار السن المغاربة؟
قد يكون دخول العام الجديد أمرًا صعبًا بالنسبة لبعض المتقاعدين وكبار السن ، خاصة أولئك الذين فقدوا شغفا يف الحياة وتملكهم إحساس بأن األيام والسنوات أصبحت أمامهم 

بدون طعم، ناهيك عن فئات تم تشخيصها بحالة صحية مرتبطة بالعمر. متشابهة و
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بائية بالمغرب  احتمال حدوث انتكاسة و
يبقى جد وارد

زيادة في انتاج اللوز ب 5 في المائة 
بتازة

بلغ انتاج اللوز باقليم تازة، برسم املوسم الفالحي 

2020/2021، ما يناهز 9500 طن، مقابل 9000 طن يف 

السنة الفارطة، أي بارتفاع قدره 56، 5 يف املائة.

فالحة

متحور 
أوميكرون يعيد 

العالم إىل المربع الأول 
ي مواجهة الجائحة

�ف

تكنوبارك 
في الذكرى 20 على تأسيسه

تكنوبارك »مرشوع هائل« مّكن من مواكبة نحو 3000 مقاولة ، 

وخلق أكرث من 15000 فرصة شغل مبارشة وغر مبارشة . ويساهم هذا 

املرشوع يف جعل املغرب »محورا إقليميا يف مجال الرقمنة«.

بعد االنهيار االقتصادي الذي حصل عام 

2020 وبدء التعايف يف 2021، هل يحصل 

تباطؤ عاملي يف 2022؟ 

االنتعاش اتسم بالزخم لكن االقتصاد العاملي 

ليس مبنأى عن االضطرابات بسبب أزمة 

االمدادات والتضخم واملخاوف الصحية التي 

تُضاف إليها كذلك مستلزمات الحفاظ عىل 

البيئة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من الصني إىل الواليات املتحدة ومن أوروبا 

إىل إفريقيا، أدت الجائحة يف وقت واحد 

تقريبًا إىل انهيار اقتصادات العامل يف ربيع 

2020. وبعد عامني وخمسة ماليني وفاة، صار 

السبيل للخروج من األزمة أكرث غموضاً.

استفادت الدول الغنية من امتياز الوصول إىل 

اللقاحات: أزالت الواليات املتحدة آثار أسوأ 

ركود شهدته منذ الكساد الكبر يف الثالثينات، 

وكان بإمكان منطقة اليورو أن تفعل اليشء 

نفسه يف نهاية العام رغم القلق من االنتشار 

الرسيع للموجة الوبائية الخامسة واكتشاف 

املتحورة »أوميكرون«.

ويشتد خطر التباطؤ يف املناطق ذات 

معدالت التلقيح املنخفضة مثل إفريقيا 

جنوب الصحراء حيث حصل عىل اللقاح 

%2,5 فقط من السكان حتى أوائل أكتوبر 

)ترشين األول(، وهو أمر سيؤدي بالبلدان 

املعنية إىل تسجيل أبطأ انتعاش وفًقا 

لصندوق النقد الدويل.

ويتوقع الصندوق أن تفشل معظم البلدان 

الناشئة والنامية يف تلبية توقعات النمو التي 

حددتها قبل الوباء حتى عام 2024، خصوصاً 

أن عدًدا من البنوك املركزية )يف الربازيل 

وروسيا وكوريا الجنوبية وغرها( رفعت 

أسعار الفائدة للجم التضخم املتسارع الذي 

من شأنه أن يعيق تعافيها.

بعد تسجيل إيجابيات االنتعاش في 2021

توقعات بتباطؤ النمو العالمي يف 2022

دعا الرئيس الفرنيس ماكرون، الذي سترتأس بالده 

االتحاد األرويب بدءا من العام الجديد، اىل إعادة 

النظر يف اتفاقية شينغن التي تتيح التنقل الحر 

بني الدول املوقعة عليها لجعلها أكرث تشددا. 

ورأى الرئيس الفرنيس أن نظام شينغن ضعف يف 

السنوات األخرة بسبب ثالثة عوامل: اإلرهاب 

وضغوط الهجرة ووباء كوفيد 19. وما دعا إليه 

توفر »ريادة سياسية« لشينغن والتوفيق بني 

املبادئ التي تحكم قوانني الهجرة وتعزيز التضامن 

بني الدول األوروبية والدفع باتجاه دور أكرب 

لهيئة »فرونتكس« أي الرشطة األوروبية للحدود 

الخارجية. وأخرا يريد ماكرون العمل مع بلدان 

املنشأ واملرور للمهاجرين الذين يتدفقون عىل 

الحدود األوروبية والعمل حتى تعود شينغن 

»فاعلة عىل حدودها الخارجية وأكرث انسجاما يف 

الداخل«.

