جًعٍح تطأٌ أعًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح ٔاالجتًاعٍح ٔاالقتصادٌح ٔانشٌاضٍح
تطٕاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انعذد  ،34انثالثاء ٌُ 62اٌش .6102
ٔسقح إخثاسٌح خاصح تأعضاء انًكتة اإلداسي نجًعٍح تطأٌ أعًٍش ٔتأعضائٓا ٔتثعض
األصذقاء ٔانًتعأٍٍَ ٔانًذعًٍٍٔ ،تُـُششعثش انفاٌغثٕك.
نًارا ْزِ انٕسقح انتً تحًم اعى "انثالثائٍح"؟.
 نذعى انتٕاصم ٔإلخثاس انًكتة اإلداسي نهجًعٍح ٔاألعضاء ٔاألصذقاء ٔانًتعأٍٍَ يعُا ،كم أعثٕع ،تًختهف
أعًال انجًعٍح ٔتثعض األَشطح انًٕاصٌح انتً َحضشْا أٔ َغتذعى إنٍٓأ ،تصذس "انثالثائٍح" كم ٌٕو ثالثاء.

 -.034انشعاٌح انغايٍح :أخثشَا األخ يصطفى انغاصي أَّ تهقى ٌٕيّ انثالثاء يكانًح ْاتفٍح
يٍ انذٌٕاٌ انًهكً تخثشِ تانًٕافقح عهى انشعاٌح انًهكٍح نصاحة انجالنح يحًذ انغادط َصشِ
هللا نهقاء "تطٕاٌ األتٕاب انغثعح" انقادو .حفظ هللا يٕالَا اإلياو ٔأقش عٍُّ تٕنً عٓذِ األيٍش
يٕالي انحغٍ ٔشذ أصسِ تأخٍّ انًٕنى انششٍذ ٔتكم األعشج انًهكٍح انششٌفح.
 -.033صٌاسج نٕفذ يٍ يؤعغح "عٍكٕب" 3صاس ٔفذ يٍ يؤسسخ "عٍكٕب" (انًشكض انذٔنً
نهحفبظ ػهى انزشاس) يمش خًؼٍخ رطبٌٔ أسًٍش صٌبسح ػًمٔ ،رنك صجبذ انثالثبء ٌُ 62بٌش ،6102
نًٕاصهخ رٍٓئ انهمبء انذٔنً انزي سٍُظى يٍ  01إنى  06اكزٕثش  6102فً رطٕاٌ ثزؼبٌٔ يغ
يؼٓذ سٍشفبَزٍس ثزطٕاٌ ٔيغ َبدي رطبٌٔ أسًٍش ألصذلبء انٍَٕسكٕ.
ْزا َُٔ َزكش أٌ خًؼٍزُب سجك ٔأٌ ٔلؼذ ارفبلٍخ رؼبٌٔ يغ ْزِ انًؤسسخ.
 -.035صنضال فً شًال انًغشب :ػهًُب يجكشاً نٍهخ األحذ  – 62اإلثٍٍُ ٌُ 62بٌش  ،6102أٌ
صنضاالً لٌٕب ً حذس فً انجحش األثٍط انًزٕسػ ٔكبٌ يشكضِ ػهى ثؼذ  26كهى شًبل يذٌُخ انحسًٍخ،
ثهغ حست يؼٓذ انذساسبد اندٍٕنٕخٍخ األيٍشكٍخ  2.0دسخخ فً  66ٔ 2دلٍمخ .ثى رالِ آخش فً 2
ٔ 22دلٍمخ ثهغ  2.5دسخخ ،ثى أكذ رنك أٌعب ً انًشكض انًغشثً نهذساسبد اندٍٕنٕخٍخ.
ٔال صنُب َززكش انضنضال انزي أصبة انحسًٍخ فً فجشاٌش ٔ 6112كبٌ يٍ  2.5دسخخ رٕفً َزٍدخ
رنك  251شخصب ً .كًا ال َُغى أٌضا ً انقافهح انتً َظًتٓا جًعٍح تطأٌ أعًٍش يحًهح تًٕاد
اإلغاثح ٔانتً كاَت تتكٌٕ يٍ  00عشتح اتجٓت فً انٍٕو انًٕانً نهضنضال ،إلقهٍى انحغًٍح.
 -.032تكشٌى األخ يصطفى انغاصي 3ثًُبسجخ رأسٍس جًعٍح أجٍال انًغتقٍم ٌٕو األسثؼبء 61
ٌُبٌش  ،6102لذيذ ْزِ اندًؼٍخ شٓبدح رمذٌشٌخ نألخ يصطفى انغاصي ػهى يب ٌمٕو ثّ يٍ ػًم
خبد ٔيزٕاصم فً فعبءاد انًدزًغ انًذًَ .فٍُٓئب ً ألخٍُب يصطفى.

 -.037يحاضشج نهذكتٕس أحًذ انًطٍهً حٕل انعُف ٔانشٌاضح :نمً ْزا انهمبء انزي َظًّ األخ
سشٍذ يصطفى ٌٕو انسجذ ٌُ 65بٌش فً لبػخ اندًؼٍخ ،اْزًبيب ً خبصب ً يٍ غشف انحبظشٌٍ.
ٔحعشِ يٍ خًؼٍزُب األخ ػجذ انسالو انشؼشٕع صٌبدح ػهى يدًٕػخ يٍ انًٓزًٍٍٔ .اػززس األخ
يصطفى انغبصي ػٍ انحعٕس ألنى أصبثّ ٔاألخ أحًذ حدبج نسفشِ إنى انذٌبس انًمذسخ ألداء
يُبسك انؼًشح.
