نماء "تطوان األبواب السبعت"
انذوسج انصايُح ،انجضء انصاًَ فً ذطىاٌ ،يٍ  32إنى  32ياي 3122

الكل مدع ٌو لحضور هذه اللقاءاث
انسثد  32ياي 3122
 5 يسا ًء ،فً لاػح انًحاضشاخ نغشفح انرجاسج وانصُاػح وانخذياخ ترطىاٌ.



–
–
–
–

افرراح انهماء .كهًاخ ذمذًٌٍح.
حفم ذكشٌى انذكرىس حزٌفح أيضٌاٌ ،سئٍس جايؼح ػثذ انًانك انسؼذي ترطىاٌ.
كهًاخ نألساذزج:
ذىفك انغهثضوسي.
َجٍة انؼىفً.
يحًذ انؼًشاًَ تىخثضج.
كهًاخ نضٍىف انهماء.

األحذ  33ياي 3122
 22 صثاحاً ،فً لاػح انًحاضشاخ نغشفح انرجاسج وانصُاػح وانخذياخ ترطىاٌ.
 نماء ذأتًٍُ نهًشحىو انىصٌش وانسفٍش واألدٌة وانصحافً وػضى جًؼٍح ذطاوٌ أسًٍش ،انًشحىو
يحًذ انؼشتً انًساسي.
ٌ ذٌش انهماء األسرار يحًذ انصذٌك يؼٍُُى.
 ذذخم األساذزج:
– ػثذ هللا انثمانً.
– ػصًاٌ انًُصىسي.
– ػثذ انمادس االدسٌسً.
– سضىاٌ احذادو.
– سؼٍذ كىتشٌد.
– صٌٍ انؼاتذٌٍ انحسًٍُ.
– ذخرى انرذخالخ اََسح يىَح انًساسي.

اإلشٍٍُ  34ياي 3122
 6.30 يسا ًء فً يشكة األسرار ػثذ انخانك انطشٌس (تاب انؼمهح ،أياو انصكُح انؼسكشٌح).
 انرؼشٌف تكراب "التكميلت" نهًؤسخ انًشحىو يحًذ داود ،يٍ طشف َجهره األسرارج حسناء داود.
 ذمذٌش وذكشٌى نصالز شخصٍاخ تشصخ فً ذطىاٌ فً ػانى األدب وانثحس انراسٌخً ،األساذزج:
 يحًذ انؼشتً انفرىح.
 ػصًاٌ انصشدو.
 يحًذ انفٍالنً.

ٌ ذٌش انهماء األسرار يصطفى حجاض.

انخًٍس  32ياي 3122
فً لصش انششٌف انطٍة انحشاق (انفشاٌ انًسهس).
 7 يسا ًء ،يائذج يسرذٌشج حىل ػاللاخ أهم جُىب انًًهكح تأهم شًانها ،لثم وأشُاء فرشج انحًاٌح
االسثاٍَحٌ .ذٌش انهماء األسرار جعفز به الحاج السلمي ،.وٌرذخم اَساذزج:
 شٍثح ياء انؼٍٍٍُ
 يحًذ ياء انؼٍٍٍُ
 شثٍهٍ ياء انؼٍٍٍُ
 ػًش انذخٍم
َ ؼًح ياء انؼٍٍٍُ
 يصطفى ػذٌهح
 ػثذ انؼضٌض انسؼىد
 سشٍذ يصطفى
 خانذ انشايً

انجًؼح  37ياي 3122
فً لصش انششٌف انطٍة انحشاق (انفشاٌ انًسهس).
 7 يسا ًء ،نماء حىل "انىالغ وانرىجهاخ فً انًىسٍمى األَذنسٍح انًغشتٍح" تًشاسكح األساذزج:
 أيٍٍ انشؼشىع  -جًال كهٍرى  -سفٍاٌ اكذٌشج.
 0.41 يسا ًء ،انذوسج األونى نًهشجاٌ عبد الصادق اشقارة ،نجىق جًؼٍح ذطاوٌ أسًٍش.
انسثد  30ياي 3122
 21.41 صثاحاً ،فً لاػح جًؼٍح ذطاوٌ أسًٍش.
 نماء ٌجًغ طهثح ذطىاٌ تطهثح انًذسسح انؼسكشٌح األونى تانمٍُطشج نهرؼاسف وانرؼشٌف
تُادي  VEGAنهفهك وإجشاء ذذاسٌة فهكٍح.
 7 يسا ًء ،فً يشكة األسرار ػثذ انخانك انطشٌس (تاب انؼمهح ،أياو انصكُح انؼسكشٌح).
 يحاضشج نألسرار حاذى انًذًَ حىل »"تيطاويه" َجى فً انسًاء«.
 ذذخالخ حىل "أهًٍح االهرًاو تؼهى انفهك فً تالدَا".

األحذ  32ياي 3122
 0 صثاحاً ،فً يشكض تهٍىَش ،حًهح طثٍح نفائذج  2511شخص ،ذُظًها جًؼٍح ذطاوٌ أسًٍش
تششاكح يغ َماتح أطثاء انمطاع انحش ترطىاٌ وجًاػح تهٍىَش.
 0 يسا ًء ،خراو انهماء.