استعدادا لرئاسة باريس لالتحاد األوروبي بدءا من العام الجديد

ماكرون يدعو إلى إعادة النظر 
يف اتفاقية »شينغن« وجعلها أكثر تشددا

حذرت منظمة الصحة العاملية، أمس، 

من تسبب املتحورين »أوميكرون« 

و»دلتا« يف »تسونامي« من إصابات 

»كورونا« حول العامل، وانهيار أنظمة 

الصحة الوطنية.

وقال األمني العام للمنظمة تيدروس 

أدهانوم غيربييسوس: »أشعر 

بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار 

)أوميكرون(، لكونه أشد عدوى، يف 

الوقت نفسه مع )دلتا(، إىل تسونامي 

من اإلصابات. ذلك ميثل عبئا هائال 

عىل العاملني الصحيني املنهكني وعىل 

منظومات صحية تقف عىل شفر 

االنهيار«. واعتربت املنظمة الدولية 

أن املتحورين »دلتا« و»أوميكرون« 

»تهديدان متالزمان« يزيدان عدد 

اإلصابات الجديدة، ما يؤدي إىل ارتفاع 

حاد يف حاالت االستشفاء والوفيات.

وتقول األوساط العلمية إن قسوة 

املوجة الوبائية التي يتسبب فيها 

املتحور الجديد ستحددها املوازنة بني 

رسعة رسيانه وتدين خطورة اإلصابات 

الناجمة عنه، خصوصاً لدى امللقحني. 

ويعترب الخرباء أنه رغم قلة حاالت 

االستشفاء من »أوميكرون«، فإن 

ارتفاع اإلصابات سينهك املنظومات 

الصحية.

عىل صعيد ذي صلة، علنت وزارة 

الصحة والحاية االجتاعية باملغرب، 

عن جدولة جديدة لعملية التطعيم 

بالجرعة املعززة من اللقاح املضاد 

لفروس “كوفيد19-، موضحة أنه 

أصبح بإمكان جميع األشخاص 

املعنيني تلقي هذه الجرعة بعد 

استكال أربعة أشهر.

وأوضحت الوزارة، يف بالغ، بشأن 

اإلجراءات الجديدة لالستفادة من 

الجرعة الثالثة املعززة من اللقاح، 

أنه “سوف يصبح األشخاص املعنيون 

بهذه الجرعة املعززة كل الذين 

استكملوا أربعة أشهر، وكذلك األمر 

بالنسبة للذين تلقوا الجرعة األوىل 

من لقاح “جانسون” ومرت عىل 

عملية تطعيمهم أربعة أشهر”.

ويأيت هذا القرار، تربز الوزارة، تبعا 

لتوصية اللجنة العلمية الوطنية 

للتلقيح ضد “كوفيد- 19، والتي 

تدخل يف إطار جهود التصدي 

للمتحور الجديد “أوميكرون”، من 

خالل ترسيع عملية التلقيح بالجرعة 

الثالثة، مشرة إىل أن األشخاص 

املعنيني سيتلقون رسالة نصية قصرة 

يف هواتفهم من “1717”، تذكرهم 

بأهليتهم لهذه الجرعة الثالثة املعززة، 

والتي تتم يف جميع مراكز التلقيح 

دون رشط عنوان السكن.

وبعد أن جددت وزارة الصحة 

والحاية االجتاعية التنبيه إىل أن 

احتال حدوث انتكاسة وبائية يبقى 

جد وارد، بالنظر إىل االرتفاع امللحوظ 

لعدد الحاالت والبؤر الوبائية خاصة 

العائلية منها، دعت، بإلحاح، جميع 

املواطنات واملواطنني إىل اإلرساع بأخذ 

جرعات التلقيح األوىل والثانية والثالثة 

املعززة، مع االلتزام التام باإلجراءات 

والتدابر الوقائية الفردية والجاعية، 
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أجازت إدارة الغذاء والدواء األمركية )إف 

دي إيه(، يف 22 دجنرب 2021، االستخدام 

الطارئ لألقراص املضادة لكوفيد19- من 

مختربات فايزر، للمرىض املعرضني لخطر 

عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق، يف 

خطوة مهمة عىل صعيد مكافحة الوباء 

ميكن أن تسمح ملاليني املصابني بالحصول 

عىل العالج.

وهذا العالج التي تسوقه فايزر باسم 

باكسلوفيد، هو عبارة عن حبتني تؤخذان 

مرتني يوميا ملدة خمسة أيام من تاريخ 

تشخيص املرض، ولخمسة أيام بعد ظهور 

األعراض، وفق “إف دي إيه”.

وتساهم هذه الحبوب يف خفض حاالت 

االستشفاء والوفيات لدى املعرضني 

للخطر بنسبة تناهز تسعني يف املئة إذا 

تناولوها خالل األيام األوىل بعد ظهور 

األعراض وفقا للتجارب الرسيرية التي 

شارك فيها أكرث من 2200 شخص.

