جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،63انثالثاء  5دجًثش .5102
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 عًىياً ،كم أسثىع ،تًختهف أعًال
انجًعٍح وتثعض األَشطح انًىاصٌح انتً َحضشها أو َستذعى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍح" كم
ٌىو ثالثاء ،هزا وًٌكٍ االتصال تكتاتح انجًعٍح نهحصىل عهى األعذاد انساتقح.

 -.012يُشىساخ جذٌذج 7تًُاسثح انصكطٖ انؼشط ٍٚنرأسٛس يُشٕضاخ خًؼٛح
ذطأٌ أسًٛط ،أصسضخ اندًؼٛح كراب "إسؼاف اإلذٕاٌ انطّاغث ،ٍٛترطاخى ثهّح يٍ
ػهًاء انًغطب انًؼاصط ،"ٍٚنهؼاليح انًؤضّخ ،يح ًّس تٍ انفاغً ٙاتٍ انحا ّج انسّهً ّ.ٙ
ق ّسو نهكراب انؼانى انكثٛط انًطحٕو األسراش ػثس هللا كٌُٕٔ ،ضاخؼّ ػهٗ انطثؼح األٔنٗ
ٔأػس فٓطس انرطاخى انٓايشٛح ف ّٛز .خؼفط اتٍ انحا ّج انسهً.ٙ
ٚرع ًٍّ انكراب  89ذطخًح زقٛقح يطٕنح َٔفٛسح خ ّسا نؼهًاء انًغطب انًؼاصط ،ٍٚيٍ
كم أضخاء انًغطب 879 ٔ ،ذطخًح ف ٙانٓايش نؼهًاء انًغطب انًؼاصط ٍٚكصانك،
أكثطُْا َازض.
 7-.013دوسج تكىٌٍُح فً والٌح تطىاٌ :ذُظى يسٚطٚح األػًال االخرًاػٛح تٕالٚح
ذطٕاٌ يٍ  8إنٗ  88زخًثط َ ،5182سٔج ذكُٕٛٚح حٕل ذقُٛاخ ذسٛٛط اندًؼٛاخ.
ٚحعط ْصا انركٕ ٍٚيٍ خًؼٛح ذطأٌ أسًٛط األخ ٚاس ٍٛأتا ػٛسٗ انص٘ سٛؼطض ػهٗ
انًكرة ،تؼس اَرٓائّ ،يهرصا ً نًحرٕٚاخ ْصِ انسٔضج انركُٕٛٚح انٓايح.
 7-.014تُظٍى يحاضشج حىل آفاخ تعض انًىاد انغزائٍحٚ :هق ٙانًحاظطج
ا نسكرٕض ػثس انحفٛظ انثقانٔ ٙشنك ٕٚو انسثد  85زخًثط  5182ف ٙانطاتؼح َٔصف،
ف ٙقاػح انًحاظطاخ ندًؼٛح ذطأٌ أسًٛطٔ .ذرؼهق تدهة االَرثاِ إنٗ يا ُٚعاف يٍ
يٕاز نًررهف األغؼًح نرحس ٍٛيصاقٓا ٔحفظٓا يٍ انرهف ٔذهُٕٓٚا.

ْٔصِ انًٕاز ال ذُٓعى تم ذرطاكى ف ٙاندسىٔ ،ف ٙانكثس ذاصح ،فرُرح ػٍ ٔخٕزْا
أيطاض ذطٛطج يثم انسطغاٌ ٔغثطِ.

وتوجد هذه المواد حتى في الفواكه الطرية كالتفاح والعنب.
 7-.015اجتًاع نجُح انًثادسج انىطٍُح :يثم األخ ػثس انسالو انشؼشٕع خًؼٛح
ذطأٌ أسًٛط ف ٙاالخرًاع األذٛط نهدُح االقرطاحاخ ٔانررثغ نهًثازضج انٕغُٛح نهرًُٛح
انثشطٚح ف ٙإقهٛى ذطٕاٌ ،حٛث ذى ذقسٚى ػسز يٍ انًشاضٚغ خهٓا ف ٙانًدال انقطٔ٘،
تاسرثُاء زػى ُيقسو نهدًؼٛح انرٛطٚح االساليٛح انرطٕاَٛح انص٘ ذص يسُٚح ذطٕاٌ.
 -.016تاسٌخ نقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح" 7نهرصحٛح ،ذؤكس أٌ نقاء "ذطٕاٌ
األتٕاب انسثؼح" سُٛدطٖ تحٕل هللا ،يٍ  57فثطاٚط إنٗ  7ياضس .5182
 -.001تقذٌى كتة نًكتثح انجًعٍح :ذٕصهُا يٍ األخ شٚ .اس ٍٛانًسَ ٙتًدًٕػح يٍ
انكرة تانفطَسٛح ،خهٓا حٕل ذاضٚد انفهسفح ٔانثؼط يُٓا حٕل انفٍ ،يٓساج نًكرثح
اندًؼٛح.
تزكٍش 7كم 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 اجتًاعاخ وأَشطح انجًعٍح.
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