جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاظٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،85انثالثاء ٌ 7ىٍَى .6102
وسقح إخثاسٌح خاصح تأععاء انًكتة اإلداسي نجًعٍح تطاوٌ أسًٍش وتأععائها وتثعط األصذقاء
وانًتعاوٍٍَ وانًذعًٍٍ ،وتُـُششعثش انفاٌسثىك.
نًارا هزِ انىسقح انتً تحًم اسى "انثالثائٍح"؟.
 نذعى انتىاصم وإلخثاس انًكتة اإلداسي نهجًعٍح واألععاء واألصذقاء وانًتعاوٍٍَ يعُا ،كم أسثىع ،تًختهف
أعًال انجًعٍح وتثعط األَشطح انًىاصٌح انتً َحعشها أو َستذعى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍح" كم ٌىو ثالثاء.

 -.667عىدج إنى "انثالثائٍح"ٔ :ظشاً ٌمٍبِٕب ثإٔجبص اٌجضء اٌثبًٔ ِٓ "رطٛاْ األثٛاة اٌسجؼخ"
ِٚب رطٍت رٌه ِٓ ِجٛٙداد ِٓ طشف وً إخٛاْ ِىزت اٌجّؼٍخٔ ،ؼٛد اٌٍ ،َٛثؼذ غٍبة داَ ثالثخ
أسبثٍغٌٕ ،جبسنٌ ،ىً اٌمشاء ،ثّٕبسجخ دٍٛي ضٙش سِضبْ ،جؼٍٗ هللا ٔؼّخ ِٚغفشح ٌٍجٍّغ فً اٌذٍٔب
ٚاَخشح.
 -.665اختتاو انذوسج انثايُح نهقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح" .انحًهح انطثٍح :أزٙذ
اٌذٚسح اٌثبِٕخ ٌٍمبء "رطٛاْ األثٛاة اٌسجؼخ" فً لشٌخ ثٍٍٔٛص ،ثذٍّخ طجٍخ ٔبجذخ ضبسوذ فً
رٕظٍّٙب جّبػخ ثٍٍٔٛص اٌزً ٍ٘أد وً ِب ٌّىٓ أْ ٔذزبجٗ ِٓ ِىبْ ٌٍذٍّخ ٔٚمً ٚرغزٌخ ٚغٍش رٌه
ٚضبسوذ ِجّٛػزبْ ِٓ األطجبء ٚاٌّّشضٍٓ ِٓ إٌمبثخ اٌٛطٍٕخ ألطجبء اٌمطبع اٌخبظ ثزطٛاْ
ٚٚدادٌخ أطجبءاٌطت اٌؼبَ ثبٌمطبع اٌخبظ ثإلٍٍُ رطٛاْ فً ٘زٖ اٌذٍّخ.
ٚرىٍف ثبٌزٍٙئ ٚاٌزٕظٍُ اٌىبٍٍِٓ أخٔٛب عثذ انغًُ انًًٍىًَ ٚلبَ أخٔٛب دٌ .حً انذسداتً ثزغطٍخ
اٌجبٔت اٌطجً (دػٛح األطجبء ٚاٌّّشضبد ٌٍّطبسوخٚ ،اسزجالة األدٌٚخٚ ،رٕظٍُ صٌبساد اٌّشضى
ٚغٍش رٌه).
فٍ ُٙجٍّؼب ً ضىشٔب اٌّزٛاغً.
ٚسزػذس "إٌطشح" ػذداً خبغب ً ثىً ٚلبئغ ٌمبء "رطٛاْ األثٛاة اٌسجؼخ".

 -.669اجتًاعاخ حىل هذو "يذسسح انخطٍة" وتعشض "داس انعطاس" نالَهٍاس:
شاركت جمعٌتنا فً عدد من اجتماعات ضمت أعضاء من جمعٌة تطاون أسمٌر ومن الجمعٌة

