جًعُخ رطبوٌ أسًُش
نهزًُُخ انثقبفُخ واالجزًبعُخ واالقزصبدَخ وانشَبظُخ
رطىاٌ – انًغشة

"انثالثبئُخ"
انعذد  ،05انثالثبء  50يبسس .6552
وسقخ إخجبسَخ خبصخ ثأععبء انًكزت اإلداسٌ نجًعُخ رطبوٌ أسًُش وثأععبئهب وثجعط األصذقبء
وانًزعبوٍَُ وانًذعًٍُ ،ورُـُششعجش انفبَسجىك.
نًبرا هزِ انىسقخ انزٍ رحًم اسى "انثالثبئُخ"؟.
 نذعى انزىاصم وإلخجبس انًكزت اإلداسٌ نهجًعُخ واألععبء واألصذقبء وانًزعبوٍَُ يعُب ،كم أسجىع ،ثًخزهف
أعًبل انجًعُخ وثجعط األَشطخ انًىاصَخ انزٍ َحعشهب أو َسزذعً إنُهب ،ورصذس "انثالثبئُخ" كم َىو ثالثبء.

 -.514انًسُشح انىغُُخ انكجشي :حضش ػذد ِٓ أػضبء جّؼ١خ رطبوٌ أسًُش  ِٓٚاٌّٛاطٕٓ١
اٌز ٓ٠وبرجز ُٙاٌجّؼ١خ ،ف ٟاٌّغ١شح اٌٛطٕ١خ اٌىجش ٜاٌزٔ ٟظّٙب اٌّٛاطٕ ْٛف ٟاٌشثبط  َٛ٠األحذ 31
ِبسط  6132اثزذا ًء ِٓ اٌؼبششح صجبحبً.
ٚلذ أذ٘ش ٚاػزض ثّب سأ ٜاألخ ػجذ اٌغالَ اٌشؼشٛع اٌز ٞرشأط ٚفذ اٌجّؼ١خ ،إر ٠فٛق ػذد
اٌحبضش ٓ٠ثالثخ ِالٔ ٓ١٠غّخ ،وّب الحع اٌؼجبساد اٌّىزٛثخ ػٌٍٛ ٝحبد إػالٔبد ششوخ اٌطشق
اٌغ١بسح" :اٌّغشة صحشائٕب ٚاٌصحشاء ِغشثٕب".
٘ٚزٖ اٌّغ١شح اٌٛطٕ١خ جبءد العزٕىبس رصش٠حبد األِ ٓ١اٌؼبَ ٌ١ٙأح األُِ اٌّزحذح ثؼذ ص٠بسرٗ ٌّخُ١
رٕ١ذٚفٚ .وبْ األخ اٌشؼشٛع لذ أسعً  َٛ٠اٌغجذ ِ 36بسط ٔذا ًء ألػضبء ٚأصذلبء اٌجّؼ١خ ٠حثُٙ
ف ٟػٍ ٝاٌّشبسوخ٘ ،زا ٔصٗ:

جمعية تطاون أسمير
َــــذاء
وٍٕب ِؼب ً ٌٍّشبسوخ ف ٟاٌّغ١شح اٌٛطٕ١خ اٌىجش ٜف ٟاٌشثبط  َٛ٠األحذ ِ 31بسط ٌٕ 6132جٌٍ ٓ١ؼبٌُ ،أْ ِب
رٍفَّع ثٗ األِ ٓ١اٌؼبَ ٌ١ٙئخ األُِ اٌّزحذح خبسج ػٓ وً اٌّؼب١٠ش اٌحىّ١خ ٚاٌؼمٍ١خ اٌغٍّ١خ ٛ٘ٚ ،ظٍُ ٌٍّغشة ،اٌزٞ
ّ٠ذ ٠ذٖ دائّب ً ٌٍحٛاس ٌٚزمذ ُ٠اٌحٍٛي اٌّشض١خ ٌٍجّ١غِ ،ثً اٌج٠ٛٙخ اٌّٛعؼخ ٚإْ اٌٛطٓ غفٛس سح.ُ١

أَب سأشبسك ،وأَذ؟
ٚفؼالً وبٔذ اٌّشبسوخ ِششفخ ٚعجً األخ اٌشؼشٛع ِٓ ٚعظ اٌّغ١شح س٠جٛسربجب ً ثبٌؼشث١خ
ٚثبالعجبٔ١خ حٛي ٘زٖ اٌزظب٘شح اٌىجش ٜاٌز ٟوبٔذ شجٙ١خ ثبٌّغ١شح اٌخضشاء اٌّظفشحٚ .أجبة جً
االخٛاْ ٚاألخٛاد ثبٌؼجبسح اٌز ٟاخزبسرٙب رح .سًُشح انقبدسٌ" :كهُب يعب ً فٍ قعُخ صحشائُب".

