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من األقالـــيم

يح توزيع عشرة آالف جواز تلق
و أربعة آالف كمامة مجانا

تكافل و تضامن
اإلغـــــاثةرمضــان 
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االفتتاحية
علىلزاماكانالجائحة،ظلفيوالكريم،الشهرببلوغ

نأالمدنية،لإلغاثةالمغربيةالجمعيةبرامجواضعي

المتميزةالوبائيةالوضعيةمستجداتمعيتماهوا

آمالبينوذروتهااإلصاباتعددبلوغبينبالتأرجح

اإلجراءاتكانتذاكوهذابينواالنفراج،

الشتغالاعليناتحتمالسلطاتتتخذهاالتيواالحتياطات

احتراماوالقوانينتقتضيهلماووفقاومرن،متزنبشكل

.اإلنسانيةالمساعدةوالتطوعلمبادئ

يةرمضانبرامجنبلورأناستطعناهللا،منبفضل

اتالمساعدلجوهروفيةظلتبرامجللظرفية،مواكبة

المالمسوالمحتاج،لكرامةالمراعياإلنساني،والدعم

..األساسيةالحتياجاتهبعمق

فييلتناحصأنقلناإنسرانخفيكملنلعملنا،تقييماو

والمسطرةاألهدافوحققتجيدة،حصيلةرمضان

أنوأكثر،طلباتنلبيأننطمحكناأننارغمالمعلنة

قةضائإخوتناعننخففأنوأكبر،فئاتإلىنصل

.ترحمالجائحةظلفيالعيش

ئاتالفدعمسبيلفيقدماالمضيعنيتنيناشيءال

ينالذالصغاراألطفالأولئكبسماتتكفيناالهشة،

كفيناتوالمسير،نواصللكيالبسيطةبهدايانافرحوا

هابتنبسالتيالعلنوالسرفيالرحمةدعواتتلك

منالنفيسوالغالينبذللكيالزمنقهرنهنأمهات

جيعتشوطيبةكلمةتكفيناوالمسير،نواصلأنأجل

.المسيرنواصللكيمعنوي

..المسيرسنواصلو..ختاماو
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شهـر

