جًعٍح ذطاوٌ أعًٍش
نهرًٍُح انثقافٍح واالجرًاعٍح واالقرصادٌح وانشٌاضٍح
ذطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،56انثالثاء  3ياي .6106
وسقح إخثاسٌح خاصح تأعضاء انًكرة اإلداسي نجًعٍح ذطاوٌ أعًٍش وتأعضائها وتثعض األصذقاء
وانًرعاوٍٍَ وانًذعًٍٍ ،وذُـُششعثش انفاٌغثىك.
نًارا هزِ انىسقح انرً ذحًم اعى "انثالثائٍح"؟.
 نذعى انرىاصم وإلخثاس انًكرة اإلداسي نهجًعٍح واألعضاء واألصذقاء وانًرعاوٍٍَ يعُا ،كم أعثىع ،تًخرهف
أعًال انجًعٍح وتثعض األَشطح انًىاصٌح انرً َحضشها أو َغرذعى إنٍها ،وذصذس "انثالثائٍح" كم ٌىو ثالثاء.

 :-.607مشروع النهوض بالحكامة المحلية :اؼرضٓ فضاء اٌّشانوح اٌّٛاطٕح تاٌعّاػح
اٌؽضه٠ح ٌرطٛاْ صثاغ  َٛ٠اٌعّؼح  92أتهٌ 9106 ً٠ماء ِغ ظّؼ١اخ اٌؽٚ ٟاٌعّؼ١اخ
اٌّٛضٛػاذ١ح ذؽد إشهاف اٌعّاػح اٌؽضه٠ح ٌرطٛاْ ٚتركـً ظّؼ١ح ٌ ATILركاني ِشهٚع
إٌٛٙض تاٌؽىاِح اٌكّ٠مهاط١ح اٌّؽٍ١ح ػثه ذم٠ٛح ٚذ١ٌٛغ لكناخ ذكت١ه اٌفكِاخ اٌؼّ١ِٛح ٌكٜ
اٌّؤٌٍاخ ٚاٌّٛاطٕٚ ٓ١اٌّٛاطٕاخ.
ٙ٠ٚكف اٌٍماء إٌ ٝذمك ُ٠الرهاؼاخ ٌرٕظٚ ُ١نشاخ ؼٛي اٌرشف١ص اٌرشانوِ ٟغ اٌفاػٍ ٓ١اٌّؼٕ.ٓ١١
ِصً ظّؼ١رٕا ف ٟاٌٍماء واذثٙا اٌؼاَ ِصطف ٝؼعاض ٚػض ٛاٌّىرة اٌرٕف١مِ ٞصطف ٝاٌغاو.ٞ
َ -.608ذوج دونٍح يٍ ذُظٍى انجًعٍح انًغشتٍح نهذساعاخ األَذنغٍح :ذىهّ٠ا ً ٌألٌرالج ياسٌح
خٍغىط تٍغٍشا يىنٍُظ  ،اٌؼض ٛتاألواق١ّ٠ح اٌٍّى١ح اإلٌثأ١ح ٌٍران٠ؿٚ ،اػرهافا ٌٙا ٌّا أٌكذٗ ِٓ
ـكِاخ ظٍٍ١ح ٌٍثؽس اٌؼٍّ ٟؼٛي اٌرهاز اٌفىه ٞاٌّغهت ٟاألٔكٌٍ ،ٟذٕظُ اٌعّؼ١ح اٌّغهت١ح
صٍح وانىثائقٍح:
ٌٍكناٌاخ األٔكٌٍ١ح ٔكٚج ذؽد ػٕٛاْ "
انًذجُىٌ وانًىسٌغكٍىٌ فً انًصادس انُ ّ
ّ
راكشذهى انراسٌخٍح فً انىقد انشاهٍ" ٚلٌه ِ 02ٚ 01 ِٟٛ٠ا 9106 ٞتفٕكق "أذٕ١ا" تّشانوح
إـٛإٔا ف ٟاٌّىرة اٌرٕف١مٌ ٞعّؼ١ح ذطا ْٚأٌّ١ه ايحًذ تٍ عثىد وجعفش تٍ انحاج انغهًً
ويصطفى عذٌهح وسشٍذ يصطفى وشكٍة انشعٍشي.
