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  واملن للتنمية والتعاون -ن–من رئيس جمعية تمالوكت 

  إلى 

  ،نساء و بنات دوار تمالوكت

        د،د،د،د،لسالم عليكن و رحمة هللا وبركات، وبعلسالم عليكن و رحمة هللا وبركات، وبعلسالم عليكن و رحمة هللا وبركات، وبعلسالم عليكن و رحمة هللا وبركات، وبعاااا
هاية عامها الثالث عشر وذالك بانتهاء هاية عامها الثالث عشر وذالك بانتهاء هاية عامها الثالث عشر وذالك بانتهاء هاية عامها الثالث عشر وذالك بانتهاء ننننكما ال يخفى عليكن فإن الجمعية قد أشرفت على كما ال يخفى عليكن فإن الجمعية قد أشرفت على كما ال يخفى عليكن فإن الجمعية قد أشرفت على كما ال يخفى عليكن فإن الجمعية قد أشرفت على 

كما في علمكن أيضا فقد أقام أخونا مصطفى بوهوش النائب األول كما في علمكن أيضا فقد أقام أخونا مصطفى بوهوش النائب األول كما في علمكن أيضا فقد أقام أخونا مصطفى بوهوش النائب األول كما في علمكن أيضا فقد أقام أخونا مصطفى بوهوش النائب األول وووومأمورية  مكتبها الحالي، مأمورية  مكتبها الحالي، مأمورية  مكتبها الحالي، مأمورية  مكتبها الحالي، 
حضرته جميع فعاليات تمالوكت المقيمين حضرته جميع فعاليات تمالوكت المقيمين حضرته جميع فعاليات تمالوكت المقيمين حضرته جميع فعاليات تمالوكت المقيمين     بة غداء في منزله بالقنيطرةبة غداء في منزله بالقنيطرةبة غداء في منزله بالقنيطرةبة غداء في منزله بالقنيطرةأدأدأدأدللرئيس بهذه المناسبة مللرئيس بهذه المناسبة مللرئيس بهذه المناسبة مللرئيس بهذه المناسبة م

ت مناسبة ثمينة استعرضنا فيها إنجازات جمعيتنا ت مناسبة ثمينة استعرضنا فيها إنجازات جمعيتنا ت مناسبة ثمينة استعرضنا فيها إنجازات جمعيتنا ت مناسبة ثمينة استعرضنا فيها إنجازات جمعيتنا فقد كانفقد كانفقد كانفقد كان. . . . بالدوار أو المقيمين في شتى المدن المغربيةبالدوار أو المقيمين في شتى المدن المغربيةبالدوار أو المقيمين في شتى المدن المغربيةبالدوار أو المقيمين في شتى المدن المغربية
كما جدد كما جدد كما جدد كما جدد . . . . والمشاكل التي تواجه عملنا الجمعوي الذي يصب في المجال التنموي لقريتنا و ساكنتهاوالمشاكل التي تواجه عملنا الجمعوي الذي يصب في المجال التنموي لقريتنا و ساكنتهاوالمشاكل التي تواجه عملنا الجمعوي الذي يصب في المجال التنموي لقريتنا و ساكنتهاوالمشاكل التي تواجه عملنا الجمعوي الذي يصب في المجال التنموي لقريتنا و ساكنتها

ما كلفني ذالك الجمع ما كلفني ذالك الجمع ما كلفني ذالك الجمع ما كلفني ذالك الجمع كككك. . . . ن الثقة في خديمكم هذا وشرفوني برئاسة الجمعية ومكتبها القادمن الثقة في خديمكم هذا وشرفوني برئاسة الجمعية ومكتبها القادمن الثقة في خديمكم هذا وشرفوني برئاسة الجمعية ومكتبها القادمن الثقة في خديمكم هذا وشرفوني برئاسة الجمعية ومكتبها القادمووووالحاضرالحاضرالحاضرالحاضر
        ....اختيار أعضاء المكتب المقبلاختيار أعضاء المكتب المقبلاختيار أعضاء المكتب المقبلاختيار أعضاء المكتب المقبلالمبارك الذي حضره جل آيت تمالوكت بالمبارك الذي حضره جل آيت تمالوكت بالمبارك الذي حضره جل آيت تمالوكت بالمبارك الذي حضره جل آيت تمالوكت ب

ألطر النشيطة في الجمعية، قررت أن تضم تشكيلة المكتب ألطر النشيطة في الجمعية، قررت أن تضم تشكيلة المكتب ألطر النشيطة في الجمعية، قررت أن تضم تشكيلة المكتب ألطر النشيطة في الجمعية، قررت أن تضم تشكيلة المكتب فمن هذا المنطلق وبعد استشارة افمن هذا المنطلق وبعد استشارة افمن هذا المنطلق وبعد استشارة افمن هذا المنطلق وبعد استشارة ا
الجديد مستشارتين مقيمتين بدوار تمالوكت واللتان ستمثالن العنصر النسوي المتواجد في عين الجديد مستشارتين مقيمتين بدوار تمالوكت واللتان ستمثالن العنصر النسوي المتواجد في عين الجديد مستشارتين مقيمتين بدوار تمالوكت واللتان ستمثالن العنصر النسوي المتواجد في عين الجديد مستشارتين مقيمتين بدوار تمالوكت واللتان ستمثالن العنصر النسوي المتواجد في عين 