o تلقيحعشرة آالف جواز توزيع
o مجاناكمامة توزيع أربعة آالف
oحملة للتبرع بالدم

ضمن هذا العــدد

ملف العــدد
مـنالتـكـافــل و التضــا

ــةالفرحـنتقاسم

رالفط_عيد#
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رمـــضــــان

اإلغاثة_رمضان#

التكافل و التضامن
شهـــر

ية أنشطة دينية، رياضية و فن–إفطار رمضاني –قفة رمضان 



ة ضمن برنامج مكثف لإلغاثة المدني: طنجة 6
ه فعاليات المهرجان الرمضاني في دورت

السابعة

تطوانةطنجبجهةالمدنيالمجتمعفعالياتكلسنويايفاجئواأنطنجةإغاثيوينفكال

يالذالجبارالعملبهنصفأنيمكنماأقلهومرموققاعديواحترافيعملالحسيمة،

.نةالسهذهالسابعةدورتهيصلالذيالرمضانيللمهرجانتنظيمهمخاللمنبهيقومون

إلىخرجتمحضةذاتيةبإمكانياتوالفضيل،الشهرخاللمتميزةورائدةبرامجثالث

المدنيةاثةاإلغروحبذلكمجسدةمنها،المستفيديننفوسفيالبالغاألثرلهاكانالوجود،

.الحقة

قفةالإلىإضافةالعرائش،وأصيلةوطنجةمنبكليوميافطوروجبة200عنيفوقما

هيكانتيدالعلكسوةحفلو،(الشدةحفل–ناءحفل)اليتامىلفائدةحفلينوالرمضانية،

..الفضيلالشهرخاللالحصيلة



’صــائم 200إفطار’عملية 7



قفة رمضـــان8



حفل الشدة–حفل حناء 9



وجبة إفطار جاهزة 2300توزيع: الرباط10
لمستعملي الطريق

بيلالسعابرإفطارعمليةالفضيل،الشهرخاللبالرباط،الجهويةالمفوضيةنظمت

المحاورمنبعددتوزيعهاعلىعملتجاهزة،ومتكاملةوجباتوفرتحيثالسنوية،

.المهمةالطرقية

الرباطمنبكلالعبورمحطاتمستوىعلى،الدارالبيضاءطنجةالسيارالطريقشكلو

مدخلمستوىعلىالمداريالسيارالطريقوالمركز،تمارةمحاورو–الرياضحي

وجبة2300بحواليمجملهافيقدرتالتيوالجاهزة،الوجباتتوزيعنقاطأهمتامسنا

.رمضانأيامكلخالل

أبناءاشكرووبالطرق،لإلفطارالظروفاضطرتهمالذينالعابروناستحسنهاالمبادرة

..الجبارةمجهوداتهمعلىاإلغاثة



عابر سبيلإفطار 11



إفطارحفل 12



دوري رمضاني في كرة القدم: تامسنا13

طيلةالمنافساتجرتو

واكتسترمضانشهر

حفتبفضلخاصةصيغة

أمورأولياءلمشاركةالمجال

يفإشراكهمعبرالالعبين

كلبعتتوالتحكيموالتنظيم

ماهووالدوري،مجريات

حافزاودعماشكل

لأجمنالصغارللمشاركين

ارإظهعبرأولياءهمتشريف

الشريفالتنافسروح

والروحباألخالقوالتحلي

.الرياضية

حفالالختامياليوموعرف

يعتوزخاللهتمكبيافنيا

الفرقعلىالجوائز

.كاملةالمشاركة

رياضيايادورالمدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةتامسنافرعنظمالكريم،بالشهراحتفاءا

.بالمدينةالقرببمالعبعائليا

أبرزمشاركةعرفتواإلناث،والذكوربينينموزعفريقا12مشاركةعرفلدوريا

ديارليتكوواتالهناءوفريقالنسيمهاللفريققبيلمنبالمدينةالمعروفةالمحليةالفرق

عيرزأبطالوالنورنهضةفرقعنناهيك،الدكورفئةفيالصودياوأشبالالمنصور

.اإلناثفئةفيالمنصورديارواتحادالسالويوالكفاح



ة من اإلغاثة المدنية تنظم الدورة الثاني: أكدز 14
مسابقة تجويد القرآن الكريم 

القرآنرتلو»:تعالىلقولمصداقا

للجمعيةأكدزفرعنظم،«ترتيال

منبدعموالمدنيةلإلغاثةالمغربية

دتجويفيمسابقةالمركزي،المكتب

رمضانشهربمناسبةالكريمالقرآن

.الفضيل

ة،الثانيدورتهاتصلالتيالمسابقة

أربعينعنيزيدمامشاركةعرفت

والعمريةالفئاتمختلفمنمشاركا

ونينتمإناثاوذكوراالجنسينكالمن

المداشروالدواويروأكدرمركزإلى

تميضرتدواويرأهمهالهاالمتاخمة

.وتسركالت

ركينالمشاكافةتألقالمسابقةعرفتو

ازنوحضورتسجيلمعاستثناءبدون

ويدتجفيأبدعناللواتياإلناثلفئة

..الحكيمهللاكتاب

لدىظيرالنمنقطعتجاوباوالفئات،كلفيالفائزينتتويجعرفتالمساقة

ميزةمتصورةرسمتوأكدر،بمدينةالمحليللشأنالمتتبعينوالمواطنين

حراءالصأعماقفيضاربةالمنطقةبهذهالمدنيةاإلغاثةبهتقومالذيللعمل

..الشرقية
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دكسوة العي

الفطر_عيد#

الفـــــرحة
نتقاسم



5



يداستعدادات المكتب المركزي لكسوة الع17



دمساهمات الفروع في عملية كسوة العي18
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قيرة أسرا فاإلغاثة المدنية تسعد : مراكش22
وأرامل ويتامى بألبسة لعيد الفطر

خاللنموهاديها،البشريةسيدأطلقهاالتيالرحمةلنداءالمدنيةاإلغاثةجمعيةواستجابت

منربّهإلىالعبدهابيتقّربُمستَحبّةعبادةالصدقةفعالياتهااعتبرتحيث.الزكيةسيرته

هَُيُْقِرضُُالَِّذيذَامَّن):وعالجلهللاقولعلىتأسيساالمال،إنفاقخالل َحَسنًاقَْرًضااللّـَ