وقالت املسؤولة يف “إف دي إيه” 

باتريسيا كافازوين يف بيان “توفر هذه 

املوافقة أداة جديدة ملحاربة كوفيد19- 

يف مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور 

متحّورات جديدة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للرشكة 

ألربت بورال يف بيان “هذا العالج االخرتاقي 

الذي ثبت أنه يخفض بشكل كبر من 

حاالت االستشفاء والوفيات وميكن تناوله 

يف املنزل، سيغر الطريقة التي نعالج فيها 

كوفيد19-، ونأمل أن يساعد يف تخفيف 

بعض الضغوط الكبرة التي تواجهها 

أنظمة الرعاية الصحية واملستشفيات 

لدينا”.

وشددت إدارة الغذاء والدواء عىل أنه 

مكمل للقاحات وليس بديال منها، إذ 

إنها تبقى األداة األساسية ملحاربة فروس 

كورونا.

وسيكون الوصول إىل هذه الحبوب 

املتوافرة يف الصيدليات أسهل بكثر من 

الوصول إىل العالجات باألجسام املضادة 

االصطناعية التي تتطلب الحقن بالتنقيط 

يف مستشفيات أو مراكز متخصصة.

ويف خطوة غر معتادة، مل تعقد “إف دي 

إيه” اجتاعا مع فريق الخرباء املستقلني 

ملراجعة البيانات املتعلقة بحبوب فايزر 

قبل االستحصال عىل الترصيح.

واألسبوع املايض، سمحت الوكالة 

األوروبية لألدوية للدول األعضاء يف 

االتحاد األورويب باستخدام عالج فايزر 

ضد كوفيد قبل املوافقة الرسمية كإجراء 

طارئ للحد من املوجة التي تتسبب بها 

املتحّورة أوميكرون

يخفض من حاالت االستشفاء والوفيات

أقراص فايزر المضادة لكوفيد19.. 
 مكملة للقاحات وليس بديال منها

يحذر تقرير صدر قبل أيام 

بالواليات املتحدة، من أزمة الصحة 

العقلية املتزايدة بني الشباب وسط 

جائحة فروس »كورونا«.

نقالً عن إحصائيات مثل زيادة 

بنسبة %50 يف زيارات غرفة 

الطوارئ ملحاوالت االنتحار املشتبه 

بها بني الفتيات، ومضاعفة أعراض 

القلق واالكتئاب املبلَّغ عنها عرب 

الجنسني، 

يقول التقرير االستشاري املكون 

من 53 صفحة من الدكتور فيفيك 

إتش موريث، إن التحديات التي 

يواجهها الشباب، مبا يف ذلك يف 

أثناء الوباء، لها تأثر »مدّمر« عىل 

صحتهم العقلية.

وسط التحذيرات، هذه  �

خمس نصائح لآلباء من خرباء 

الصحة العقلية والطب:
 »عاصفة كاملة« من  �

مشكالت الصحة العقلية،

يف حني أن أزمة الصحة العقلية 

بني الشباب تتزايد منذ عقود، فقد 

أدى الوباء إىل ترسيع األزمة، وفقاً 

ملا ذكره الدكتور ميتش برينشتاين، 

كبر مسؤويل العلوم يف الجمعية 

األمركية لعلم النفس.

قال برينشتاين عن الوباء: »من 

املهم أن يدرك اآلباء مدى متيز 

عامل التوتر... الوضع الذي نواجهه 

ميتد عرب العامل. ال يوجد نهاية 

له تلوح يف األفق، وقد تكون له 

عواقب وخيمة محتملة، حيث غّر 

الوباء أدوار األطفال وروتينهم، 

واملشاركة االجتاعية«.

وتابع: »هذا املزيج من العوامل 

هو نوع من أسوأ تركيبة قد 

تريدها عندما يتعلق األمر بالصحة 

العقلية«.

ووصف برينشتاين استشارة الجراح 

العام بأنها فرصة إلعادة تشكيل 

طريقة تفكر البالد بشأن الصحة 

العقلية اآلن.

وقال برينشتاين: »لقد علّمنا الوباء 

أن نهتم بالصحة العقلية وأن 

نتحدث عنها برصاحة ألننا جميعاً 

منر بعاصفة كاملة من مشكالت 

الصحة العقلية بعدة طرق«.

 املساواة بني الصحة  �

العقلية والجسدية
متاماً مثلا يتأكد اآلباء من حصول 

األطفال عىل مواعيد األطباء 

السنوية والبقاء عىل املسار 

الصحيح للتطعيات، يجب عليهم 

أيضاً التأكد من مراقبة الصحة 

العقلية ألطفالهم، وفقاً للدكتور 

إرالنغر »إيرل« تورنر، اختصايص 

علم النفس اإلكلينييك.

