جًعٍة تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُة انثقافٍة واالجتًاعٍة واالقتصادٌة وانشٌاضٍة
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍة"
انعذد  ،44انثالثاء  2فثشاٌش .2106
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 واألصذقاء وانًتعاوٍٍَ يعُا ،كم أسثىع ،تًختهف
أعًال انجًعٍة وتثعض األَشطة انًىاصٌة انتً َحضشها أو َستذعى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍة" كم ٌىو ثالثاء.

 -.054إجتًاع يع انسٍذ وانً والٌة تطىاٌ :اسخسػٗ انسٛس ٔانٔ ٙالٚت حطٕاٌ ٕٚو انرًٛس
ُٚ 82اٚط  8102األخ ػبس انسالو انشؼشٕع ٔاألذج ساضة حضاس ٔاألخ ايحًس بٍ ػبٕز ٔقسيٕا
نسٛازحّ بؼض أَشطت انضًؼٛت ٔذصٕصا ً حهك انًخؼهقت بًقابط حطٕاٌ ٔاألحٛاءٔ ،نقاء "حطٕاٌ
األبٕاب انسبؼت" ٔيسابقت " حطاٚم أَخٛكَٕخُُٛخال ."0
ٔكاٌ انهقاء ٔزٚا ً ػبط ف ّٛانسٛس انٕان ٙػٍ حقسٚطِ نًضٕٓزاث انضًؼٛت ف ٙيرخهف انًضاالث انخٙ
حُشظ فٓٛا.
 -.056انسٍذ انىانً ٌضوس انًشكض انثقافً نهشهٍذ ايحًذ تٍ أحًذ تٍ عثىد :ضغى أٌ
ْصا انًطكع ال ُٚخً ٙإنٗ صًؼٛت حطأٌ سًٛط ،إالّ أٌ انخؼأٌ انٕرٛق قائى بًُٓٛأ .فْ ٙصا اإلطاض
َسضم بفرط ظٚاضة انسٛس انٕان ٙنهًطكع ،يصحٕبا ً بانسٛس باشا يسُٚت حطٕاٌ ٔشنك ٕٚو انزالراء 8
فبطاٚط  8102حٛذ اطهؼا ػهٗ يحخٕٚاحّ ٔبطايضّ ٔآفاقّ.
ْصا َٔصكط أَّ حى حسش ٍٛانًطكع ٕٚو انسبج ُٚ 01اٚط  8102بحضٕض ػسز يٍ انشرصٛاث
انًطيٕقت.
" -.051ياساتىٌ تشاٌم اَتشَاشٍىَال" :قايج األذج ساضة حضاس ٔاألخ ضشٛس يصطفٗ ٕٚو
انسبج ُٚ 01اٚط  8102بعٚاضة نطئٛس انضًاػت انحضطٚت نشفشأٌ انسٛس يحًس انسفٛاَ ٙبحضٕض
انًًزه ٍٛاالسباٌ نضًؼٛت "إٔضافطٚكا حطاٚم" انًشاضك ٍٛف ٙحُظٛى ْصِ انًسابقت انكبطٖ.
ٔبهغج األذج ساضة نطئٛس انضًاػت انحضطٚت حصٕض صًؼٛت حطأٌ أسًٛط نٓصا انحسد انطٚاضٙ
– انسٛاح ٙانكبٛط ٔاحخٛاصاحّ نًٛط ف ٙأحسٍ انظطٔف.
رى حى اصخًاع نخحسٚس بطايش انؼًم انًسخقبه ٙيغ األخ ٚح ٙانسضزابٔ ٙػبس انسالو انشؼشٕع يساء
انزالراء  8فبطاٚط .8102

 -.051نقاء حٕل بطَايش يؤسست "آَا نُٛس" :يٍ انًؼهٕو أٌ صًؼٛت حطأٌ أسًٛط ػضٕ باضظ
ف ٙيؤسست "أَا نُٛس" انًخٕسطٛت ٔقايج بؼسة أَشطت فْ ٙصا اإلطاض.
ٔاصخًغ األخ ػبس انسالو انشؼشٕع ف ٙيسُٚت أصٛهت ٕٚو األحس ُٚ 00اٚط  8102يغ انًًزهٍٛ
انضٕٓ ٍٛٚنٓصِ انًؤسست (صٓت طُضت – حطٕاٌ – انحسًٛت) نخقسٚى بطَايش ػًم نسُخ8102 ٙ
ٔ.8102
ٔكاَج انُخٛضت أٔالً اذخٛاض األخ سؼٛس َشكط٘ يًزالً صٕٓٚا ً نهًؤسست ٔأٌ صًؼٛت حطأٌ أسًٛط
اػخبطث انًًزم انطسً ٙنٓا ف ٙإقهٛى حطٕاٌ ،رى ػهٓٛا أٌ حٓٛئ (بًؼٛت انًؼٓس انٕطُ ٙنهفٌُٕ
انضًٛهت ٔاإلذٕاَ ٍٛصٕاز انسٕٚض٘ يٍ يطحٛم ٔيصطفٗ بٕسخت يٍ طُضت) يٓطصاَا ً زٔنٛا ً حٕل
فٌُٕ انطسى ٔانصباغت.
 -.061يُشىسات جًعٍة تطاوٌ أسًٍش :أصسض َاز٘ انًُشٕضاث نضًؼٛت حطأٌ أسًٛط
انضعء انطابغ يٍ حَفسٛط َُــــصـــــطة اإلسالو ،نهًفسّط انكبٛط ،انشٛد ػبس انْٕاب نٕقش األَسنسٙ
انخطٕاَْ 0030 -( ٙـ 0288و) بخرطٚش ز .يحًس ضضا بٕزشاضٔ ،يطاصؼت صؼفط ابٍ انحاسّ
ّ
ً.ٙ
ان ُّسهَ ّ
ْصا ُٔٚخظط أٌ ٚصسض انكخاب حباػا ف ٙػشطة أصعاء ،إٌ شاء هللا.

تزكٍش :كم أعضاء انًكتة االداسي نجًعٍة تطاوٌ أسًٍش يذعىوٌ نحضىس كم
نقاءات واجتًاعات انجًعٍة ،وًٌكُهى االتصال تكاتثة انجًعٍة ،اََسة سجاء
صٌاٌ ،نإلطالع عهى يىضىع ويىعذ كم إجتًاع.

_________________________________<>_________________________________

ًٌكٍ طهة األعذاد انساتقة يٍ "انثالثائٍة" عثشانثشٌذ االنكتشوًَ:

tetouan.asmir@gmail.com

