جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،49انثالثاء  8ياسس .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.

 -.081اجتًاع انًجهس االداسي نهجًعٍح" :اجرًغ انًجهض االزاري نهجًؼٍح ٌىو االثٍٍُ 7
يارص  6102فً انظازطح يظا ًء وتؼس ػزض انىارزاخ وانصازراخ ،اَكة انًجهض ػهى
يىضىع ذهٍئ انسورج انثايُح نهقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح" وانذي طٍُقظى إنى قظًٍٍ :قظى فً
يسٌُح انعٍىٌ ( 62 – 07اتزٌم) وقظى فً يسٌُح تطىاٌ ( 62ياي – ٌ 5ىٍَى)
وتؼس ذسارص يررهف انجىاَة انؼًهٍح وانثقافٍح وانفٍُح كهف انًجهض اَخ ػثس انظالو انشؼشىع
ترهٍئ انصٍغح انُهائٍح ورتظ االذصاالخ تًررهف انًرؼاوٍٍَ يؼُا.

هذا وَذكز أٌ نقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح" نظُح  6100كاٌ يىضىػه "تطىاٌ فً
أفق ."6102
 -.080أي رهانات للمنتظم الدولي ما بعد قمة باريس للمناخ :نظمت المؤسسة المتوسطٌة
للتعاون والتنمٌة والمجلس اإلقلٌمً لتطوان ندوة علمٌة ٌومً  62و 62فبراٌر  6102تحت شعار« :أي
رهانات للمنتظم الدولً ما بعد قمة بارٌس للمناخ cop21؟ المغرب نموذجا».
احتضنت الندوة قاعة عمالة تطوان وقاعة المحاضرات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان،
بحضور السٌدة الوزٌرة شرفات أفٌالل الوزٌرة المنتدبة لدى وزٌر الطاقة والمعادن والماء والبٌئة مكلفة بالماء،
والسٌد محمد ٌعقوبً والً والٌة جهة طنجة  -تطوان -الحسٌمة والسٌد محمد ادعمار رئٌس الجماعة الحضرٌة
لتطوان والسٌد محمد العربً المطنً رئٌس المجلس اإلقلٌمً لتطوان ،ورؤساء جمعٌات المجتمع المدنً وعدد
من رجال السلطة المحلٌة والمنتخبة.
مثل الجمعٌة فً هذا اللقاء األخ مصطفى الغازي عضو المكتب التنفٌذي للجمعٌة الذي قدم عرضا
لمكتب الجمعٌة حول هذا اللقاء الهام.

 -.281مؤلـف جديـد لعضـو المجلس االداري للجـمعية اآلخ أميـن الشعشوعَ :شزخ
زار انُشـز انفـزَظٍح "نهـاريطـاٌ" ( )L’HARMATTANفً أوائم شهز يارص ،6102
يؤنـف جسٌـس نُخ أيٍـٍ انشؼشــىع ذحد ػُىاٌ "LA MUSIQUE HISPANO-
."ARABE, AL ALA
وهذا انكراب ػثارج ػٍ زراطح ذجًغ تٍٍ انجىاَة انرارٌرٍح وانًفاهًٍٍح وانُظزٌح وانفهظفٍح
وانزوحاٍَح وانظىطٍىنىجٍح نظاهزج انًىطٍقى اَِسنظٍح.
وَذكز أٌ انًؤنف طثق نه أٌ َشز كراتا ً حىل انًىطٍقى اَِسنظٍح ،تانؼزتٍحٌ ،ظرزجغ فٍه َظزٌح
انًىطٍقى اَِسنظٍح انرً ضاػد يغ فقساٌ اَِسنض وأصىنها اٌْثٍزٌح .ووصم هذا انكراب إنى
َهائٍاخ يظاتقح انشٍد ساٌس نهكراب فً .6106
كًا َشز ذزجًح انكراب انظاتق تانهغح االطثاٍَح حاس جائشج I PREMIO DE ESTUDIOS
ANDALUSIES Y MORISCOS DE VILLA DE FRIGILIANA, 2012
 -.081عٍذ انًشأج  :حضز ػسز يٍ اْذىاٌ نقاءاخ ذًد فً ذطىاٌ تًُاطثح "ػٍس انًزأج" انذي
ٌُحرفم ته ٌىو  2يارص يٍ كم طُح ،وَذكز أٌ ػضى انًكرة االزاري نهجًؼٍح ،اِذد رشٍسج
يصطفى طرُظى فً يقز انجًؼٍح ،يؼزضا ً نّػًال انُظىٌح فً يجال انرٍاطح وانطزس.
وطثق وأٌ قسيُا زػًُا نًجًىػ ح يٍ انشثاب وانشاتاخ نرُظٍى ذظاهزج فٍُح َظىٌح فً هذا انًجال،
نكٍ نى ذكًم حظة يا ػهًُا.

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 االنكتشوًَtetouan.asmir@gmail.com :