وقال: »حتى لو كنت ال تعرف 

عىل وجه اليقني أن طفلك يعاين 

من بعض األعراض أو العالمات 

التحذيرية التي لوحظت يف 

التقرير، فال بأس أن تطلب 

االستشارة... مثلا نفكر يف الذهاب 

إىل الطبيب بشكل منتظم، علينا 

الذهاب إىل معالج نفيس«.

البحث عن التغيريات  �

يف سلوكيات األطفال وحاالتهم 

املزاجية
يف حني أن املرض النفيس يظهر 

بطرق مختلفة يف األشخاص 

املختلفني، يجب عىل اآلباء مراقبة 

التغرات يف مزاج وسلوكيات 

أطفالهم، بدءاً من النوم املفرط 

يف أثناء النهار إىل قلة الرتكيز، 

واإلحباط غر املربر، وانخفاض 

الرغبة يف املشاركة يف األنشطة 

املمتعة بشكل طبيعي، وفقاً 

للدكتور دارين ساتون، طبيب غرفة 

الطوارئ يف مدينة نيويورك.

قال ساتون: »أحاول أيضاً تذكر 

الوالدين بأن يثقوا بشعورهم... 

غالباً ما يكون لدينا ميول للشعور 

بأن شيئاً ما ليس سلياً قبل 

أن يصبح األمر واضحاً، ويجب 

أن نستخدم تلك اللحظة لفتح 

املحادثات والبحث عن املساعدة 

من خبر موثوق«.

محاولة تقديم منوذج  �

جيد
أشار برينشتاين إىل أنه من 

»األهمية مبكان ما« أن يتحدث 

اآلباء مع أطفالهم عن الصحة 

العقلية. ويويص بأن يناقش اآلباء 

االنتحار، عىل سبيل املثال، بنفس 

الطريقة التي يتحدثون بها مع 

أطفالهم حول العالقات واملخدرات.

باملثل، قال تورنر إن الطريقة التي 

يتعامل بها اآلباء مع رصاعاتهم 

العقلية ميكن أن يكون لها تأثر 

عىل األطفال.

وأضاف: »سيأخذ األطفال إشارات 

منك... لقد مررنا جميعاً بتحديات 

مختلفة عاطفياً خالل الوباء، لذا 

فإن مشاركة التحديات الخاصة 

بك التي واجهتها ميكن أن تجعل 

األطفال يعرفون أن الجميع ليسوا 

مثاليني دامئاً«.

توضيح فكرة توافر  �

املساعدة
يف حني أن العثور عىل مساعدة 

للصحة العقلية قد يكون يف 

بعض الحاالت مكلفاً ويستغرق 

وقتاً طويالً، فإن هناك موارد 

متوفرة، وفقاً للخرباء.

عىل سبيل املثال، تقدم جمعية 

علم النفس األمركية مورداً عرب 

اإلنرتنت، مع معلومات لآلباء، 

من كيفية معرفة متى يحتاج 

الطفل إىل طلب املساعدة املهنية 

إىل كيفية العثور عىل خبر.

يعد طبيب األطفال أو مقدم 

الرعاية الطبية أيضاً مكاناً جيداً 

لطلب املساعدة. وأوىص ترنر 

أيضاً بالتفكر يف مدرسة طفلك 

كمورد للمساعدة يف مشكالت 

الصحة العقلية.

تقرير أمريكي.. بعد تغير أدوار األطفال وروتينهم والمشاركة االجتماعية

أزمة الصحة العقلية تتزايد بين الشباب.. وهذه هي األسباب وطرق الوقاية

املرح ال يتعلق مبارسة األلعاب، إنه نوع من الخفة التي تتيح لك القيام بأشياء يف 

الحياة اليومية فقط من أجل االستمتاع بها، فيا يشر التواصل إىل الشعور بوجود 

تجربة خاصة ومشرتكة مع شخص آخر، وعندما نقّوي الروابط االجتاعية نكون أكرث 

مرونة يف األوقات العصيبة.

أما »التدفق« فهو حالة الرتكيز الكامل الذي يجعلنا نتابع بنهم مشهدا أو موقفا 

يعجبنا.

ح والتواصل والتدفق .. ثالث حاالت  المر
نفسية تحقق »المتعة الحقيقية«
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أعلن الرئيس األمريك جو بايدن أنّه سيكون 

أكرث إرصاًرا عىل الرتّشح لوالية ثانية يف حال 

قّرر سلفه الجمهوري دونالد ترامب خوض 

االنتخابات الرئاسيّة لعام 2024، قائالً إّن 

“ذلك سيزيد من فرص ترّشحي”.

وقال “أنا شخص يحرتم القدر كثرًا )…( إذا 

كنُت أمتتّع بالصّحة التي أنعم بها اآلن، إذا 

كنُت بصّحة جيّدة، فسأترّشح مجّدًدا”.

ورًدا عىل سؤال “ماذا لو كان ذلك يعني أنّه 

سيتعنّي عليك مواجهة دونالد ترامب )75 

عاًما( مرّة أخرى؟”، أجاب بايدن “بالطبع. 

