جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،95انثالثاء ٌ 41ىٍَى .6142
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.

َ -.639جاح عًهٍح "قفح سيضاٌ" وسهشج "انسًاع انصىفً" و"انحًهح انطثٍح":
توصلنا بالعدٌد من التهانً والتشجٌعات بمناسبة نجاح ثالث عملٌات للجمعٌة ،جاءت متعاقبة فً
ظرف وجٌز من الزمن (لفح سِضاْ" ٚعٙشج "اٌغّاع اٌصٛف"ٚ "ٟاٌحٍّح اٌطث١ح") ،وقاد هذه
العملٌات األخ عبد الغنً المٌمونً بتمكن وحكمة ،بتعاون مع بعض اإلخوان ومن بٌنهم ٌحً
الدردابً ومصطفى الغازي وأحمد حجاج واألخت رجاء زٌان.
وال نذكر من ساهم فً التبرع ل"قفة رمضان" نزوالً عند رغبة المتبرعٌن ،جزاهم هللا خيرا.
 -.632انتهٍئ ل"ياستىٌ" طانسًطاٌ :ذم َٛا٢خد عاسج حجاج تاجرّاػاخ ِغ اٌجّؼ١ح
االعثأ١ح ٚ Eurafricatrailسئ١غٙا ٌٍ Aitor CALLE GARCIAر١ٙئ ٌٙزٖ اٌّغاتمح اٌىثش ٜاٌرٟ
عرٕطٍك  03 َٛ٠أورٛتش  6302تحضٛس حٛاٌِ 233 ٟرغاتك ِٓ اٌّغشب ٚإعثأ١ا ٚجثً طاسق
ٚوزٌه ِٓ تؼض اٌذٚي األخش.ٜ
 -.632عذد خاص يٍ "انُششج"١ٙ٠ :ئ اإلخٛاْ أحّذ حجاج ِٚصطف ٝاٌغاص ٞػذد خاص ِٓ
"إٌششج" ٠جّغ ػشضا ً ٌّخرٍف األٔشطح اٌر ٟذّد ف ٟاٌؼٚ ْٛ١طشفا٠ح ثُ ف ٟذطٛاْ تّٕاعثح اٌذٚسج
اٌثإِح ٌٍماء "ذطٛاْ األتٛاب اٌغثؼح".
" -.632داس اَنح" و"يكتثح انجًعٍح" :ػٕذ ص٠اسج اٌغادج ٚاٌٚ ٟال٠ح ذطٛاْ ٚػاًِ ذطٛاْ
ِٚؼٗ اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٛواٌح ذّٕ١ح اٌشّاي ٚسئ١ظ ِصاٌح اٌجّاسن ترطٛاْ ٚاٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٍششوح
اٌٛطٕ١ح ٌٍٕمً ٚاٌٛعائً اٌٍٛجغر١ى١ح ،أُػجة اٌحاضش ْٚتّا ذحر ٞٛػٍ ٗ١اٌجّؼ١ح ِٓ ذج١ٙضاخ
ِٛع١م١ح  ِٓٚورة ،فرغاءٌٛا ٌّارا ال ذم َٛاٌجّؼ١ح تفرح "داس اٌ٢ح" ِ"ٚىرثح اٌجّؼ١ح" ٌّٛاصٍح ذّٕ١ح
اٌمطاػ( ٓ١اٌّٛع١م ٝاألٔذٌغ١ح اٌرطٛأ١ح) (ٚاٌّطثٛػاخ).

ٔٚذسط حاٌ١ا ً ٘ار ٓ٠اٌّمرشح ٓ١اٌٙاِ.ٓ١
 -.635تىصٌع صذقاخ :تغض إٌظش ػٓ "لفح سِضاْ" لاِد اٌجّؼ١ح تئسعاي وّ١اخ ِٓ اٌّٛاد
اٌغزائ١ح إٌ" ٝداس اٌمشآْ" ف" ٟاٌضسلاء" ٚف ٟخّ١ظ أٔجشج.
 -.611يحاضشج "شهش سيضاٌ وسوحاٍَح انًىسٍقى األَذنسٍح اإلٌثٍشٌح" :لاَ ا٢خ أِٓ١
اٌشؼشٛع تئٌماء ِحاضشج فِ ٟؤعغح اٌثمافاخ اٌثالز تاشث١ٍ١ح ،ذحد ػٕٛاْ "شٙش سِضاْ ٚسٚحأ١ح
اٌّٛع١م ٝاألٔذٌغ١ح اإل٠ث١ش٠ح" ٚرٌه  َٛ٠اٌجّؼح .6302 ٛ١ٔٛ٠ 03
حضش ٘زا اٌٍماء حٛاٌ ِٓ 023 ٟاٌّٙرّ ٓ١تاٌّٛع١م ٝاألٔذٌغ١ح.

يمكن طلب األعداد السابقة من "الثالثائية" عبرالبريد االلكترونيtetouan.asmir@gmail.com :
تزكٍش :كم أعضاء انًكتة االداسي نجًعٍح تطاوٌ أسًٍش يذعىوٌ نحضىس كم نقاءاخ واجتًاعاخ
انجًعٍح ،وًٌكُهى االتصال تكاتثح انجًعٍح ،اََسح سجاء صٌاٌ ،نإلطالع عهى يىضىع ويىعذ كم
اجتًاع.
كًا َشجىهى إخثاس انشئٍس انًُتذب عُذيا ٌستحٍم عهٍهى حضىس أَشطح انجًعٍح.