.(َكثِيَرةًُأَْضعَافًالَهُُفَيَُضاِعفَهُُ

موقفالعمقفيعززتحيثكبير،باستحسانالمبادرةالمعنيةالمناطقساكنةوتلقت

حساساإلمنالمعوزةاألسرتمكينفيالتطوعيالمدنيالمجتمعودوراالجتماعيالتكافل

.الوطنيوالواجباإلسالميةواألخوةالمجتمعيةبالعناية

يمينهبويأخذهاالصدقاتيقبلعزوجلهللاإن):وسلمعليههللاصلّىهللارسولقال

جبلمثلرلتصياللقمةإنحتىفصيلةأوفلوهأومهرهألحدكميربىكماألحدكمفيربيها

.(أحد

منيرمحسن–بريسكش

رعفالمدنيةاإلغاثةجمعيةبادرت

امأيأولصبيحةبمراكش،المدينة

حملةتنظيمإلىالسعيد،الفطرعيد

رةالفقيللفئاتالمالبستوزيع

واليتامىواألراملالهشة،واألسر

مناستفادتحيثوالمعوزين،

بالمدينةاألحياءبعضخاللها

الموقفحيضمنهامنالعتيقة،

بعضإلىباإلضافةاسول،وحي

الزاويةوبالزرايبالمناطق

.العباسية
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ممن األقالي

يوما_ال_دوما_معا#

القـرب
أنشطة و برامج
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توزيعحملةالمركزيالمكتبواصل
كورونافيروسمنالواقيةالكمامات
عقبذلكوالمملكة،ربوعبكلبالمجان
تهعرفالذيلإلصاباتالمتزايداالرتفاع

بالمدنخاصةالمغربيةالمناطقجل
.الكبرى

وفيرتعلىشركائهابمعيةالجمعيةأقدمتو
عىعملتوكمامة،4000عنيزيدما

تعرفالتيالكبرىابؤرعلىتوزيعها
..المواطنينطرفمنملحوظاتراخيا

فــــــالش بـــــــاك

ومباليالمدنية،لإلغاثةالمغربيةالجمعيةاحتفلت
ماي3يصادفالذيوالتدخين،عنلالمتناعالعالمي

..سنةكلمن

طةأنشتنظيمإلىفروعهكافةالمركزيالمكتبدعاو
سيالتحسيبالشقمنهاالمتعلقةخاصةبالمناسبة،
فيالوفياتعددتزايدظلفيخاصة..والتوعوي
ظمتنوالتدخين،أشكاللمختلفالمتعاطينصفوف

..«أهمصحتك»هوموحدشعارتحتاألنشطةهده

فيية،المدنلإلغاثةالمغربيةللجمعيةتامسنافرعرئيسةشاركت
سالالرباطبجهةالعمرانمؤسسةنظمتهالذيالدراسياللقاء

تهامداخلشكلتو،تامسنامدينةمستقبلموضوعحولالقنيطرة
حيثاللقاء،بالمشاركينالفاعلينكلتنويهاستحقتميزنقطةالقيمة
اكمالمدينة،منهاتعانيالتيالمشاكلجوهرصبرأمينةالمسن
بهاقومتالجمعيةفتئتماالتيالخالقةالمبادراتسردفيأسهبت
..الحديثةالمدينةبهذه



مجانا "جواز تلقيح"آالف عشرة اإلغاثة المدنية توزع 25
على المستفيدين من الجرعات الكاملة

تروني مليوني زائر للموقع اإللك
لإلغاثة المدنية

رعشخمسةوعشرةالخاديةالساعةبحلول

يكون،2021يونيو17يوممندقيقة

اثةلإلغالمغربيةللجمعيةالرسميالموقع

منذمليون2رقمالزائراستقبلقدالمدنية

..افتتاحه

بوسحابةعبداإلله–أخبارنا

الجمعية"تنظمجديدة،بادرةفي

معنبتعاو"المدنيةلإلغاثةالمغربية

موسعةحملة،"الحمريمجموعة"

