جًعٍح تطاوٌ أسًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاعٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،41انثالثاء ٌُ 11اٌش .1116
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.

 -.131صٌاساج نًشكض انشهٍذ ايحًذ تٍ أحًذ تٍ عثىد .تسػٕج يٍ اٜخ ايحًس تٍ ػثٕز
قايد يدًٕػح يٍ أػضاء خًؼٛرُا يكَٕح يٍ األذر ٍٛضشٛسج يصطفٗ ٔضخاء ظٚاٌ ٔاالذٕاٌ
خؼفط تٍ انحاج انسهًٔ ٙأي ٍٛانشؼشٕع ٔأحًس حداج ٔيصطفٗ انغاظ٘ ٔػثس انغُ ٙانًًَٕٙٛ
ٔػثس انسالو انشؼشٕع ،أػضاء خًؼٛرُا نعٚاضج يطكع انشٓٛس ايحًس تٍ ػثٕز حٛث ذفقسٔا يؼطض
انصٕض انراضٚرٛح ٔتطايح انًطكع ٔشنك اترسا ًء يٍ  23ظٔاالً يٍ ٕٚو اإلثُُٚ 22 ٍٛاٚط ٕٚ ،3127و
شكطٖ ذقسٚى ػطٚضح انًطانثح تاالسرقالل.
ٔقسو اٜخ ايحًس تٍ ػثٕز شطٔحا ً حٕل أْساف ٔيسرقثم ْصا انًطكع انص٘ ُذصص خعء يُّ
نهطهثح انطاغث ٍٛف ٙيطاخؼح زضٔسٓى ٔانقٛاو تثحٕثٓىٔ .انًطكع يدٓع تكم يا ًٚكٍ أٌ ٚحراخّ
انطانة يٍ األَرطَٛد ٔانُاسرح ٔغٛطًْا.
كًا أذثطَا اٜخ ايحًس تٍ ػثٕز ػهٗ أَّ سُٛصسض ْصِ انسُح  21كرة حٕل يٕاضٛغ يطذثطح
تأَشطح انًطحٕو انشٓٛسٔ ،انسِٔ ،تؼًم انٕطُ ٍٛٛانًغاضتح ف ٙانشطق.
 -.134دعىج نضٌاسج انًكتثح انذاودٌح فً يقشها انجذٌذ :ضغًا ً ػٍ أٌ انًكتثح انذاودٌح انرٙ
اَرقهد إنٗ تُاٚح ٔاسؼح ٔيٓٛأج ذٛط ذٓٛئ ،نى ذفرح أتٕاتٓا تؼس ،إالّ أٌ األذد حسُاء داود ،تُد
يؤضخ ذطٕاٌ انكثٛط انًطحٕو يحًذ داود ٔانقائًح ػهٗ انًكرثح ،طهثد يٍ اندًؼٛح ظٚاضج انًكرثح
ف ٙيقطْا اندسٚس ف ٙتاب انؼقهح ،فٕٚ ٙو انرًٛس ُٚ 25اٚط  3127ف ٙيُرصف انُٓاض ،نإلطالع
ػهٗ يكَٕاخ انًكرثح ٔإتساء يالحظاذٓى حٕنٓا.
ٔسُهرق ٙف ٙتاب انًكرثح انسأزٚح ف 23 ٙظٔاالً َد انراضٚد انًصكٕض.

 -.135انجًع انعاو اإلخثاسي انسُىي :سرؼقس اندًؼٛح اخرًاػٓا اإلذثاض٘ انسُٕ٘ ٕٚو
انرًٛس ُٚ 32اٚط  3127ف 7 ٙيسا ًء ف ٙيقطْأ ،سٛقسو ضًُّ اٜخ يصطفٗ حداج انرقطٚط
األزتٔ ،ٙاٜخ أحًس حداج ،انرقطٚط انًان.ٙ
ٔسركٌٕ يُاسثح إلطالع انحاضط ٍٚػهٗ يررهف االَداظاخ ٔانثطايح انًسرقثهٛح نهدًؼٛح ٔشنك تؼس
يُاقشح انرقطٚط.ٍٚ
ْٔصا انُص تًثاتح زػٕج نكم أػضاء اندًؼٛح ٔانًرؼاطف ٍٛيؼٓا نحضٕض ْصا انهقاء.
.
 -.136يحاضشج نهذكتىس أحًذ انًطٍهًُٚ :ظى َادي تطاوٌ أسًٍش نهتىاصم يحاضطج
نهسكرٕض أحًذ انًطٍهً ف ٙي طكع اندًؼٛح ذحد ػُٕاٌ "انؼُف ٔانطٚاضح" ٔشنك ٕٚو انسثد 34
ُٚاٚط  3126ف ٙانرايسح يسا ًء.
َٔظطاً ألًْٛح انًٕضٕع فئَُا َٓٛة تدًٛغ األصسقاء حضٕض ْصا انهقاء انٓاو انص٘ سٛدًؼُا يغ أحس
كثاض انًررص ٍٛف ٙيؼاندح ظاْطج انؼُف ف ٙانًالػة.
 -.137إختٍاس انًكتة االداسي انجذٌذ نجًعٍح أطثاء انصحح انعًىيٍح فً تطىاٌ :ػهًُا
تاذرٛاض انسكرٕض حس ٍٛػعٔظ كاذثا ً ػايا ً ندًؼٛح أطثاء انصحح انؼًٕيٛح ترطٕاٌ ذالل االخرًاع
االَررات ٙنٓصِ اندًؼٛح ٕٚو  41زخًثط  ،3126يًا تشطَا ترٛط َظطاً نسُٚايٛكٛح ْصا انؼُصط
انطث ٙانص٘ ساػسَا ٔسٛساػسَا ٔال شك ف ٙذُظٛى حًالخ طثٛح ف ٙانًسرقثم.

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.