ملَ ال أترّشح يف مواجهة دونالد ترامب إذا 

كان هو مرّشًحا؟ إّن ذلك سيزيد من فرص 

ترّشحي”.

وأعلن ترامب أنّه سيعقد مؤمترًا صحافيًا يف 

6 يناير، يف الذكرى األوىل لهجوم أنصاره عىل 

مقّر الكابيتول، وهو كان ملّح يف األشهر األخرة 

إىل أنّه قد يرتّشح لوالية أخرى.

بايدن.. إذا كنُت أتمّتع بالصّحة التي أنعم بها اآلن،
 سأترشح في 2024 في مواجهة ترامب

قضت محكمة بوتسدام يف رشق أملانيا األربعاء بالسجن 15 عاماً 

عىل ممرضة مساِعدة تعاين مشاكل نفسية ارتكبت عدداً من 

جرائم القتل يف مركز لذوي االحتياجات الخاصة

ووجدت املحكمة أن إينيس أندريا ر. )52 عاماً( مذنبة بقتل 

أربعة من نزالء املركز طعناً ومحاولة قتل ثالثة آخرين وفق ما ورد 

يف الئحة االتهام التي أعدتها النيابة العامة ووصفت فيها جرامئها 

بأنها تتسم بـ"وحشية بالغة"

وستسجن املمرضة املساِعدة يف مركز لألمراض النفسية كانت 

موجودة فيه أصالً منذ توقيفها

وهزت هذه الجرمية أملانيا لدى وقوعها.

ً لممرضة قتلت  السجن 15 عاما
ً من ذوي االحتياجات الخاصة عددا

في جريمة هزت ألمانيا

حذر الخرباء من أن البرش قد 

ينتهي بهم األمر إىل التهام 

بعضهم بعضاً إذا فشلت 

املحاصيل الزراعية بعد إنشاء 

املستعمرات الفضائية يف خامتة 

املطاف. وتحدث عاملان بارزان 

يدرسان كيفية مغادرة األرض 

إىل صحيفة )ميرتو( اللندنية عن 

التحديات والفرص التي يوفرها 

االحتال »الحتمي« لنوعنا 

البرشي.

ومع استبعاد إمكانية انتقال 

البرشية إىل العديد من الكواكب 

يف نظامنا الشميس باألساس عىل 

اعتبار أن أسطحها غر قابلة 

للسكن، فقد حددوا قمر كوكب 

املشرتي املسمى )كاليستو( 

و)تيتان( نظر كوكب زحل 

كإحدى الوجهات املحتملة. 

لكنهم اقرتحوا علينا يف البداية 

تجربة اختبار املستعمرات عىل 

سطح املريخ أو عىل قمر كوكب 

األرض حيث ال يزال من املمكن 

إرسال اإلمدادات من األرض 

بسهولة نسبياً إذا نشأت مشاكل 

غر متوقعة.

وذكر العاملان نقص األغذية، 

واملرض، والعجز عن تحقيق 

االكتفاء الذايت كتهديدات رئيسية 

يف أي مستعمرات بعيدة، نظراً 

ألن املساعدات من األرض سوف 

تأيت بعد سنوات.

وقال تشارلز كوكيل، أستاذ 

البيولوجيا الفلكية يف جامعة 

إدنربه، إن إمكانية أن يصبح 

كوكب األرض غر صالح للسكنى 

بسبب أزمة املناخ من األسباب 

»الكارثية« السيئة الداعية إلنشاء 

مستعمرة خارجية.

وبدالً من ذلك، فإنه يعتقد 

أنه من املعقول نرش األنواع 

كسياسة تأمني ضد االنقراض، 

وقال مازحاً إن إحدى مشاكل 

الديناصورات أنها »مل يكن لديها 

برنامج فضايئ«. وقال لصحيفة 

)ميرتو( اللندنية: »يجب أن 

تكون األنظمة موثوقة فعالً، 

ولهذا السبب ال بد من اختبارها 

مسبقاً«.

هذا يستند إىل املواقف التاريخية 

- حاول طاقم فرانكلني إيجاد 

ممر الشال الغريب عىل منت 

السفن يف أواخر القرن التاسع 

عرش - لقد كانت أكرث قطع 

التكنولوجيا تطوراً يف ذلك 

الوقت. كانوا يأكلون أغذية 

معلبة، وهي التقنية الجديدة 

آنذاك - ومع ذلك، فقد أصبحوا 

تائهني، وتقطعت بهم السبل، 

وانتهى بهم األمر للتحول 

إىل أكل لحوم البرش. وتابع 

الربوفيسور كوكيل قائالً: »لذلك 

حتى مع أفضل التقنيات، ميكن 

للمجتمعات البرشية املنعزلة 

التدهور برسعة كبرة««. إذا 

وضعت مجموعة من الناس 

عىل قمر كاليستو، تبدأ األمور 

يف التدهور وتتعطل وحدة منو 

النبات، سوف يرشعون يف التهام 

بعضهم بعضاً إذا مل تكن هناك 

طريقة أخرى للبقاء عىل قيد 

الحياة.

