جمعيت تطاون أسمير
نهرًٍُح انثقافٍح ٔاالخرًاػٍح ٔاالقرظادٌح ٔانشٌاضٍح
ذطٕاٌ – انًغشب
"انثالثائٍح"
ذظذس كم ٌٕو ثالثاء.
انؼذد  ،37انثالثاء  3ياسط 7103
ورقت إخباريت ألعضاء جمعيت تطاون أسمير ولألصدقاء والمتعاوويه والمدعميه ولكل المهتميه بأوشطتها
 -.303تكريم األخ بىزيد بىعبيد :عرُطهق االزرفاالخ ذكشًٌا ً ألخٍُا تٕصٌذ تٕػثٍذ ٌٕو  9ياسط
ٔعرخررى ٌٕو  01ياسط ٔ 7103ذضى ػذدا يٍ األَشطح انفٍُح يُٓا َذٔج فً انًشكض انثقافً (ٌٕو انخًٍظ  9ياسط
فً ٔ )03.71يؼشضا ً خًاػٍا ً نألنٕاذ انفٍُح فً انًؼٓذ انٕطًُ نهفٌُٕ اندًٍهح (فً َفظ انٍٕو فً  )00.11ثى يؼشضا ً
نشعٕو ػذد يٍ انشخظٍاخ (ٌٕو انثالثاء  01فً ٔ )00.11زفالً خاطا ً ذُظًّ انشثكح انًرٕعطٍح نهًذٌ انؼرٍقح (ٌٕو
األستؼاء  01ياسط) ٔزفال خرايٍا فً انًشكض انثقافً (انخًٍظ  01ياسط فً  3يغا ًء).
ٔػهٍُا خًٍؼا زضٕس ْزِ األَشطح َظشاً نكٌٕ األش تٕػثٍذ ػضٕ فً انًكرة اإلداسي ندًؼٍرُا ٔنكَّٕ فُاَا ً
يرأنقا ً يؼشٔفا ً ثى إَّ يٍ أطٍة خهق هللا ٔأطذقٓى طسثح ٔٔفا ًء.

 -.303مىاصلت االجتماعاث لتحديد مساراث في المديىت العتيقت :تؼذ االخرًاع األٔل
اخرًؼُا يشذا ٌ ذخههرًٓا صٌاسج يفظهح ندم يؼانى انًذٌُح انؼرٍقحٔ ،ذٕطهُا إنى ذسذٌذ أستغ يغاساخ:
انًغاس انثقافً األٔل ٔانثاًَ ٔانًغاس انشٔزً ٔيغاس انظُاػح انرقهٍذٌح.
ٔكاَد انضٌاسج انرً قًُا تٓا خذ يًٓح "اكرشفُا" أشٍاء كاَد غائثح ػُأ .عُٕاطم ْزا انؼًم
ٌٕو اندًؼح انقادو.
ٔال شك أٌ يٍ أْى انًؼطٍاخ انًكرٕتح ٔانًفظهح انرً عرؼٍُُا فً ػًهُا ْزا ْٕ كراب "انركًهح"
نهًؤسش انًشزٕو يسًذ دأد ٔانزي ذفشدخ تطثؼّ خًؼٍح ذطأٌ أعًٍش.
 -.305اجتماع المكتب اإلداري للجمعيت  :عٍؼقذ انًكرة اإلداسي نهدًؼٍح يغاء غ ِذ األستؼاء
اخرًاػا عٍخظض نذساعح انُقظ انرانٍح -.0 :ذسذٌذ يٕػذ نقاء "ذطٕاٌ األتٕاب انغثؼح" تشطشٌّ ٔإيكاٍَح إدياج
عٓشج األركاس انشيضاٍَح فً ْزا انهقاء -.7 .انًشاسكح تانسضٕس فً ذكشٌى األش تٕصٌذ تٕػثٍذ -.7 .انًشاسكح فً
أَشطح انًؼٓذ انفشَغً ترطٕاٌ -.1 .طثغ أقشاص يذيح نرغدٍالخ قظٍشج نًٕعٍقى اَنح -.1 .يقرشزاخ.

 -.303الجديد في إصالح المطامير :أفادَا يؤخشاً األش ايسًذ تٍ ػثٕد يٍ أنًاٍَا أَّ ذى
االذظال تّ يٍ انًدًٕػح األٔسٔتٍح انرً عرششف ػهى اإلطالذ ٔأَٓا عرضٔس ذطٕاٌ فً األعثٕع
انثاًَ يٍ شٓش أتشٌم انقادؤ ،ذركٌٕ يٍ خايؼاخ غشَاطح ٔأنٍكاَرً (اعثاٍَا) ٔأٔعهٕ (انغٌٕذ).
 -.307وفاة اآلخ البشير الريسىوي :شٍؼد ْزا انٍٕو ترطٕاٌ خُاصج أخٍُا ػضٕ يكرة
اندًؼٍح عاتقا األش انثشٍش انشٌغًَٕ .سزًّ هللا ٔأدخهّ فغٍر خُاذّ.