تمالوكت وما امتزن به في اآلونة تمالوكت وما امتزن به في اآلونة تمالوكت وما امتزن به في اآلونة تمالوكت وما امتزن به في اآلونة ى نساء ى نساء ى نساء ى نساء ددددوهذا القرار قد أتى نظرا لما لمسناه من حركية لوهذا القرار قد أتى نظرا لما لمسناه من حركية لوهذا القرار قد أتى نظرا لما لمسناه من حركية لوهذا القرار قد أتى نظرا لما لمسناه من حركية ل        ....المكانالمكانالمكانالمكان
لية جنبا إلى جنب مع إخوانهن لية جنبا إلى جنب مع إخوانهن لية جنبا إلى جنب مع إخوانهن لية جنبا إلى جنب مع إخوانهن ووووستعداد لتحمل المسؤستعداد لتحمل المسؤستعداد لتحمل المسؤستعداد لتحمل المسؤاااااألخيرة من مبادرات ملموسة وما أبدينه من األخيرة من مبادرات ملموسة وما أبدينه من األخيرة من مبادرات ملموسة وما أبدينه من األخيرة من مبادرات ملموسة وما أبدينه من 

        ....الرجالالرجالالرجالالرجال
ترين ترين ترين ترين     من بينكن من من بينكن من من بينكن من من بينكن من وأن تخترن وأن تخترن وأن تخترن وأن تخترن خواتي وبناتي أن تعقدن اجتماعا خاصا خواتي وبناتي أن تعقدن اجتماعا خاصا خواتي وبناتي أن تعقدن اجتماعا خاصا خواتي وبناتي أن تعقدن اجتماعا خاصا أأأأ    ن،ن،ن،ن،ولهذا أهيب بكولهذا أهيب بكولهذا أهيب بكولهذا أهيب بك

نرجو منكن أن تعلمن الجمعية بقراركن كتابيا وفي أقرب وقت ممكن نرجو منكن أن تعلمن الجمعية بقراركن كتابيا وفي أقرب وقت ممكن نرجو منكن أن تعلمن الجمعية بقراركن كتابيا وفي أقرب وقت ممكن نرجو منكن أن تعلمن الجمعية بقراركن كتابيا وفي أقرب وقت ممكن     كماكماكماكما    ....أحسن ممثالت لكنأحسن ممثالت لكنأحسن ممثالت لكنأحسن ممثالت لكنن ن ن ن فيهفيهفيهفيه
        ....ئحة أعضاء مكتب جمعيتنائحة أعضاء مكتب جمعيتنائحة أعضاء مكتب جمعيتنائحة أعضاء مكتب جمعيتناالالالالحتى نتمكن من إدراج أسماءهن في حتى نتمكن من إدراج أسماءهن في حتى نتمكن من إدراج أسماءهن في حتى نتمكن من إدراج أسماءهن في 

وفي األخير أطلب من أخواتنا وبناتنا أن يبدلن كل ما في وسعهن لتوحيد كلمتهن ونبد الخالفات وفي األخير أطلب من أخواتنا وبناتنا أن يبدلن كل ما في وسعهن لتوحيد كلمتهن ونبد الخالفات وفي األخير أطلب من أخواتنا وبناتنا أن يبدلن كل ما في وسعهن لتوحيد كلمتهن ونبد الخالفات وفي األخير أطلب من أخواتنا وبناتنا أن يبدلن كل ما في وسعهن لتوحيد كلمتهن ونبد الخالفات 
ساءا  من النهوض بقريتنا على المستوى ساءا  من النهوض بقريتنا على المستوى ساءا  من النهوض بقريتنا على المستوى ساءا  من النهوض بقريتنا على المستوى العائلية القديمة والعصبية العقيمة حتى نتمكن رجاال ونالعائلية القديمة والعصبية العقيمة حتى نتمكن رجاال ونالعائلية القديمة والعصبية العقيمة حتى نتمكن رجاال ونالعائلية القديمة والعصبية العقيمة حتى نتمكن رجاال ون

  }وقل إعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمومنون{    ....مصلحة البالد والعبادمصلحة البالد والعبادمصلحة البالد والعبادمصلحة البالد والعباد    فيهفيهفيهفيه    التنموي لماالتنموي لماالتنموي لماالتنموي لما

  صدق � العظيم                                                                                                         

   ....مع  تحيات جميع أعضاء مكتب جمعية تمالوكت للتنمية والتعاونمع  تحيات جميع أعضاء مكتب جمعية تمالوكت للتنمية والتعاونمع  تحيات جميع أعضاء مكتب جمعية تمالوكت للتنمية والتعاونمع  تحيات جميع أعضاء مكتب جمعية تمالوكت للتنمية والتعاون    

  العربي موصليح                                                                                         

  الجمعية رئيس                                                                                          

  