 -.038تعأٌ دٔنً 3ارصم ثُب شخصٍب ً انسٍذ سفٍش دٔنخ انڴاتٌٕ فً انًغشة لصذ غهت
اسزؼًبل لبػخ يكزجخ خًؼٍزُب نزسدٍم انًٕاغٍٍُ انڴبثٍٍٍَٕ انمبغٍٍُ فً رطٕاٌ فً الئحخ انزسدٍم
نالَزخبثبد انشئبسٍخ انڴاتٍَٕح انمبديخ ،فكبَذ انًٕافمخ يٍ غبنت أػعبء انًكزت االداسئ .ػهٍّ،
فسزصم ندُخ يٍ سفبسح انڴاتٌٕ إنى رطٕاٌ نٓزا انغشض ٔرنك ٌٕيً  65ٔ 66فجشاٌش .6102
 -.039تٍٓئ تشَايج دٔنً نتفعٍم األَشطح انفهكٍحٍَٓ :ئ حبنٍب ً ثًجبدسح يٍ األخ حبرى
انًذًَ ،ثشَبيدب ً يٕسؼب ً يٕخٓب َحٕ انذٔل االفشٌمٍخ انصذٌمخ ،إلديبج َخجخ يٍ ْزِ انذٔل فً
ثشَبيح انؼًم فً يدبل انفهكٔ ،رنك فً رطٕاٌ ،ثذػى يٍ يؤسسخ انٍَٕغكٕ.
سٍكٌٕ ْزا انهمبء فً شٓش اكزٕثش  ًْٔ 6102يُبسجخ أٌعب ً نالحزفبل ثزسًٍخ َدى ثبسى "تٍطأٌٍ"
ٔثالثخ كٕاكت ثبسى فهكٍٍٍ يغبسثخ – أَذنسٌٍٕ.
 -.051تشَايج يؤعغح "أَا نٍُذ" نغُتً  :607ٔ 6102يٍ انًؼهٕو أٌ خًؼٍخ رطبٌٔ
أسًٍش يُخشغخ يُز  6112فً يؤسسخ "أَا نٍُذ " ٔشبسكُب ثم َظًُب فً رطٕاٌ ثؼط أَشطزٓب
انزً ظًذ ػذداً يٍ انشجبة يٍ أٔسٔثب انششلٍخ ٔغٍشْبٌٔ .دزًغ يًثهً شًبل انًغشة فً ْزِ
انًؤسسخ ٌٕو انسجذ ٌُ 51بٌش  6102فً يذٌُخ أصٍال نذساسخ ٔرحذٌذ ثشَبيح أَشطخ انًؤسسخ
خالل انسُزٍٍ انمبديزٍٍ.
" -.050يذٌُتً أجًم" :ثؼذ االخزًبع انزي رى فً ٔالٌخ رطٕاٌ رحذ سئبسخ انسٍذ ٔانً ٔالٌح
تطٕاٌ حٕل يسبثمخ "يذٌُزً أخًم" ٌٕو انخًٍس ٌُ 60بٌش ٔ 6102حعشِ يٍ خًؼٍزُب األخٕاٌ
ايحًذ ثٍ ػجٕد ٔػجذ انسالو انشؼشٕع ،رٕاصهذ انهمبءاد ٔاالرصبالد ثؼذد يٍ خًؼٍبد انًدزًغ
انًذًَ ،خصٕصب ً خًؼٍبد األحٍبء ،أٌبو االثٍٍُ ٔ 62انثالثبء ٔ 62األسثؼبء ٌُ 62بٌش  6102فً
يخزهف انمبػبد ثبنًذٌُخ ،ثحعٕس األخ ػجذ انسالو انشؼشٕع ٔيًثهٍٍ ػٍ انٕالٌخ ٔاندًبػخ
انحعشٌخ ٔسخبل انسهطخ فً أحٍبء انًذٌُخ ٔخًؼٍبد انًدزًغ انًذًَ.
ٔكبٌ األخ انشؼشٕع ٌزذخم ػُذ افززبذ انهمبءاد نٍمذو ششٔحب ً حٕل ْزِ انًسبثمخ انفشٌذح ٔانزً
رٕحً نهًذٌُخ ثبسزشخبع خًبنٓب ٔأَبلزٓب.
 -.056اجتًاع انًجهظ اإلداسي نهجًعٍحَ 3سزغم حعٕس سئٍس اندًؼٍخ األخ يحًذ
انطشٌظ إنى رطٕاٌ فً أخش ْزا األسجٕع نؼمذ اخزًبع نهًكزت االداسي نهدًؼٍخٔ ،رنك ٌٕو اندًؼخ
ٌُ 62بٌش  6102فً  2يسب ًءْٔ .زا اإلخثاس ثًحم دعٕج ألػعبء انًكزت.
 -.054يغاتقح "تشاٌم ٍَٓ 3"0ئ اٌَ يهفب ً كبيالً حٕل احزٍبخبد يسبثمخ "رشاٌم  "0انزً
سزكٌٕ فً يحًٍخ ربنسًطبٌ ثشفشبٌٔ ػهى غٕل  01كهى فً شٓش اكزٕثش انمبدو ثًشبسكخ 211
سٌبظً يٍ يخزهف انجهذاٌ ٔثبنخصٕص يٍ انًغشة ٔاسجبٍَب ٔخجم غبسقٔ .لذ سجك ٔأٌ كبرجُب
انسٍذ ٔانً جٓح طُجح تطٕاٌ انحغًٍح حٕل انًٕظٕع ٔارصهُب تعايم إقهٍى شفشأٌٔ .كم ْزا
انؼًم َمٕو ثّ يغ ششٌكٍُب خًؼٍخ تانغًطاٌ نهتًٍُح ٔخًؼٍخ إٔسافشٌكا تشاٌم االعثاٍَح.