الدكتور سميث، الذي يبحث يف 

»األفكار التي تجعل من املمكن 

تقنياً« مغادرة كوكب األرض، 

يقرتح أيضاً أن املريخ والقمر 

ها »نقطة االنطالق« - غر أنه 

خصص حزام الكويكبات، وكوكب 

»سريس« القزم كوجهات أخرى 

معقولة.

عالمان بارزان يدرسان بجدية موضوع حياة البشر في المستعمرات الفضائية 
ويتوصالن إلى فرضيات مرعبة

ً يف الفضاء خبراء.. البشر قد يأكل بعضهم بعضا

ارتفع مستوى تلوث الهواء يف داخل املساكن يف العاصمة الهندية 

دلهي إىل مستويات خطرة، حسب دراسة أجريت مؤخرا.

وتوصلت الدراسة إىل أن مستويات جزيئات التلوث التي تتلف 

الرئتني يف الهواء )PM2.5( يف داخل املساكن أعىل منها يف الخارج، 

وبالرغم من ذلك رفض معظم نزالء املساكن اتخاذ إجراءات وقاية، 

حسب التقرير.

وترتبع مدينة دلهي عىل قمة قامئة العواصم األكرث تلوثا يف العامل.

وفحصت الدراسة التي أجراها معهد دراسات الطاقة يف جامعة 

شيكاغو بني عامي 2018 و 2020 آالف املساكن يف دلهي، يف 

مناطق تقيم فيها رشائح اجتاعية واقتصادية متباينة وتوصلت إىل 

عدم وجود فرق بني الفقراء واألغنياء يف هذا األمر.

ال فرق في ذلك بين بيوت الفقراء واألغنياء 

التلوث يف الهند.. الهواء داخل المنازل يف دلهي 
ج أسوأ منه يف الخار
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اعترب مفتي السعودية، يف 22 دجنرب 

2021، املثلية الجنسية “من أبشع الجرائم 

وأقبحها”، يف معرض دفاعه عن موقف 

بالده يف التحفظ عىل قرار لألمم املتحدة 

تضمن مصطلحات عن امليول الجنسية “ال 

تتوافق مع الهوية العربية واإلسالمية”.

ونقلت وكالة األنباء السعودية )واس( 

عن رئيس هيئة كبار العلاء الرئيس 

العام للبحوث العلمية واإلفتاء الشيخ 

عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، تأكيده 

موقف السعودية “الثابت” تجاه القرار.

وقال إن “جرمية الشذوذ الجنيس من 

أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعاىل، 

فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند 

الله موصوفون بالخزي والعار يف الدنيا 

واآلخرة”.

وكانت السعودية تحفظت عىل مسودة 

قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة حول 

“تعزيز دور األمم املتحدة يف تشجيع 

إرساء الدميوقراطية”، قالت إنّه يتضمن 

إقرار التزامات فيا يتعلق بـ”امليول 

الجنسية والهوية الجنسية”.

وقال سفر اململكة يف األمم املتحدة 

عبد الله املعلمي إّن األمر “يتعارض مع 

هويتها العربية اإلسالمية التاريخية، كا 

يتعارض مع قوانني وترشيعات العديد من 

الدول األعضاء” .

وأوضح أن السعودية وعدًدا من الدول 

حاولت التفاوض عىل نص القرار وإلغاء 

اإلشارات إىل الهوية وامليول الجنسية 

باعتبارها فقرة طارئة ومل يتم االتفاق 

عليها مسبقا، ولكنها مل تجد “استجابة 

منطقية”.

ردا على قرار لألمم المتحدة تضمن مصطلحات عن الميول الجنسية

مفتي السعودية.. المثلية الجنسية  “من أبشع الجرائم وأقبحها”

اليونيسكو تدرج الخط العربي في تراثها غير المادي

لماذا اختفى الخط العربي األصيل من الشوارع العربية

لعقود، كان الخّط العريّب حارضاً يف شوارع 

بروت والقاهرة وعّان وفاس، وغرها من املدن 

العربية: عىل واجهات املتاجر، عىل الجدران التي 

خطّت عليها بيوت شعر أو أقوال مأثورة، عىل 

لوحات نحاسية عند مداخل أبنية تشر إىل وجود 

عيادة طبيب أو مكتب محاٍم يف املكان.

غر أن الخّط العريب اختفى من الشوارع تدريجياً، 

إاّل من واجهات املتاجر القدمية. ويكرّس هواة يف 

العامل العريب، يشعرون بالحنني إىل املايض وإىل 

هذا الفّن العريق، صفحات عىل مواقع التواصل 

االجتاعي، ينرشون عليها صوراً من شوارع 

ومتاجر ُزيّنت بالخّط العريب.

