جًعٍة تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُة انثقافٍة واالجتًاعٍة واالقتصادٌة وانشٌاضٍة
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍة"
انعذد  ،52انثالثاء  29ياسس .2102
وسقة إخثاسٌة خاصة تأعضاء انًكتة اإلداسي نجًعٍة تطاوٌ أسًٍش وتأعضائها وتثعض األصذقاء
وانًتعاوٍٍَ وانًذعًٍٍ ،وتُـُششعثش انفاٌسثىك.
نًارا هزِ انىسقة انتً تحًم اسى "انثالثائٍة"؟.
 نذعى انتىاصم وإلخثاس انًكتة اإلداسي نهجًعٍة واألعضاء واألصذقاء وانًتعاوٍٍَ يعُا ،كم أسثىع ،تًختهف
أعًال انجًعٍة وتثعض األَشطة انًىاصٌة انتً َحضشها أو َستذعى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍة" كم ٌىو ثالثاء.

 -.091انحفاظ عهى انًىاعذ :ذ٘ظٖد ًٌ٘ اىسثد األخٍش إىى قاػح ٍِ قاػاخ ذط٘اُ ىؽض٘س
ىقاء ٍِ األٍَٕح تَناُ ،س٘اء فٍَا ٌرؼيق تَ٘ض٘ع اىيقاء أٗ فٍَا ٌرؼيق تاألشخاص اىَشاسمٍِ.
ماُ ٍ٘ػذ اىيقاء اىصاىصح تؼذ اىضٗاه .فً اىصاىصح ٗ 02دقٍقح ىٌ ٌنِ ْٕاك إالّ شالشح أشخاص فقظ.
سظؼد ٍِ ؼٍس أذٍد آخزاً اى٘ػذ ػيى ّفسً أُ ال أشاسك فً ذْظٌٍ ىقاء أٗ ؼذز شقافً أٗ فًْ أٗ
غٍشَٕا إالّ ٗسأؼرشً اىر٘قٍد اىَؼيِ ػْٔ تنو ؼزافٍشٓ ٗسأغادس ٍناُ اىيقاء إرا ىٌ ٌؽرشً
اىَْظََُ٘ ٍ٘اػذٌٕ.
 -.091نقاء هاو فً آخش هزا األسثىع ًٌ٘ :اىعَؼح فاذػ أتشٌو  0202فً ٍ 5سا ًء ىقاء شقافً –
ذشاشً تَرؽف اىؽشمح اى٘طٍْح (داس اتِ ػث٘د) ؼ٘ه "ٍشاسٌغ ظَؼٍح ذطاُٗ أسٍَش ىرشٌٍٍ اىرشاز
اىصقافً" ٍِ ذْظٌٍ ّادي ذطاُٗ أسٍَش ألصذقاء اىٍّ٘سن٘ ٍٗشمض اىؽفاظ ػيى اىرشاز ()CICOP
فشع اىَغشب..
" -.591البنيات التحتية وتجهيزات القرب لقطاع تمودة " :كان هذا موضوع اللقاء الذي
نظمته الجماعة الحضرية بتطوان يوم الثالثاء  92مارس  9102على الساعة التاسعة والنصف
صباحا بمقر الجماعة (األزهر سابقا) بقاعة محمد أزطوط ،وتمحور حول :
ٍ٘اصيح ذإٍٔو اىثٍْح اىرؽرٍح.
–
دػٌ ٗذؽسٍِ اى٘ى٘ض إىى خذٍاخ اىقشب االظرَاػٍح.
–
ذؽقٍق اإلىرقائٍح ٗاىرناٍو ٗاإلّذٍاض اى٘ظٍفً ىيثشاٍط ٗاىَشاسٌغ.
–
ٗ.ؼضش ظضءا ٍْٔ اَؾ ػثذ اىسالً اىشؼش٘ع.

 -.591التهيئ النهائي للقاء "تطوان األبواب السبعة" :انتهينا من طبع ُكتيب حول اللقاء
المقبل والملصقات وتم حجز وسائل النقل واالتصال بالمسؤولين في مدينة العيون وترتيب التدخالت
والمعرضيْـن والحفالت الموسيقية وأغلقنا الئحة المشاركين في الرحلة.
وقام اآلخ أحمد حجاج بكل الترتيبات المادية للرحلة التي ستنطلق بحول هللا من تطوان ليلة السبت
 – 02صثاغ األؼذ  01اتشٌو .0202
 -.091نقاء فً إراعة "يٍذي  :"0ضَِ تشّاٍط "ٍ٘ساٌل" ذَد اسرضافح ػض٘ اىَنرة
االداسي أيٍٍ انشعشىع ًٌ٘ األستؼاء ٍ 02اسط  ،0202ىٍرنيٌ ؼ٘ه آخش مراب ّششذٔ ىٔ داس اىْشش
اىفشّسٍح "ٕاسٍاطاُ"ذؽد ػْ٘اُ "ٗ "LA MUSIQUE HISPANO-ARABE, AL-ALAداً
االسرع٘اب أمصش ٍِ ساػرٍِ تٍِّ فٍٔ اىَؤىف دٗسٓ فً ظَؼٍح ذطاُٗ أسٍَش فً ٍعاه اىثؽس ّٗشش
اىَ٘سٍقى اىَغشتٍح  -األّذىسٍح.
ٗأػٍذ تس اىيقاء فً اى٘اؼذج ىٍالً ٍِ اىًٍ٘ اىَ٘اىً.
" -.091يذٌُتً أجًم" :سر٘اصو ىعْح ٍِ ٍصاىػ اى٘الٌح ٍِٗ اىَعرَغ اىَذًّ ٍِٗ اىعَاػح
اىؽضشٌح ٍِٗ اى٘ماىح اىؽضشٌح ٍِٗ ٍٕأج اىَْٖذسٍِ دٗساذٖا فً ظٍَغ األؼٍاء اىرً شاسمد فً
ٍساتقح "ٍذٌْرً أظَو" ىرشاقة ٗذسعو ٍا ذٌ اّعاصٓ ٍِ طشف اىعَؼٍاخ اىَشاسمح.
ٗسرقذً اىيعْح ّرائط ٕزٓ االسرطالػاخ ؼسة اىثشّاٍط اىَسطش.

ًٌكٍ طهة األعذاد انساتقة يٍ "انثالثائٍة" عثشانثشٌذ االنكتشوًَtetouan.asmir@gmail.com :

