جًعٍة تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُة انثقافٍة واالجتًاعٍة واالقتصادٌة وانشٌاضٍة
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍة"
انعذد  ،45انثالثاء  9فثشاٌش .6106
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.

" -.066يذٌُتً أجًم" :رجشع اَخ يحًذ انطشٌس ،سئٍظ اٌدّؼٍخ ،ثبعُ خّؼٍخ رطبْٚ
أعٍّش ثّجٍغ  01.111.11دسُ٘ (ػششح آالف دسُ٘) ٌفبئذح ثشٔبِح "يذٌُتً أجًم" إًٌ رحذثٕب
ػٕٗ فً اٌؼذد اٌغبثك ِٓ "اٌئالثبئٍخ"ٚ ،عٍزٌٛى اٌمبئّ ْٛػٍى ٘زا اٌجشٔبِح رحذٌذ ِٚخٙخ صشف
٘زا اٌّجٍغ ،وّب إٔٔب فً خّؼٍخ رطب ْٚأعٍّش ثصذد رشدٍغ ثؼض األصذلبء ٌٍّغبّ٘خ ِبدٌب ً فً ٘زا
اٌّششٚع اٌدًٍّ.

 -.061.سسانة إنى انسٍذ عايم إقهٍى انعشائش حىل يساتقة"ياساتىٌ تشاٌم
اَتشَاشٍىَال" :ثؼذ اٌضٌبسح اٌزً لبِذ ثٙب األخذ عبسح حدبج ٚاَخ سشٍذ ِصطفى ٌ َٛاٌغجذ
ٌٕ 21بٌش ٌ 1105شئٍظ اٌدّبػخ اٌحضشٌخ ٌشفشب ْٚثحضٛس اٌّّثٍٍٓ االعجبْ ٌدّؼٍخ "ئٚسافشٌىب
رشاًٌ" لّٕب ثّشاعٍخ اٌغٍذ ػبًِ ئلٍٍُ شفشب ْٚطبٌجٍٓ ِٕٗ ػمذ اخزّبع ٌحضشٖ وً اٌّزذخٍٍٓ
اٌّحزٍٍّٓ فً رٕظٍُ ٘زا اٌغجبق (اٌؼّبٌخ ٚاٌدّبػخ اٌحضشٌخ ِٕٛٚة ٚصاسح اٌغٍبحخ ٚاألِٓ
اٌٛطًٕ ٚاٌذسن اٌٍّىً ٚاٌٛلبٌخ اٌّذٍٔخ ِٚشوت ربٌغّطبْ ٚغٍشُ٘)ٚ .ال شه أْ ٘زا االخزّبع
عزٕزح ػٕٗ خشٌطخ ػًّ وبٍِخ ٌٙزا اٌٍمبء اٌشٌبضً اٌىجٍش.
 -.064نقاء حىل تشَايج يؤسسة "آَا نٍُذ"ِٛ :اصٍخ الخزّبع ٌدٕخ ِإعغخ "أٔب ٌٍٕذٖ"
ٌدٙخ طٕدخ – رطٛاْ – اٌحغٍّخ اٌزة رُ فً ِذٌٕخ أصٍٍخ ٌ َٛاَحذ ٌٕ 20بٌش  ،1105اخزّغ فً
ٚادي ِشرًٍ ٌ َٛاٌخٍّظ  3فجشاٌش  1105اَخ ػجذ اٌغالَ اٌشؼشٛع ٚاإلخ ٌٓٛجىاد انذٌىسي
وعض انذٌٍ انىافً ٌزذاؤط ئِىبٍٔخ رٍٙئ ِٙشخبْ فًٕ فً رطٛاْ ٚثبلً ِذْ اٌدٙخ ٌٙذف ئٌى
رمشٌت اَساء ٔٚجز اٌىشاٍ٘خ ٚاٌؼٕف ،خصٛصب ً ثٍٓ اٌشجبة.
 -.065يؤنف جذٌذ نعضى انًكتة دَ .جٍة انعىفً :أصدر اآلخ نجيب العوفي ،عضو
صة قصيرة  /مقاربات" ،وسيت ّم تقديم
المكتب التنفيذي للجمعية ،كتابا ً جديداً بعنوان "كأنّ الحياة ،ق ّ