ويف دجنرب 2021، أدرجت اليونسكو يف تراثها 

غر املادي، الخط العريب الذي يشّكل رمزا ثقافيا 

أساسيا يف العاملني العريب واإلسالمي، إثر طلب 

تقّدمت به 16 دولًة من بينها السعودية والعراق 

ومرص واملغرب.

ووصفت املنظمة التابعة لألمم املتحدة الخط 

العريب بأنه »فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة 

تعبراً عن التناسق )...( والجال«.

موهوبون يف فن الخط العريب  �

يعانون اإلهامل
مع ذلك، يبقى الخطاط جال حسني وفياً 

لعشقه فن الخط العريب. ويقول "أحّب أن أسافر 

إىل مرص أو تركيا وأبقى هناك ملدة مؤقتة ليك 

يتحسن خطي أكرث".

يدأب هذا الخطاط العراقي عىل إبداع لوحات 

بالخّط العريب ليشارك يف مسابقات يف العراق 

وخارجه، لكن الرجل يدرك أن هذا الفّن العريق 

ال يكفي لتأمني قوته.

ويقول الرجل البالغ 50 عاماً، صاحب العائلة 

الكبرة املؤلفة من 11 ولداً املقيم يف مدينة رانية 

يف إقليم كردستان العراق »نحن نعيش يف بلد 

متعب من كل النواحي وأنا عندي عائلة كبرة، 

وال بّد يل من عمل آخر، ألنني ال أستطيع أن 

أعيش من هذا الفن«.

ومن محرتفه البسيط يف منزله املتواضع، يروي 

الرجل الكردي أنه خالل أيام عدة يف األسبوع 

»أعمل يف ورشات البناء، وأحمل وأنقل قطع 

الطوب« من أجل تلبية الحاجات املعيشية 

لعائلته.

اليونيسكو تحتفي بجاملية  �

الكتابة بالعربية
أدرجت اليونسكو األسبوع الفائت يف تراثها غر 

املادي، الخط العريب الذي يشّكل رمزا ثقافيا 

أساسيا يف العاملني العريب واإلسالمي، إثر طلب 

تقّدمت به 16 دولًة من بينها السعودية والعراق 

ومرص واملغرب.

يرّحب حسني بهذا القرار، آمالً أن يكون »خطوة 

تشّجع الحكومة العراقية وحكومة اإلقليم عىل 

اتخاذ خطوات جادة لدعم فن الخط والفنانني 

العاملني فيه«.

يعرض حسني الذي يعمل خطاطاً منذ الثانينات، 

يف مكتبه دروعاً وميداليات، عددها أربعون كا 

قال، توثّق مشاركته يف منافسات ومباريات للخّط 

العريب.

يبيع من وقت إىل آخر لوحات يخطّها بقلٍم خاص 

بالخّط العريب يشرتيه من تركيا أو إيران. ويخّط 

أحياناً الفتات متاجر وإعالنات وشواهد قبور.

ويقول الرجل آسفاً »ال يوجد أي دعٍم حكومي ال 

لفن الخط، وال لجميع الفنون«.

ويضيف »بسبب التكنولوجيا، انخفضت قدسية 

فن الخط«، مردفاً »التكنولوجيا أثّرت بشكل كبر 

عىل السوق واملبيعات. اآلن فن الخط يحتاج إىل 

وقت وجهد أطول، وسعره أعىل. وبات الناس 

يلجؤون إىل اإلنتاج التكنولوجي ألن كلفته أقّل«.

زينب بنت محمد بن أحمد بن 

اإلمام النارص، اليمنية الشهارية. 

شاعرة نابغة من اليمن.

قرأت العلوم العربية واملنطق 

واألصول، وبرعت يف األدب، وتزوجت 

عيل بن املتوكل عىل الله إساعيل، 

وطلقت، وارتاضت يف آخر أيامها،.

يف شعرها ما يدل عىل أنها كانت 

لها يد يف سياسة الدولة تثبت لهذا 

استحقاقه يف الخالفة وتحرض ذاك 

عىل غزو الروم )الرتك(، وشعرها 

ميلء باملعاين، ال تكلف فيه.

ترجم لها الزركيل، ولها ترجمة 

واسعة يف كتاب »طيب السمر« البن 

الحيمي )ت 1151هـ 1739م( وهو 

معارص لها. وما جاء أشعارها:

من شيمِة الُحرِّ الكريِم 
العفُو عن سْهِو الذنوِب

ومن المروءة ترُكُه 
للبحِث عن نشِر الُعيوب

من شيمة 
يم الحر الكر
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شهد النمو السكاين يف الواليات املتحدة سنة 2021 أبطأ 

معدل له عىل اإلطالق، بسبب جائحة كوفيد التي 

قللت نسبة الوالدات وزادت من معدل الوفيات.