"التلقيحجواز"10.000لتوزيع

يستفيد،PVCعاليةبجودةمجانا،

ينالجرعتتلقواالذيناألشخاصمنها

عمالةبترابوالثانيةاألولى

.تمارةالصخيرات

3مدارعلىستمتدالتيالعمليةهذه

وزيعتخاللهاسيتممتواصلة،أسابيع

علىأولى،كدفعةلقاحجواز1000

(9000)المتبقيالعددتوزيعيتمأن

ستعملحيثالمتبقية،المدةخالل

نبيالتنقلعلىالمذكورة،الجمعية

إلقليم،لترابياالتابعةالعشرالجماعات

فيينالراغبطلباتاستقبالأفقفي

،"التلقيحجوازات"علىالحصول

لقيهمتتثبتالتيالوثائقعلىعالوة

بطاقة"طبعأفقفيللجرعتين،

الية،عوبجودةالمكان،بعين"التلقيح
.المستفيدينإلىتسليمهاقبل



العـــددصورة26

فضل اإلغاثيين ب.. قليلون من يعرفون بلدة تانديت بإقليم بولمان 
هي اآلن أشهر من نار على علم



temaracity.com@gmail.com

رللـتـواصل مع هيئة التحري

مجلة دورية تصدرها الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية

في العدد القادم من مجلتكم

رمز العطاء

ةتغطية شاملة لبرنامج تكوين القيادات النسائي



األخــيرة

ف،مواقسيدةوقويةشخصيةطفولي،ومرحدائمةابتسامةهدوء،

..بنعاليةعفافبهاتتمتعالتيالميزاتمنبعضتلك

غف،بشالميدانمنتنهمجعلهابامتياز،جمعويةأسرةداخلنشأتها

بيةللترالشعلةجمعيةمدرسةداخلموهبتهاتفتقتأنفكانت

الستيتجاوزلموسنهاوالفكرية،التاريخيةبحموالتهاوالثقافة

سنةةالكشفيبالحركةالتحاقهامنذإبداعاتهاانفجرتثمسنوات،

،(الثيةالثالخشبيةالشارة)التدريبيةشاراتهاأعلىلتحمل،2006

منظماتداخليكفيماالتجاربمناكتسبتذاكوهذاوبين

.عديدةموازيةوهيئات

ضيف العدد

لكلهموتفراقاستشرافيبحسلألمور،الثاقبةنظرتهاهوالطموحة،الشابةهذهيميزماأهملعل

لعبثي،ابالشيءليستغيرها،عندنظيرهاقلالتيالخصلةوتلكتواجهها،قدالتيالوضعيات

الذاتيةةالتنميفيكمدربةتمرسهاوكذاوالحضارة،التاريخفيالمتخصصةالجامعيةفدراساتها

.النفسفيثقةبكلالقياديةاألدوارلتلعبيؤهالنها

األشخاصاستقبالمركزداخلاالنصاتيجيدالذياإلطارذاككذلك،هي،بنعاليةعفاف

علىشرمبابشكللتشرفكذلكأهلهاماهووتازة،بمدينةجنسياالمنقولةباألمراضالمصابين

..ةوالجنسياإلنجابيةبالصحةالتحسيسوللتوعيةالصحةلوزارةالميدانيالعملبرامج

جلبابفيالتجدهضيقة،مجاالتفينفسهاتحصرالبنعاليةعفاففإنكبير،المعرفةنهموألن

السيدالمكافحةاإلفريقيةالمنظمةفينشطةكعضوةالهائلةاالقتراحيةالقوةذوالناجحالمدبر

OPALS،ؤوتكافالمساواةهيئةفيعضويتهاخاللمنالسياسيالفاعلقميصفيوتجدها

.تازةبمدينةالفرص

لصالحايهمماكلفيوماديامعنوياالمساهمةفيالتطوع،بروحالمتشبعةالشابةهذهتتوانىال

مكناسفاسجهةمنوتجعلبلالمدنية،اإلغاثةتطلقهاالتيالمبادراتلكلسباقةفتجدهاالعام،

..الوطنيةللبرامجالمنزلةالجهاتأولالجهوية،مفوضيتهاقيادةتتولىالتي

األولى،تاللبناإرساءفيكبيرفضلهاالغراء،جمعيتناسماءفيتآلالمتآلالنجماتمننجمةهي

..مركزيالالمكتبعضويةقبيلمنجسيمةمسؤولياتلتقلديؤهلهاغاثياإلبالفكروتشبعها

المراسالت فريق العمل

وببيسعداهلل -عادل بزي -سعيد بلحسين  
بالطعادل -عبدالواحد الدوري 

temaracity.com@gmail.com

06 33 60 8000

العلمــــــــيإبراهيم راجـــي                         عادل 
البريد اإللكتروني المحررونرئيس التحريرالمدير المسؤول

الهاتف التصميم و اإلخراج