الكتاب في رواق مكتبة المدارس بالمعرض الدولي للكتاب من طرف د .أحمد بوزفورٚ ،رٌه
ٌ َٛاٌدّؼخ  01فجشاٌش .1105
ٌٚألدٌت إٌبلذ ػذح ِإٌفبدٔ ،زوش ِٕٙب :دسخخ اٌٛػً فً اٌىزبة ،خذي اٌمشاءحِ ،مبسثخ اٌٛالغ فً
اٌمصخ اٌمصٍشح اٌّغشثٍخ ِٓ :اٌزأعٍظ ئٌى اٌزدٍٕظ ،ظٛا٘ش ٔصٍخِ ،غبءٌخ اٌحذاثـخ ،ػٛاٌُ
عشدٌخِ ،زخًٍ اٌمصخ ٚاٌشٚاٌخ ثٍٓ اٌّغشة  ٚاٌّششق ،دسخخ اٌٛػً فً اٌىزبثخ ،خذي اٌمشاءح.
فٍٕٙئب ً ألخٍٕب ٔدٍت.
 -.066أَشطة َادي تطاوٌ أسًٍش نهشطشَج :شبسن ٔبدي رطب ْٚأعٍّش ٌٍشطشٔح فً اٌدّغ
اٌؼبَ اٌؼبدي ٌٍدبِؼخ اٌٍّىٍخ اٌّغشثٍخ ٌٍشطشٔح اٌزي احزضٕزٗ ِذٌٕخ اٌذاس اٌجٍضبء ٌ َٛاٌغجذ 21
ٌٕبٌش ٚ 1105رُ خالي ٘زا اٌدّغ اٌؼبَ أزخبة اٌىبرت اٌؼبَ ٌٕبدي رطب ْٚأعٍّش سئٍغب ٌٍدٕخ
اٌزأدٌجٍخ اٌدبِؼٍخ ٌّذح  3عٕٛاد.
وّب رُ رؼٍٍٓ اٌىبرت اٌؼبَ ٌٕبدي رطب ْٚأعٍّش يصطفى انغاصي سئٍغب ٌٍدٕخ اإلػالَ ٌٍدبِؼخ
اٌٍّىٍخ اٌّغشثٍخ ٌٍشطشٔح اٌّىٍفخ ثزغطٍخ ٔشبط اٌّٙشخبْ اٌٛطًٕ اٌحبدي ػشش ٌشطشٔح اٌطفً
اٌزي احزضٕزٗ ِذٌٕخ "ربِغٕب" ِٓ  0ئٌى  6فجشاٌش .1105
 -.067نقاء حىل يىسٍقى "انفهًٍُكى" وانًىسٍقى األَذنسٍة :عٍشبسن ثبعُ خّؼٍخ
رطب ْٚأعٍّش ،اَخ أيٍٍ انشعشىع ػضِ ٛىزت اٌدّؼٍخ ،فً ٌمبء فً شٍشٌظ ("خٍشٌث") ِٓ
 04ئٌى  06فجشاٌش  ،1105رحذ ػٕٛاْ "األٌبَ االلٍٍٍّخ ٌٍفالٍِٕىٚ ٛاٌزشثٍخ :اٌفالٍِٕىٛ
ٚاٌّٛعٍمى األٔذٌغٍخ".
 -.068حىاس يع اَخ ايحًذ تٍ عثىد -.أخشد اإلراػخ اٌٛطٕجخ ثبالعجبٍٔخ ثؼذ صٚاي اٌثالثبء
 1فجشاٌش  ،1105حٛاساً ِغ اَخ اِحّذ ثٓ ػجٛد ،حٛي وبربٌٛن ِذٌٕخ رطٛاْ اٌؼزٍمخ ِٚحزٛاٖ ِٚب
حمك ِٓ رمذَ ٌٍزؼشٌف ثٙزٖ اٌّذٌٕخ ٚػّشأٙب ٚٚضؼٍخ ثٕبٌبرٙب.

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

