جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،84انثالثاء فاتح ياسس .6102
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.

 -.084انذوسج انثايُح نهقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح"َ :ظزاً ألًٍْح ْذا انهقاء انذي
دظً تانزػاٌح انسايٍح نصادة انجالنح َصزِ هللأ ،يا غزأ ػهى تزيجرّ يٍ ذغٍٍزاخ ،فإَُا
َشصص جم ْذِ انُشزج نّ.
انتاسٌخٌُ :قسى انثزَايج إنى قسًٍٍ ،انقسى األٔل سٍكٌٕ تذٕل هللا فً يضٌُح انؼٌٍٕ ٌٕيً انصالشاء
ٔ 91األرتؼاء  02اتزٌم  .0292أيا انقسى انصاًَ فسٍكٌٕ تذٕل هللا يٍ انسثد  02ياي إنى
انسثد ( ٌٍَٕٕ 4يزاػاج نرٕقٍد رئٍس انجًؼٍح ٔنذهٕل شٓز ريعاٌ األتزك انذي سٍكٌٕ إٌ
شاء هللا اترضا ًء يٍ ٌٕو األرتؼاء .)0292 ٌٍَٕٕ 2
انقسى األول :يٍ ذطٕاٌ إنى انؼٌٍٕ شى إنى ذطٕأٌٌ ،شرًم ػهى:
ردهح يٍ ذطٕاٌ إنى انؼٌٍٕ يزٔراً تًضٌُح أكاصٌز دٍس سُقعً ٌٕيا ً ٔنٍهح .شى َرجّ إل يضٌُح
انؼٌٍٕ دٍس سُقعً ٌٕيٍٍ ٔشالز نٍانً.
َزجغ ٌٕو انشًٍس صثادا (َصف ٌٕو ٔنٍهح فً أكاصٌز شى ٌٕو ٔنٍهراٌ فً يزاكش)َ .صم إنى
ذطٕاٌ تذٕل هللا يساء ٌٕو انسثد  02اتزٌم .0292
األَشطح فً انعٍىٌ:
 سُؼًم ػهى يصادثح جٕق يٍ "انطقطٕقح انجثهٍح" انذي سرقضو اسرؼزاظاخ فً انؼٌٍٕ.
 سُُظى يؼزظا ً نًُشٕراخ جًؼٍح ذطأٌ أسًٍز ٔكرة ذُأند تانذكز األقانٍى انجُٕتٍح
ٔػالقاذٓا تشًال انًغزب.

 سٍذاظز تؼط أػعاء انجًؼٍح دٕل ػالقاخ انجُٕب تانشًال ٔسٌاراخ أْم انجُٕب
نهشًال أشُاء فرزج انذًاٌح ،نرقضٌى انٕالء نهسهطاٌ يذًض انشايس ردًّ هللا ػثز سهٍفرّ فً
انشًالٔ ،انرؼزٌف تانرؼٍٍُاخ انرً كاَد ذصضر فً ذطٕاٌ ألْم انجُٕب انز.
انقسى انثاًَ :فً ذطٕاٌ ٌٔشرًم ػهى:
 نقاء ذكزًًٌ نششصٍح ٔغٍُح.
 نقاء ذأتًٍُ نؼعٕ انجًؼٍح انًزدٕو انٕسٌز يذًض انؼزتً انًساري ٔنقاء ذأتًٍُ آسز نهفُاٌ
انكثٍز انًزدٕو دسٍ تٍ يفرً.
 ذقضٌى كراب ٔفُاٍٍَ ذطٕاٍٍٍَ (يذًض انفٍالنً ٔيذًض ع .انفرٕح ٔػصًاٌ انصٕرصٔ

ٔػًز انصٕرصٔ).
 نقاء دٕل ذسًٍح َجى تإسى "ذٍطأٌٍ".
 يٓزجاٌ ػثض انصاصق اشقارج.
 نقاء صٔنً دٕل "انٕاقغ ٔانرٕجٓاخ انًسرقثهٍح فً انًٕسٍقى األَضنسٍح".
 يؼارض فٍُح.

أػاَُا هللا ػهى إَجاس ْذا انؼًم انكثٍز.
 -.081انٍىو انعانًً نهىقاٌح انًذٍَح :ذشهٍضا نهٍٕو انؼانًً نهٕقاٌح انًضٍَح انذي ٌصاصف
انفاذخ يٍ يارس يٍ كم سُح ،أقايد انقٍاصج اإلقهًٍٍح نهٕقاٌح انًضٍَح ترطٕاٌ ،صثاح ٌٕو
انصالشاء فاذخ يارس  0292تصكُرٓا تًضٌُح ذطٕاٌ دفال اسرؼزاظٍا دعزِ رئٍس انجًاػح
انذعزٌح ٔػضص يٍ رجال انسهطح ٔانًُرشثٍٍ ٔرؤساء نثؼط جًؼٍاخ انًجرًغ انًضًَ.
ٔيصم جًؼٍح ذطأٌ أسًٍز فً ْذا انذفم ػعٕ انًكرة االصاري اَر يصطفى انغاسي.

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.
ًٌكٍ طهة األعذاد انساتقح يٍ "انثالثائٍح" عثشانثشٌذ االنكتشوًَ:

tetouan.asmir@gmail.com

