جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
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وسقح إخثاسٌح خاصح تأعضاء انًكتة اإلداسي نجًعٍح تطاوٌ أسًٍش وتأعضائها وتثعض
األصذقاء وانًتعاوٍٍَ وانًذعًٍٍ ،وتُـُششعثش انفاٌسثىك.
نًارا هزِ انىسقح انتً تحًم اسى "انثالثائٍح"؟.
 نذعى انتىاصم وإلخثاس انًكتة اإلداسي نهجًعٍح واألعضاء واألصذقاء وانًتعاوٍٍَ يعُا ،كم أسثىع ،تًختهف
أعًال انجًعٍح وتثعض األَشطح انًىاصٌح انتً َحضشها أو َستذعى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍح" كم ٌىو
ثالثاء.

" -.032يذٌُتً أجًم" :دضش اٟر ػبذ اىسالً اىشؼش٘ع إجخَاػا ً فٗ ٜالٝت حط٘اُ ً٘ٝ
االثْ 22 ِٞفبشاٝش د٘ه اىخٖٞئ ىَسابقت "يذٌُتً أجًم"ٍَٗ ،ا أبٖج ّف٘سْا اإلقباه اىنبٞش
ىيَشاسمت فٕ ٜزٓ اىَسابقت بذٞث بيغ ػذد اىجَؼٞاث ٗاىَجَ٘ػاث اىَسجيت ٗ 531دذة ٗجيٖا ٍِ
األدٞاء "اىجاّبٞت".
ٗحط٘ػج جَؼٞخْا ىألخز بٞذ اىجَؼٞاث اىَشاسمت خص٘صا ً ف ٜاىَذْٝت اىؼخٞقت ،مَا ر ّمش اٟر ػبذ
اىسالً اىشؼش٘ع باىٖذاٝا اىشٍضٝت اىخ ٜحشٝذ جَؼٞخْا ٍْذٖا ىيفائض ،ِٝثٌ أخبش باىج٘الث اىخ ٜقاً
مو ٍِ طْجت ٗاىَضٞق ىإلطالع ػيٍ ٚا ٝجشْٕ ٛاك ٍِ اسخؼذاداث ىٖزٓ اىَسابقت اىخٜ
بٖا فِ ٜ
حضٌ اىَذُ اىثالثت (حط٘اُ ٗطْجت ٗاىَضٞق).

 -.037انًشاسكح فً انهقاء انذونً "سٍكىب  :"3102قَْا خاله ٕزا األسب٘ع
بَشاسيت ػذد ٍِ اىَؤسساث اىخ ٜىٖا قاػاث ىيَذاضشاث ٗاىَؼاسض (اىَؼٖذ اى٘طْٜ
ىيفُْ٘ اىجَٞيت ٍٗخذف حط٘اُ ىيفِ اىذذٝث ٗاىَشمض اىثقاف ٜبخط٘اُ ٍٗذسست اىفُْ٘
اىجَٞيت ٗاىصْائغ ٍٗخذف اىَقاٍٗت ٗجٞش اىخذشٝش ٍٗؼٖذ سٞشفاّطٞس) ىْطيب ٌٍْٖ
ٍْذْا إٍناّٞت ػقذ ّذٗاث ٗىقاءاث ٍٗذاضشاث ٍٗؼاسض ف ٜفضاءاحٌٖ ٗرىل ٍا بِٞ
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مَا ٗجْٖا طيبا ً ٍَاثالً ى٘الٝت حط٘اُ ىخْظ ٌٞدفو االفخخاح ٗاىخخاً ف ٜاىقاػت اىنبش ٙىي٘الٝت ،ػيَا ً
أُ ػذد اىَشاسم ِٞسٞخجاٗص اىخَسَائت.

 -.031إنغاء صٌاسج نسفٍش جًهىسٌح انڴاتىٌ :أخبشحْا سفاسة جَٖ٘سٝت اىڴابُ٘ اىخ ٜماُ
ٍِ اىَقش أُ ٝصو سفٞشٕا ٗػذد ٍِ أفشادٕا إى ٚحط٘اُ  ً٘ٝاالثْ 22 ِٞفبشاٝش  2152ىيقٞاً
بؼَيٞت اىخسجٞو ف ٜاىي٘ائخ االّخخابٞت ىبالدٕا ،أّٔ حقشس إىغاء اىضٝاسة ىقيت أفشاد ٕزٓ اىذٗىت فٜ
ٍذْٝخْا.
 -.032نقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح"ٍ ٍِ :سخجذاث ٕزا اىيقاء أّٔ حقذد حْظ َٔٞػيٚ
ٍشديخ :ِٞاىَشديت األٗى ٚفٍ ٜذْٝت اىؼ 53 ٍِ ،ُ٘ٞإى 23 ٚأبشٝو ٗ 2152اىثاّٞت ف ٜحط٘اُ ٍِ
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ٗشؼاس اىيقاء ٕ٘" :جُىب وشًال انًًهكح :انتىاصم انًتىاصم".
 -.033تعضٌح ألهم انًستشاس انجًاعً انًشحىو يحًذ ٌاسٍٍ يفتاح ونشئٍس
انجًاعح انحضشٌح نتطىاٌ :حخقذً جَؼٞت حطاُٗ أسَٞش ألٕو اىفقٞذ ٍذَذ ٝاسٍ ِٞفخاح
ٗىشئٞس اىجَاػت اىذضشٝت ىخط٘اُ بخؼاصٖٝا اىصادقت ػي ٚإثش ٗفاة اىَسخشاس اىجَاػ ٜاىز ٛحيقٚ
صؼقت مٖشبائٞت ػْذ ٍا داٗه إػاّت صذٝقا ً ىٔ ٍساء  ً٘ٝاىسبج  21فبشاٝش  2152أثْاء ّضٗه
أٍطاساً ط٘فاّٞت ػيٍ ٚذْٝت حط٘اُ.
سدَٔ هللا ٗحقبئ ضَِ اىشٖذاء.

.

تزكٍش :كم أعضاء انًكتة االداسي نجًعٍح تطاوٌ أسًٍش يذعىوٌ نحضىس كم
نقاءاخ واجتًاعاخ انجًعٍح ،وًٌكُهى االتصال تكاتثح انجًعٍح ،اََسح سجاء صٌاٌ،
نإلطالع عهى يىضىع ويىعذ كم إجتًاع.
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ًٌكٍ طهة األعذاد انساتقح يٍ "انثالثائٍح" عثشانثشٌذ االنكتشوًَ:

tetouan.asmir@gmail.com

