جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاظٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،64انثالثاء  14فثشاٌش .2014
وسقح إخثاسٌح خاصح تأععاء انًكتة اإلداسي نجًعٍح تطاوٌ أسًٍش وتأععائها وتثعط
األصذقاء وانًتعاوٍٍَ وانًذعًٍٍ ،وتُـُششعثش انفاٌسثىك.
نًارا هزِ انىسقح انتً تحًم اسى "انثالثائٍح"؟.
 نذعى انتىاصم وإلخثاس انًكتة اإلداسي نهجًعٍح واألععاء واألصذقاء وانًتعاوٍٍَ يعُا ،كم أسثىع ،تًختهف
أعًال انجًعٍح وتثعط األَشطح انًىاصٌح انتً َحعشها أو َستذعى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍح" كم ٌىو
ثالثاء.

 -.141يعشض ويائذج يستذٌشج حىل يىظىع انفهسفح وانفٍّ :ظٌ األعرار ٗاىفْاُ
اىَثذع ٍحَذ اىشاٗ ً٘ٝ ٛاىخَٞظ  11فثشاٝش  6112تَذسعح اىفُْ٘ اى٘غْٞح ٗاىصْائغٍ ،ؼشظا
فٍ٘ ٜظ٘ع «مٞف أس ٙاىؼاىٌ»ٗ ،ذعَِ اىَؼشض ٍائذج ٍغرذٝشج ح٘ه":اىفيغفح ٗاىفِ" أغشٕا
األعاذزج ٍحَذ اىشاٗٗ ٛػثذ اىشحَاُ اىؼَاسذٍٗ ٜحَذ اىخشٗ ِٞاىفْاّ ِٞاىدؼَاغٗ ٜحثصا.ِٝ
ٍثو اىدَؼٞح فٕ ٜزا اىْشاغ األخ ٍصطف ٚاىغاص.ٛ

 -.170نقاء فً إراعح تطىاٌ انجهىٌح ودعىج نحعىس انٍىو انتشاسكً الَطالق إعذاد
تشَايج عًم انجًاعح  :2021/2014عٞحعش األخ أحَذ حداج  ً٘ٝاألستؼاء  11فثشاٝش
 6112ف ٜاىشاتؼح ٍغا ًء ىقا ًء ٝدَغ ٍَثالً ػِ اىدَاػح اىحعشٝح ىرط٘اُ (اىغٞذ حَٞذ أت٘الط،
ّائة اىشئٞظ) ٗاىغٞذج ّ٘اه أعيَاُ ػِ خَؼٞح اىغٞذج اىحشج ٗغٞشَٕا ىرذاسط ٍششٗع تشّاٍح
ػَو اىدَاػح اىحعشٝح ىرط٘اُ .6161 – 6112

ٗعُٞقذً ٕزا اىثشّاٍح  ً٘ٝاىخَٞـظ  11فثشاٝش  6112اترذاء ٍِ اىغاػح اىحادٝح ػشش صثاحا
تاىَشمض اىثقاف ٜتاىح ٜاىَذسع ٜترط٘اُ تحع٘س األخ أحَذ حداجّٞ ،اتح ػِ خَؼٞرْا.
 -.171صٌاسج نهسٍذ سفٍش جًهىسٌح انڴاتىٌ :عٞصو إى ٚذط٘اُ  ً٘ٝاالثْ 66 ِٞفثشاٝش
 6112اىغٞذ عفٞش خَٖ٘سٝح اىڴاتُ٘ ٍصح٘تا ً تيدْح ٍِ  11أفشاد ىي٘ق٘ف ػي ٚػَيٞح اىرغدٞو
ف ٜاىي٘ائح االّرخاتٞح ىثالدٓ.
ٗٗظؼد خَؼٞرْا ذحد ذصشفٔ ٍنرثرٖا إلخشاء اىرغدٞو ٗمو ٍا َٝنِ أُ ُٝحراج ىزىل.

ّٗزمش تٖزٓ اىَْاعثح أُ األخ حاذٌ اىَذّ ٜصاس تاعٌ خَؼٞرْا خاله األعث٘ع األخٞش ،اىغٞذ اىغفٞش
ٗقذً ىٔ دػ٘ج إلششاك شخص ٍِ ِٞخَٖ٘سٝح اىڴاتُ٘ ف ٜاىحيقح اىرنْ٘ٞٝح اىر ٜعرْظَٖا خَؼٞح
ذطاُٗ أعَٞش فٍ ٜداه ذفؼٞو األّشطح اىفينٞح ف ٜدٗه إفشٝقٞح اىغشتٞح خاله شٖش شرَثش اىقادً.
 -.172نقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح" :تؼذ ذ٘صيْا تانشعاٌح انًهكٍح انسايٍح ،ذٌ ذٖٞئ
تشّاٍح ىقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح" ف ٜدٗسذٔ اىثاٍْحٗ ،عٞرٌ ػشظٔ ػي ٚأػعاء اىدَؼٞح
خاله األعث٘ع اىقادً ىرذاسعٔ.
ٗإٌٔ ٍحر٘ٝاذٔ ذردٔ ّح٘ ٍغشتٞح اىصحشاء ٗاىؼالقاخ اىق٘ٝح ٗاىَر٘اصيح ت ِٞشَاه ٗخْ٘ب
اىََينح ،خص٘صا ً أثْاء فرشج اىحَاٝح االعثاّٞح.
مَا عٞرؼشض اىيقاء ىرأت ِٞشخص ِٞذط٘اّ ِٞٞػضٝض ِٝػيْٞإَٗ ،ا اىَشحٍٍ٘ ِٞحَذ اىؼشتٜ
اىَغاسٗ ٛاىحغِ تِ ٍفر.ٜ
ْٕٗاك أػَاه أخش ٙذٖرٌ تاىرؼشٝف تثؼط شخصٞاخ ذط٘اُ ٗىقاءاخ فْٞح ٗغٞشٕا.

تزكٍش :كم أععاء انًكتة االداسي نجًعٍح تطاوٌ أسًٍش يذعىوٌ نحعىس كم
نقاءاخ واجتًاعاخ انجًعٍح ،وًٌكُهى االتصال تكاتثح انجًعٍح ،اََسح سجاء صٌاٌ،
نإلغالع عهى يىظىع ويىعذ كم اجتًاع.

_________________________________<>_________________________________

ًٌكٍ غهة األعذاد انساتقح يٍ "انثالثائٍح" عثشانثشٌذ االنكتشوًَ:

tetouan.asmir@gmail.com

