جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،15انثالثاء  22ياسس .2152
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.

 -.581نقاءاخ فً انجًاعح انحضشٌح :حضش ػذد يٍ أػضاء خًؼٍح تطاوٌ أسًٍش
فً انهقاءاخ انًتتانٍح انتً تُظًٓا اندًاػح انحضشٌح فً قاػح يحًذ أصطٕط حٕل عٍش
اندًاػح انًغتقثهًْٔ .كزا ٔتؼذ حضٕس نقاء "آنٍاخ انتشأس ٔتقٌٕح انذًٌقشاطٍح انًحهٍح"
( ،)2016/3/15حضشَا ٌٕو انخًٍظ  17ياسط  2016فؼانٍاخ انهداٌ انًٕضٕػاتٍح
انًتؼهقح تإػذاد تشَايح ػًم اندًاػح ( 2021-2016األخ ػثذ انغالو انشؼشٕع) ثى انهدُح
انًٕضٕػاتٍح انتشاسكٍح ":انثقافح ٔانتشاث ٔانصُاػح انتقهٍذٌح ٔانغٍاحح" ٔرنك ٌٕو انثالثاء
 22ياسط ( 2016األخ يصطفى حداج).
 -.581نقاء يع جًعٍح اسثاٍَح :تضٔس خًؼٍتُا كم عُح يدًٕػح يٍ انًثقفٍٍ اإلعثاٌ
قصذ انتؼشف ػهى يذٌُتُا ٔػهى يختهف األَشطح انثقافٍح انتً تقٕو تٓا خًؼٍتُا.
ٔتقٕو خًؼٍح ( AICEاندًؼٍح االعثاٍَح نهطفٕنح ٔانثقافح ٔانتشتٍح) تتُظٍى ْزِ انشحهح انتً
تضى  16شاتح اعثاٍَح ،يٍ  14إنى  23ياسط  ،2016قذيُا خالنٓا يحاضشج حٕل أًٍْح
األْم فً انثقافح انًغشتٍح (األخ ػثذ انغالو انشؼشٕع) ٔصٌاسج يفصهح نهًذٌُح انؼتٍقح .كًا
تؼشف انضائشٌٔ ػهى يدًٕػح انشثاب انتً تقٕو اندًؼٍح انًزكٕسج تتؼأٌ يغ خًؼٍح
تطأٌ أعًٍش تتكٌُٕٓى فً يدال انًطاػى ٔانفُذقح فً خًؼٍتُا يٍ ياسط إنى ٌٍَٕٕ .2016
 :-.511حوار عبر إذاعة "كاب راديو" :أذاع "كاب رادٌو" حواراً مباشراً مع
الرئٌس المنتدب صباح ٌوم الخمٌس  73مارس  6172تعرض فٌه للقاء "تطوان األبواب
السبعة" فً حلقته الثامنة والذي سٌدور جزء منه فً مدٌنة العٌون (من  73إلى  62ابرٌل
 )6172وجزء ثان فً مدٌنة تطوان من  67إلى  62ماي .6172

 :.191األستاذ أبو بكر بنونة ود .عبد العزيز السعود ضمن وفد جمعية تطاون
أسمير في العيون :بدعوة من جمعٌتنا سٌقوم األستاذ أبو بكر بنونة  -السفٌر السابق
ومدٌر اإلذاعة الوطنٌة سابقا ً والقنصل العام للمغرب فً الجزر الخالدات سابقا ً والذي حضر
وشارك فً عملٌة استرجاع األقالٌم الجنوبٌة سنة  7231من اسبانٌا  -بحضور لقاء "تطوان
األبواب السبعة" فً العٌون (من  73إلى  62ابرٌل .)6172

وسٌشارك األستاذ أبو بكر بنونة فً هذا اللقاء بتقدٌم وثائق هامة.
أما د .عبد العزيز السعود فسٌقدم عرضا ً ٌتناول فٌه ما ُكتب فً تطوان حول األقالٌم
الجنوبٌة.
 :-.512انعذد  11يٍ "َششج جًعٍح تطاوٌ أسًٍش" :صذس ػذد ياسط  2016يٍ
"َششج خًؼٍح تطأٌ أعًٍش" حايهح انكثٍش يٍ أخثاس خًؼٍتُا ٔأخثاس تطٕاٌ.
ٔيٍ ضًٍ ْزِ األخثاس َثأ انتٕصم تانشػاٌح انغايٍح نصاحة اندالنح َصشِ هللا ،نهقاء
"تطٕاٌ األتٕاب انغثؼح" ثى تغطٍح اندًغ انؼاو انغُٕي اإلخثاسي ندًؼٍتُا ٔضًُّ انتقشٌشٌٍ
األدتً ٔانًانً.
كًا ركشخ انُششج يهخصا ً نهشحهح انتً عتقٕو تٓا اندًؼٍح إنى يذٌُح انؼٌٍٕ ٔانتً ٌغٓش ػهى
تُظًٍٓا ر .أحًذ حداج.

ًٌكٍ طهة األعذاد انساتقح يٍ "انثالثائٍح" عثشانثشٌذ االنكتشوًَ:

tetouan.asmir@gmail.com