 -.609نقاء حىل "انفاليٍُكى" تاشثٍهٍح :تكػٛج ِٓ اٌعاِؼح اٌك١ٌٚح "ِٕٕ١ك٠س ت١ال "ٛ٠شانن
ا٢ؾ أيٍٍ انشعشىع ف ٟأ٠اَ قناٌ١ح ذؽد ػٕٛاْ ”اٌفالِٕىّ ٛ
فٓ ِكظّٓ“ ذشًّ ِؽاضهج ”اٌفالِٕىٛ
ٚاٌّ١ٌٛم ٝاألٔكٌٍ١ح“ ٌألؾ أيٍٍ ِٚانٌا دونىسٌظ نىتٍظ إٌُايىسادو (ِك٠هج ِؼٙك "عٍشفاَرٍظ"
ترطٛاْ)ٚ ،لٌه  َٛ٠اٌٍثد  01أته 9106 ً٠تاٌمصه اٌٍّى ٟتاشث١ٍ١ح (.)Reales Alcàzares
 -.661اجرًاع يكرة جًعٍح ذطاوٌ أعًٍش :اظرّغ ٍِاء اإلشِٕ 9 ٓ١اِ 9106 ٞىرة اٌعّؼ١ح
تؽضٛن األـٛاخ ٚاإلـٛاْ ػثك اٌٍالَ اٌشؼشٛع ٚاِؽّك تٓ ػثٛق ِٚصطف ٝؼعاض ٚأؼّك ؼعاض
ٚػثك اٌغٕ ٟاٌِّٚ ّٟٔٛ١صطف ٝاٌغاو٠ٚ ٞؽ ٟاٌكنقاتٚ ٟظؼفه تٓ اٌؽاض اٌٍٍّٚ ٟتٛو٠ك تٛػث١ك

ٚػثك اٌماقن اٌىوانٌٚ ٞانج ؼعاض ٚشى١ة اٌشؼ١هٚ ٞنش١كج ِصطفِٚ ٝصطف ٝػكٍ٠ح ٚأِٓ١
اٌشؼشٛع ٚػائشح تٓ ظٍْٛ
تؼك اٌرؼهاض اٌٛانقاخ ٚاٌصاقناخ ذكـً انشئٍظ انًُرذب ٌ١موه اٌؽاضه ٓ٠أْ االطالع ػٍٝ
ِؽرٔ ٜٛشهج "اٌصالشائ١ح" ُ٠ؼرثه أِه "إظثان "ٞتإٌٍثح ٌىً األػضاء ٌ١طٍؼٛا ػٍِ ٝا ٠كٚن فٟ
ظّؼ١ر ،ُٙشُ أـثه أٔٗ و٠اقج ػٍ ٝلٌه فمك ذمهن ِٕم أٌثٛع ٚضغ ٍٔفح ِٓ اٌٛانقاخ ٚاٌصاقناخ فٟ
ٌٛؼح االػالٔاخ فِ ٟكـً اٌّهوى ٚلٌه ٌّكج شالشح أ٠اَ ؼر٠ ٝؽ١ظ اٌعّ١غ ػٍّا تّا ٔؼًّ.
ٚلاي إْ اٌعىء األٚي ِٓ ٌماء "ذطىاٌ األتىاب انغثعح" لك أر ٝٙتف١ه ف ٟاٌؼ ٗ١ٍ١ٌٚ ْٛ١اٌعىء
اٌصأ ٟف ٟذطٛاْ ِا تِ 91ٚ 90 ٓ١ا .9106 ٞوّا أْ اٌعّ١غ أتك ٜانذ١اؼٗ ٌٍهؼٍح اٌر ٟذّد تٛاٌطح
اٌؽافٍح ِٓ ذطٛاْ إٌ ٝأواق٠ه إٌ ٝاٌؼ ْٛ١إٌِ ٝهاوش فرطٛاْ ِصؽٛتح تعٛق 3اٌطمطٛلح اٌعثٍ١ح".
ذكـً األؾ أحًذ حجاج ِش١هاً إٌ ٝـثه ؼمف اٌفظ اٌع ٞٛت ٓ١اٌؽٍّ١ح ٚذطٛاْ ٚاٌكان اٌث١ضاء ٚإٌٝ
ِشانوح اٌّكنٌح اٌؼٍىه٠ح األ ٌٝٚف ٟاٌمٕ١طهج ف ٟػًّ اٌره٠ٚط ٌرٍّ١ح ٔعُ تاٌُ "ذطا."ٓ٠ٚ
ذالٖ ر .انًًٍىًَ اٌم ٞذؽكز ؼٛي ذٕظِٛٚ ُ١ػك انحًهح انطثٍح ٚالرهغ د .انذسداتً أْ ذى ْٛف ٟآـه
ٌٍ َٛ٠ماء "ذطٛاْ األتٛاب اٌٍثؼح" أ َٛ٠ ٞاألؼك ِ 92اِ ٛ٘ٚ( ٞا ٌٕؼهضٗ ػٍ١ٌ ِٓ ٝشانؤٕٛا فٟ
اٌرٕظ ُ١ف ٟاظرّاع  َٛ٠اٌفِّ 5 ً١ا .)ٞشُ ػٓ ِٛػك "صذقح سيضاٌ" ( 611لفح  َٛ٠اٌٍثد 4
 )ٛ١ٔٛ٠ونٍهح انغًاع انصىفً ( َٛ٠اٌعّؼح .)ٛ١ٔٛ٠ 01
الرهؼد األـد عاسج حجاج اإلػالْ ػٓ ِانذ ْٛشفشا ْٚاٌك ٌٟٚاٌم١ٌ ٞرُ ف ٟأٚاـه شٙه اورٛته
ٚ 9106لٌه ف ٟـراَ  َٛ٠افرراغ ٌماء ّذطٛاْ األتٛاب اٌٍثؼح" (اٌٍثد ِ 90ا ،)9106 ٞػٍّا ً أْ لّ١ح
اٌّشانوح ٌٍّغانتح ذُ ذؽك٠كٖ ف 951.11 ٟقنّ٘اً.