 -.510مسابقة "مدينتي أجمل :شاركنا وتتبعنا باهتمام الزٌارات التً ٌقوم بها وفد من الوالٌة والملحقات
االدارٌة ألحٌاء المدٌنة التً شاركت فً مسابقة "مدينتي أجمل" وذلك بزٌارتٌن فً الٌوم لتتبع أنشطة جمعٌات
األحٌاء فً مجال هذه المسابقة الهامة .وهكذا بُرمجت الزٌارات ألحٌاء المطار والطوابل وبوسافو والمصلى
ودرسة وسٌدي طلحة وسمسة وطبولة والحً المدرسى وموالي المهدي والمدٌنة العتٌقة.

" .816آليات التشاور وتقوية الديمقراطية المحلية" :رُ  َٛ٠اٌثالثبء ِ 31بسط  6132اجزّبع فٟ
لبػخ أحّذ أوضٚي ٌٍجّبػخ اٌحضش٠خ ٌزطٛاْ حٛي "آٌ١بد اٌزشبٚس ٚرم٠ٛخ اٌذّ٠مشاط١خ اٌّحٍ١خ"ٌُٚ ،
٠شبسن فٙ١ب سئ١ظ اٌجّؼ١خ ٌزؼت أصبثٗ ٚلذَ اػززاساً ثزٌه ٌٍغ١ذ سئ١ظ اٌجّبػخ اٌحضش٠خٚ .ع١ززجغ
األخ اٌشؼشٛع حصٍ١خ اٌّذاخالد ٚااللزشاحبد اٌز ٟرّذ ف٘ ٟزا اٌٍمبء اٌٙبَ.
 -.517يعشض ثًُبسجخ َىو انًشأح :عزٕظُ األخذ ػض ٛاٌّىزت االداسٌٍ ٞجّؼ١خ ،سش١ذح
ِصطف ٝفِ ٟمش اٌجّؼ١خِ ،ؼشضب ً ٌألػّبي إٌغ٠ٛخ فِ ٟجبي اٌخ١بطخ ٚاٌطشصٚ ،رٌه  َٛ٠اٌخّ١ظ
ِ 33بسط  6132ف ٟاٌخبِغخ ِغب ًء.
٘ٚزا االػالْ ثّثبثخ دػٛح ػبِخ ٌض٠بسح اٌّؼشض.

"-.511نقبء رشبوسٌ حىل آنُبد يشبسكخ انًجزًع انًذٍَ فٍ إعذاد ورزجع ورقُُى ثشايج
وسُبسبد جًبعخ رطىاٌ" :أؼمذ ٘زا اٌٍمبء اٌٙبَ اٌخّ١ظ ِ 31بٚ ٞحضشٖ ا٢خ اٌشؼشٛع ٚرزجغ
وً ِشاحٍِٗ :ذاخٍخ ر .ػجذ اٌٛاحذ أٚسص٠ك (ػبًِ ِٚذ٠ش اٌشؤ ْٚاٌمبٔ١ٔٛخ ثبٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ
ٌٍجّبػبد اٌّحٍ١خ) ٚد .حّ١ذ أثٛالطٔ( ،بئت سئ١ظ اٌجّبػخ اٌحضش٠خ ٌزطٛاْ) ثُ ِخزٍف اٌٛسشبد.
ٚال حع األخ اٌشؼشٛع أٔٗ أعزّغ ألٚي ِشح ،ػٕذ رذخً ِحبضش ف٘ ٟزا اٌٍمبء ،أٔٗ اثزذأ ثزح١خ
اٌّجزّغ اٌّذٔ ٟلجً رح١خ إٌّزخج ،ٓ١ػٍّب ً أْ وً ِٓ ٠أخز اٌىٍّخ ف ٟأٌ ٞمبء وبْ ف ٟاٌّغشة ٠جذأ
دائّب ثزح١خ اٌّصبٌح اٌذاخٍ١خ ٚاٌخبسج١خ ٚإٌّزخج ٓ١ثُ ف ٟاألخ١ش "هُئبد انًجزًع انًذٍَ"... .؟؟؟
" -.511انًشأح ويىقعهب فٍ انجًبعبد انزشاثُخ" :حٛي ٘زا اٌّٛضٛع ٔظّذ اٌجّبػخ اٌحضش٠خ
ٌزطٛاْ ٚثّٕبعجخ اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّّ ٟشأحٌ ،مب ًء ف ٟفٕذق دس َٛ٠ ،ُ٠األسثؼبء ِ 9بسط .6132
حضش اٌٍمبء ِٓ جّؼ١زٕب األخ ِصطف ٝحجبج.

رزكُش :كم أععبء انًكزت االداسٌ نجًعُخ رطبوٌ أسًُش يذعىوٌ نحعىس كم نقبءاد
واجزًبعبد انجًعُخ ،وًَكُهى االرصبل ثكبرجخ انجًعُخ ،اَِسخ سجبء صَبٌ ،نإلغالع
عهً يىظىع ويىعذ كم إجزًبع.
ًَكٍ غهت األعذاد انسبثقخ يٍ "انثالثبئُخ" عجشانجشَذ االنكزشوٍَtetouan.asmir@gmail.com :

