جًعيح ذطاوٌ أسًيش
نهرًُيح انثقافيح واالجرًاعيح واالقرصاديح وانشياضيح
ذطىاٌ – انًغشب

"انثالثائيح"
ذصذس كم يىو ثالثاء.
انعذد  70انثالثاء  14فثشايش 7102
وسقح إخثاسيح ألعضاء جًعيح ذطاوٌ أسًيش ونألصذقاء وانًرعاوَيٍ وانًذعًيٍ ونكم انًهرًيٍ تأَشطرها

 -.791يىاصهح نقاءاخ حىل ذهيئ االحرفاالخ تًُاسثح انزكشي انعششوٌ الخرياس يذيُح
ذطىاٌ انعريقح ضًٍ انرشاز انثقافي انعانًئ :اصهُا صثاح ٌٕيّ انثالثاء فً لاػح يذًذ
أصطٕط فً انجًاػح انذضشٌح نرطٕاٌ ،انهماءاخ دٕل انًٕضٕع انًشاس إنٍّٔ ،ذرثؼُا اسرؼذاد
انذاضشٌٍ نهًشاسكح فً ْزا االدرفال ٔاسرًؼُا إنى يالدظاذٓىٔ ،نؼهُا سُصم فً انمشٌة إنى صٍغح
َٓائٍح نٓزا االدرفال.
أيا جًعيح ذطاوٌ أسًيش فمذ لذيد يمرشدا ً ٌخرهف ػٍ انًؼٕٓد تّ ،إر ذمرشح انرٕجّ أٔالً َذٕ
اسرجالب انسٍاح األجاَة (يٍ اسثاٍَا ٔانثشذغال ٔجثم طاسق ،ػثش ٔكاالخ األسفاس األجُثٍح) ٔذٍٓئ
تشَايج كايم نٓى خالل أسثٕع ،كأفضم طشٌمح نهرؼشٌف ترطىاٌ ٔ"ذسٌٕك" انًذٌُح ٔذاسٌخٓا
ٔدضاسذٓأ ،فرخ انثاب أياو صٔاس انًذٌُح فً انًسرمثم
 -.790اَعقاد انجًع انعاو انعادي اإلخثاسي نجًعيح ذطاوٌ أسًيشَ :ششخ انجًؼٍح اإلػالٌ
انرانً:
دػــٕج
ذطٕاٌ فً  3فثشاٌش 7102
ٌرششف سئٍس جًؼٍح ذطأٌ أسًٍش تذػٕج أخٕذكى نذضٕس جًغ ػاو ػادي -إخثاسيٌٕ -و انسثد 01
فثشاٌش  7102ػهى انساػح انؼاششج ٔانُصف صثادا ٔفً دانح ػذو اكرًال انُصاب انمإًََ ٌؼمذ
انجًغ انؼاو َصف ساػح تؼذ رنك تًٍ دضش .تًمش انجًؼٍح انكائٍ تسادح  9أتشٌم ترطٕاٌ دسة
جذٔل األػًال انرانً:
 -0لشاءج انرمشٌشٌٍ األدتً ٔانًانً (ٔيُالشرًٓا ٔانًصادلح ػهًٍٓا).
 -7يخرهفاخ.
َٔؤكذ ػهى أًٍْح دضٕسكى فً ْزا انجًغ انؼاو.
سئٍس انجًؼٍح
ٔذمثهٕا أصكى ػثاساخ انرمذٌش ٔاالدرشاو.
يذًذ ػثذ انخانك انطشٌس
 -.797كرة جذيذج :أصذس انذكرٕس عثذ انعضيض انسعىد ،انشئٍس انًُرذب انساتك نجًؼٍح ذطأٌ
أسًٍش ،كراتاٌ جذٌذاٌ ٌجة االطالع ػهًٍٓا نًا ذأذٍاٌ تّ يٍ جذٌذ فً يجال انؼاللح أٔ انًٕاجٓح تٍٍ
انًغشب ٔاسثاٍَا" :االسرعًاس االسثاَي في انًغشب :انًقاويح انًسهحح وانُضال اإلصالحي

وانسياسي انىطُي" ،انجضء األٔل" .إسثاَيا وانًغشب :عالقرهًا انذتهىياسيح خالل انقشٌ انراسع
عشش" .ثى كراب جًٍم ٔغشٌة ذذد ػُٕاٌ "سسائم فُهُذيح وسجاالخ انشًال" دٕل ٔضؼٍح إسثاٍَا
فً أٔائم انمشٌ انًاضً.
انًذجُىٌ وانًىسيسكيىٌ في انًصادس
كًا أصذسخ انجًؼٍح انًغشتٍح نهذساساخ األَذنسٍح كراب "
َّ
صيَّح وانىثائقيح :راكشذهى انراسيخيح في انىقد انشاهٍ" ،ترُسٍك األر يصطفى ػذٌهح ،ػضٕ
انَُّ ِّ
يكرة جًعيح ذطاوٌ أسًيش.
 .- 792عًهيح جشاحيح .ػهًُا أٌ األر ػثذ انسالو انشعشىع ،انشئٍس انًُرذب نجًعيح ذطاوٌ
أسًيش ،خضغ ٌٕو انخًٍس  9فثشاٌش  ،7102نؼًهٍح جشادٍح ثُائٍح ػهى انمهة .شفاِ هللا.
 -.792صياسج جًعيح "انثىغاص" :تؼذ يا اسرمثهُا أػضاء جًؼٍح "انثىغاص " انطُجٍح فً
جًؼٍرُا ،ذٕصهُا تذػٕج يُٓا نضٌاسج ْزِ انجًؼٍح ٌٕو انسثد  01فثشاٌش  7102فً طُجح.
َٔظشاً نكٌٕ انجًغ انؼاو نجًؼٍرُا سٍُؼمذ فً َفس انٍٕو ،فئَُا َذأل إٌجاد صٍغح نهمٍاو تانُشاطٍٍ.
" -.792انثالثائيح" فىق صفحاخ األسثىعيح "انشًال" :ذرثؼُا ػثش األػذاد انثالثح األخٍشج
يٍ أسثٕػٍح "انشًال" َشش "انثالثائيح" ػهى صفذاذٓا .فأصكى ذذٍح نٓزِ األسثٕػٍح انشًانٍح انغشاء.