ٚأشانخ ف ٟاألـ١ه أٔٙا الرهؼد إلاِح شهاوح ت ٓ١ظّؼ١رٕا (لاخ اٌصثغح اٌٛطٕ١ح) ٚٚواٌح ذّٕ١ح
اٌشّاي ٌرمك٘ ُ٠كا٠ا قػُ ٌٍّشانو ٓ١فٍِ ٟاتمح "ِكٕ٠ر ٟأظًّ" ف ٟإلٍ ُ١اٌّض١ك اٌفٕ١كق.
ٚذكـً ف ٟاألـ١ه األؾ ايحًذ تٍ عثىد ؼٛي ِؼهض اٌىراب ف ٟطٕعح (اتركا َء ِٓ  َٛ٠األنتؼاء 4
ِاٚ )ٞؼٛي طٍة اٌكػُ ِٓ ٚواٌح ذّٕ١ح األلاٌ ُ١اٌشّاٌ١ح ٚػٍّ١اخ ذؽٍ ٓ١ؼاالخ اٌّماته ِٚا ٠اللٟ
ف ٟلٌه ِٓ صؼٛتاخ ِٓ طهف اٌمائُ ػٍ ٝاٌّماته.

 3-.660نقاء حىل فقش األطفال" :انًؤذًش انذونً ويا تٍٍ انجايعاخ نًحاستح فقش األطفال
فً انعانى :افررػ صثاغ اٌصالشاء ِ 0ا 9106 ٞػّ١ك اٌىٍ١ح اٌّرؼكقج اٌرفصصاخ ترطٛاْ ٘ما
اٌّؤذّه تّشانوح ظّؼ١رٕا ٚشالش ٓ١ظاِؼح اٌثأ١ح ٚظاِؼح ِٓ اٌثهذغاي ٚأـه ِٓ ٜوٌِٛٛث١ا
ٚاٌثهاوٚ ً٠ظّؼ١اخ ِكٔ١ح ذطٛأ١ح ،تؽضٛن ِ 06ؽاضهاً ِٓ إٌثأ١ا (ِٓ اٌعاِؼاخ ِٚؤٌٍاخ
ؼّا٠ح اٌطفٌٛح ٚظّؼ١اخ) ِ 0ٚؽاضه ِٓ ٓ٠ظاِؼح ػثك اٌّاٌه اٌٍؼك.ٞ
ٚأٌم ٝاألؾ عثذ انغالو انشعشىع وٍّح ؼٛي ِف َٛٙفمه األطفاي ِٚا ذؼأ ِٕٗ ٟاٌىص١ه ِٓ قٚي افه٠م١ا
ٚأٌ١ا ٚأِ١هوا اٌالذ١ٕ١حٚ ،اٌّغهب ِٓ ضّٓ ٘مٖ اٌكٚي اٌّؼهضح ٌٙما "اٌكاء اٌفاؼش".
ٚأٌمد طفٍح وٍّح ظٍّ١ح ؼٛي ِٛضٛع اٌٍماءٌٕ ،ؽاٚي ٔشه٘ا فِ ٟعٍرٕا ف ٟػكق٘ا اٌماقَ تؽٛي هللا.
وّا ؼضهخ اٌٍماء ٌٚاّ٘د ف ٗ١األـد عائشح تٍ جهىٌ.
 -.666جائضج انُادي انذونً نهصحافح نألعرار يحًذ شقىس 3ػٍّٕا تفضً األٌرال ِؽّك
اٌظ١ٙه ِٓ ٞظاِؼح "وِٛثٍٛذ "ٍٟٕ١تّكن٠ك أْ انُادي انذونً نهصحافح بإسبانيا قدم يومه الثالثاء 3
ماي في حدائق مدريد "ريتيرو" ،لصديقنا وعضو جمعيتنا الصحافي المقتدر الذي كنا قد كرمناه في
لقاء "تطوان األبواب السبعة" ،األستاذ محمد شقور ،جائزة النادي ،التي ستقدمها له عمدة مدريد
السيدة منويال كرمينا وستختم الحفل نائبة رئيس الحكومة السيدة سوريا ساينس دي سانتا ماريا.
هنيئا ً لألخ محمد شقور ولزوجته المخلصة السيدة آمبارو.

