جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،04انثالثاء ٌُ 5اٌش .6402
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.

َ -.067جى تاسى "تٍطاوٌٍ" وثالثح كىاكة تأسًاء يغشتٍح – أَذنسٍح .حضش االخٕاٌ
ػجذ انغُ ٙانًٔ ًَٕٙٛأحًذ حدبج ٔػجذ انغالو انشؼشٕع حفالً فبخشاً ف ٙانقُٛطشح َظًزّ انثبَٕٚخ
انؼغكشٚخ انًهكٛخ األٔنٗ نالحزفبل ثًُدضاد َبد٘ "فٛكب" نهفهك انز٘ أحشص ػهٗ رغًٛخ َدى ثبعى
"تٍطاوٌٍ" ٔثالثخ كٕاكت" :انصفبس" ٔ"انًدشٚط"ٔ "ٙانغًح" ػهٗ انًدبل انؼبنً.ٙ
ٔرشأط انحفم انكٕنَٕٛم يدٕس يذٚش انثبَٕٚخ ٔرذخم كم يٍ ر .حبرى انًذَٔ ٙرحَ .ؼًٛخ َبٚم يٍ
انثبَٕٚخ ٔػذد يٍ راليٛزْب.
ٔكبَذ يُبعجخ نزحٛخ األعزبر إدسٚظ ثُصبس٘ انز٘ كبٌ ٚذٚش َبدٚب ً نهفهك ف ٙعُخ  4891ف ٙانشثبط،
ٔكبٌ انشئٛظ انًُزذة انحبن ٙندًؼٛخ رطبٌٔ أعًٛش ،ػضٕاً ف.ّٛ
رؼشض انًشبسكٌٕ نًدٕٓداد خًؼٛخ رطبٌٔ أعًٛش خالل ػًهٛخ انزصٕٚذ ،شبكش ٍٚػًهٓب انًثًش
ٔانز٘ عبْى ف ٙانحصٕل ػهٗ َزبئح خذ طٛجخ.
كًب َظًذ انثبَٕٚخ يؼشضب ً خًٛالً حٕل انفضبء انخبسخ.ٙ
ٔكبرجذ اندًؼٛخ انغٛذ ٔانٔ ٙالٚخ رطٕاٌ ٔسئٛظ اندًبػخ انحضشٚخ نزطٕاٌ قصذ انزًبط رُظٛى
حفم كجٛش ثًُبعجخ رغًٛخ َدى ثبعى "تٍطاوٌٍ".
 -.068انهقاء انذونً وانجايعً ضذ فقش انطفىنح فً انعانى :ثًشبسكخ خبيؼخ ػجذ انًبنك
انغؼذ٘ (انكهٛخ انًزؼذدح انزخصصبد) ٔ 30خبيؼخ ػبنًٛخ أخشٖٔ ،خًؼٛخ رطبٌٔ أعًٛش
ٔانًدهظ انًغزقم نحًبٚخ انطفٕنخ ٔيؤعغخ "خٛشا" ٔخًؼٛخ انطفٕنخ ٔانثقبفخ ٔانزكٕٔ ٍٚيؤعغبد
أخشٖ ،عٛزى رُظٛى نقبء ٚدًغ يًثه ٍٛػٍ  33يذُٚخ يٍ أٔسٔثب ٔأيٛشكب اندُٕثٛخ ٔيٍ انًغشة
ٔرنك يٍ  49إنٗ  41يبسط .4043

ُٔٚزظش حضٕس يئبد يٍ انًشبسك ٍٛيٍ كم اندٓبد نٛؼشضٕا أطشٔحبرٓى ثؼذ نقبءاد اَطهقذ فٙ
َٕ 40فًجش  4042ف ٙيذُٚخ "أٔٚهجب" االعجبَٛخ ٔعزغزًش ثؼذ انهقبء إنٗ َٕفًجش  4043ف ٙيذُٚخ
"أعَٕث "ٌٕٛف ٙانجبسكٕا٘.
ٔعٛزطهت ْزا انهقبء انكجٛش يدٕٓداد رُظًٛٛخ كجشٖ ٔعزكٌٕ نّ ٔال شك إشؼبػبد خذ يًٓخ فٙ
يدبل يحبسثخ فقش األطفبل.
 -.069نقاء "تطىاٌ األتىاب انسثعح"َُ :زظش أٌ ُٚطهق نقبء "رطٕاٌ األثٕاة انغجؼخ" يب
ث ٍٛأٔاخش شٓش فجشاٚش ٔأٔائم شٓش يبسط ٔ 4043قذ رى إػذاد ثشَبيح شجّ َٓبئ ٙنٓزِ انزظبْشح
انكجشٖ عُؼشضّ قشٚجب ً ػهٗ ٔعبئم اإلػالو.
 -.004شهادج يٍ يذٌش األكادًٌٍح انجهىٌح نهتشتٍح وانتكىٌٍ :رٕصهذ اندًؼٛخ ثشٓبدح
شكش ٔرقذٚش يٍ يذٚش األكبدًٛٚخ اندٕٓٚخ نهزشثٛخ ٔانزكٕ ٍٚثدٓخ طُدخ رطٕاٌ ػهٗ يشبسكزٓب
انفؼبنخ ف ٙحفم ركشٚى يذٚش األكبدًٛٚخ انغبثق د .ػجذ انْٕبة ثُؼدٛجخ"ٔ ،ػًهٓب انًزٕاصم نالسرقبء
ثبنشأٌ انزشثٕ٘ عٕاء ػهٗ صؼٛذ َٛبثخ انزؼهٛى ثزطٕاٌ أٔ ػهٗ صؼٛذ اندٓخ".
 -.000افتتاح تشايج تهقٍٍ نعثح انشطشَج :افززح ر .يصطفٗ انغبص٘ ثشايح رهق ٍٛدسٔط
نؼجخ انشطشَح ف ٙاندًؼٛخ خالل شٓش دخُجش األخٛش ٔشبْذَب حضٕس ػذد يٍ األطفبل انًٓزًٍٛ
ثٓزِ انشٚبضخ ٚزبثؼٌٕ رؼهًٓٛى انز٘ ٚزهقٗ اْزًبيب ًً يهحٕظب ً يٍ طشف عبكُخ انًذُٚخ.

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 اجتًاعاخ وأَشطح
انجًعٍح.