الخٌرٌة االسالمٌة التطوانٌة ومن المتضررٌن بما حدث فً "مدرسة الخطٌب" و"دار العطار" حول
ما حدث وما ٌمكن فعله لتفادي هذه المشاكل الكبرى فً المستقبل.
واتصل رئٌس الجمعٌة بالسٌد والً والٌة طنجة تطوان الحسٌمة وعامل عمالة تطوان لعقد لقاء حول
هذا الموضوع مع أعضاء جمعٌتنا ،وطلب منا رئٌس الجمعٌة أن نقدم للسٌد الوالً رسالة فً
الموضوع.
 -.601نقاء يع انسٍذ وانً والٌح غُجح – تطىاٌ – انحسًٍح :رىٍّالً ٌٍفمشح اٌسبثمخ ،اجزّغ
اإلخٛاْ ػجذ اٌسالَ اٌطؼطٛع ٚاِذّذ ثٓ ػجٛد ٚأدّذ دجبج ٚثٛصٌذ ثٛػجٍذ ِٚؼ ُٙاإلخٛأٍٓ أثٛ
ثىش ثٕٔٛخ ٚػجذ اٌمبدس ثٕؼجٍجخ ثبٌسٍذ اٌٛاًٌ ٌ َٛاٌجّؼخ  6102 ٌٍٛٔٛ 3فً ِ 4سب ًءٚ ،لذِٕب ٌٍسٍذ
اٌٛاًٌ سسبٌخ دٛي اٌّٛضٛعٚ ،ثٍٓ ٌٕب سٍبدرٗ ِسبػً االداسح ٚأ٘ذافٙب فٍّب ٌزؼٍك ثإٌجبد أسٛاق فً
رطٛاْ ،داخً ٚخبسج اٌّذٌٕخ اٌؼزٍمخٚ ،أٔٗ سٍؼًّ ػٍى أداء وً ِٓ رضشس ِٓ ػٍٍّخ اٌٙذَ اٌزً
دذثذ فً "ِذسسخ اٌخطٍت" ٚسٍؼٍذ دبٌخ "داس اٌؼطبس" إٌى ِب وبٔذ ػٍٍٗ.
ٚأجبة ػٍى الزشاح األر أث ٛثىش ثٕٔٛخ اٌّزؼٍك ثبسزؼّبي "اٌفٕبد ّ
ق ٚرٍٙئٙب وأسٛاق داخً اٌّذٌٕخ
اٌؼزٍمخ ،أْ االداسح ٌٍسذ ٌٙب اإلِىبٍٔبد اٌّبدٌخ اللزٕبء ٘زٖ "اٌفٕبدق".
ٚرذذس ثؼذ رٌه ػٓ اٌّطشٚع اٌىجٍش اٌّزؼٍك ثزٍٙئخ ٚادي ِشرًٍ ِٚب سٍّثٍٗ ِٓ اصد٘بس ٌٍّذٌٕخ.
 -.600تىصٌع "قفح سيعاٌ" :رّذ ٌ َٛاٌسجذ  6102 ٌٍٛٔٛ 4فً ِمش اٌجّؼٍخ أطاللخ غذلخ
"لفخ سِضبْ" ثذضٛس اٌسٍذ اٌٛاًٌ ٚاٌّذٌش اٌؼبَ ٌٛوبٌخ إٔؼبش ٚرٍّٕخ األلبٌٍُ اٌطّبٌٍخ ِٚذٌش
ِػبٌخ اٌجّبسن ثزطٛاْ ٚاٌّذٌش اٌؼبَ ٌطشوخ إٌمً ٚاٌٛسبئً اٌٍٛجٍسزٍىٍخ.
ٚثؼذ رمذٌُ خبٌع اٌذػٛاد ٚأغذق اٌزطىشاد ٌّٛالٔب غبدت اٌجالٌخ ػٍى سػبٌزٗ اٌسبٍِخ
اٌّزٛاغٍخ ،ضشع اٌسٍذ اٌٛاًٌ ٚضٍٛفٕب فً رمذٌُ "اٌمفخ" ٌٍّذزبجٍٓ.
ٚالزشح اٌسٍذ اٌٛاًٌ إٔطبء "داس اٌَخ" ِٚىزجخ رجبسٌخ ٌٍجّؼٍخ.
ٔٚزوش ثٙزٖ إٌّبسجخ ثبٌّجٛٙداد اٌىجٍشح اٌزً لبَ ثٙب أخٔٛب األر عثذ انغًُ انًًٍىًَ إلٔجبص ٘زٖ
اٌؼٍٍّخ ٚد ػُ اإلخٛاْ ِػطفى ٚأدّذ دجبج ِٚػطفى اٌغبصي ٚاٌؼبٍٍِٓ فً اٌجّؼٍخ (سجبء صٌبْ
ِٚػطفى اٌىبًِ ٚاٌمبئّخ ػٍى اٌّىزجخ).
 -.606نٍهح "انسًاع انصىفً"ِٛ :ػذٔب ِسبء اٌجّؼخ  6102 ٌٍٛٔٛ 01ثمػش اٌشٌبؼ
ثزطٛاْ ِغ "ٌٍٍخ اٌسّبع اٌػٛفً " اٌزً ٌم َٛثبإلػذاد ٌٙب ٌٚىً جٛأجٙب األر عثذ انغًُ انًًٍىًَ،
جضاٖ هللا خٍشاً.
 -.322اللقاء الثالث حول العالقات الثقافية لجمعية تطاون أسمير :نظم نادي الدراسات
والعالقات الثقافٌة بٌن المغرب واسبانٌا ٌوم السبت ٌ 4ونٌو  6102بمتحف المقاومة وجٌش التحرٌر
بتطوان ،مائدة مستدٌرة حول "تطوان :اآلفاق الثقافٌة بٌن قارتٌن" شارك فٌها زٌادة على منظم اللقاء
اآلخ شكٌب الشعاٌري كل من اإلخوانٌن بوزٌد بوعبٌد وامحمد بن عبود وبعض المثقفٌن األجانب.
 -.602نقاء "إقتصادي" :قبل نهاٌة هذا العدد ،علٌنا أن نشٌر إلى اللقاء المتميز الذي جمع
مجموعة من األساتذة بمناسبة لقاء تطوان األبواب السبعة" ٌوم األربعاء  62ماي  6102فً مركب
عبد الخالق الطرٌس حول "إقتصاد تطوان وتطوراته" وأدار الجلسة د .فارس حمزة ،عمٌد الكلٌة
المتعددة التخصصات وشارك فٌها الدكاترة حمٌد أبوالس وعزٌز بابونٌة وامحمد أحنٌش وطارق
العٌدي من الشركة الوطنٌة للنقل واألدوات اللوجستٌكٌة.
تزكٍش :كم أععاء انًكتة االداسي نجًعٍح تطاوٌ أسًٍش يذعىوٌ نحعىس كم نقاءاخ واجتًاعاخ انجًعٍح،
وًٌكُهى االتصال تكاتثح انجًعٍح ،اََسح سجاء صٌاٌ ،نإلغالع عهى يىظىع ويىعذ كم إجتًاع.