وبلغ النمو السكاين يف الواليات املتحدة 0,1 

يف املائة فقط بني يوليوز 2020 والشهر نفسه 

من سنة 2021، بحسب بيانات مكتب اإلحصاء 

الصادرة أمس الثالثاء.

وذكر املكتب يف بيان "أدت جائحة كوفيد19- إىل 

تفاقم تباطؤ النمو )السكاين( الذي شهدته البالد يف 

السنوات األخرة".

ويبلغ عدد سكان الواليات املتحدة اآلن حوايل 331,9 

مليون نسمة.

ونقل البيان عن كريستي وايلدر، الخبرة السكانية يف 

مكتب اإلحصاء، "لقد تباطأ النمو السكاين منذ سنوات 

بسبب انخفاض معدل الوالدات وانخفاض الهجرة الدولية، 

يف حني أن معدل الوفيات يتزايد بسبب شيخوخة السكان".

تباطؤ 
النمو 

الساكني 
في الواليات 

المتحدة بسبب 
»كوفيد19-«

أغلقت السلطات الفرنسية يف جنوب البالد قبل أيام 

حديقة حيوانات بعد هروب تسعة ذئاب من حظائرها 

خالل ساعات الزيارة.

وقال املسؤول املحيل فابيان شوليه لوكالة الصحافة 

الفرنسية، إن أي شخص مل يصب بأذى يف الحادث الذي 

وقع نهاية األسبوع املايض يف حديقة حيوانات »تروا 

فايل« يف مونريدون البيسوين مبنطقة تارن، لكن أربعة 

من الذئاب قُتلت برصاص عال الحديقة وُخدرت خمسة 

أخرى عىل يد مسؤولني محليني يف مكان الحادث.

وأضاف شوليه: »مل يكن هناك الكثر من الناس يف حديقة 

الحيوانات يف ذلك الوقت، ومل يكن الحارضون يف أي 

وقت بخطر داهم«. وأشار إىل أن »املشكلة األمنية« التي 

ُسجلت حتمت إغالق الحديقة حتى تصحيح الوضع.

وقال مالك الحديقة سوفور فرارا  إن الذئاب التي وصلت 

حديثاً إىل الحديقة، هربت بعد تدمر منشآت أمنية، 

لكنها مل تخرج أبداً خارج الحديقة.

وأضاف أنه »بسبب السلوك غر الطبيعي والخطر 

لبعضها، اضطر أفراد الحديقة آسفني إىل القضاء عىل 

أربعة ذئاب«، مؤكداً أن زوار املوقع أُخرجوا عىل الفور 

من املكان.

ُقتلت أربعة منها برصاص عمال الحديقة
إغالق حديقة حيوانات فرنسية بعد هروب ذئاب

قال الرئيس الربازييل جاير بولسونارو إنه لن مينح ابنته البالغ عمرها 11 عاماً لقاحا ضد »كوفيد 

- 19«، مواصالً موقفه املناهض للقاحات، ما جلب عليه انتقادات من خرباء يف مجال الصحة وأثر 

عىل شعبيته.

وأضاف الزعيم اليميني أن وزير الصحة مارسيلو كروجا سيعلن يف الخامس من يناير، الطريقة التي 

ستتبعها بالده يف إدارة حملة التطعيم من »كوفيد - 19« ملن ترتاوح أعارهم من الخامسة إىل 11 

عاماً، والتي وافقت عليها السلطات يف ديسمرب.

وقال بولسونارو للصحافيني: »األطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة مبا يربر تطعيمهم«.

وهناك جدل كبر بشأن تطعيم األطفال من »كوفيد - 19« يف الربازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو 

بشدة عىل الرغم من أن الغالبية العظمى من الربازيليني يؤيدون التطعيم.

وأضاف الرئيس الربازييل: »تحدثت مع كروجا وسوف يعلن يف الخامس )من يناير( كيف سيتم 

تطعيم األطفال ضد كوفيد - 19... أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل عىل لقاح«. 

وجاء يف تقرير للجنة استشارية حكومية أن »كوفيد - 19« تسبب يف وفاة 301 طفل يف الفئة 

العمرية من الخامسة وحتى 11 عاماً يف الربازيل.

ويرفض بولسونارو الحصول عىل لقاح مضاد لـ»كوفيد - 19« ويشكك يف أمان اللقاحات وفاعليتها.

يشكك في أمان اللقاحات وفاعليته
يل يواصل مناهضته للقاحات  رئيس البراز

ً يرفض تطعيم ابنته البالغة 11 عاما و

بي الطباخ المغر
 الحسين الهواري 

الالعب الدولي
بي شيشا  العر

مدرب المنتخب الوطني األسبق
 عبد الخالق الوزاني 

يز الفاضلي الفنان عز

أسماء يتذكرها جيل 
المتقاعدين وكبار 

السن المغاربة رحلت 
في العام 2021  
وخلفت أثرا في 

نفوسهم.


