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 الصيني–إثراء عالقت التعاون التىنسي   

 
انظُُُح ذشأسره   Cheng Du اسرمثهد يذَُح ذىَس وفذا يٍ يذَُح

َائثح سئُس تهذَح شاَغذو انًسؤونح ػٍ انؼاللاخ انخاسخُح ورنك 

 . تمظش تهذَح ذىَس2014 ديسمبر 16 َىو انثالثاء

ولذ سزة انسُذ انًُظف ػًىص، َائة سئُس انُُاتح انخظىطُح 

نثهذَح ذىَس وسئُس دائشج انرسشَش، تانضُىف انظٍُُُُ ولذ نهى 

نًسح ػٍ انؼًم انثهذٌ ترىَس وػٍ انرغىساخ انرٍ ذشهذها 

انثهذَح يُز انثىسج يؼشخا ػهً انُمائض ويشكضا ػهً َماط انمىج 

 وأٌ ذًكُها نالسرثًاسانرٍ يٍ شأَها أٌ ذدؼم يٍ ذىَس يسغح 

 .يٍ يسرمثم واػذ

إثش رنك ذذخم انسُذ سئُس انذَىاٌ نثُاٌ انرذاخم وانركايم 

انًىخىداٌ زانُا فًُا َخض يداالخ انؼًم انًسهٍ تٍُ انسهظ انثهذَح وانسهظ انًشكضَح كًا ػشج ػهً يداالخ 

 . انًرازح وانرٍ لذ ذسرمغة اهرًاو انششَك انظٌٍُُانرؼاو

 وذىند ذؼشَف االسرمثالثى أخزخ انكهًح َائثح سئُس تهذَح شاَغذو شاكشج انداَة انرىَسٍ ػهً زسٍ 

كًا سكضخ ػهً ذؼذد انًهشخاَاخ انثمافُح . انسضىس تًذَُرها انرٍ ذظُف كشاتغ يذَُح طُُُح يٍ زُث األهًُح

وػثشخ . وانفُُح انرٍ ذُظًها يذَُرها يىخهح انذػىج نرىَس نهًشاسكح فٍ انفؼانُاخ انثمافُح وانفُُح انًمثهح

انضُفح انظُُُح ػٍ اسرؼذادها نرُظُى دوساخ ذذسَثُح نفائذج يٍ ذمرشزه تهذَح ذىَس يٍ انًسؤونٍُ وركشخ 

 .اسرؼذاد يذَُرها نرًكٍُ انغهثح انرىَسٍُُ يٍ يُر خايؼُح نًضاونح دساساذهى انؼهُا تشاَغذو
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 زيارة مجاملت لسفير صربيا بتىنس
 

اسرمثم انسُذ سُف اهلل األطشو، سئُس انُُاتح انخظىطُح نثهذَح 

، سفُش طشتُا ترىَس َىو االثٍُُ  Nikola LUKIC ذىَس، سؼادج انسُذ

 . تمظش انثهذَح فٍ إعاس صَاسج يدايهح 2014  ديسمبر15

و لذ اسرهم انضُف هزا انهماء تانرُىَه تانظذي اإلَداتٍ نهضَاسج انرٍ 

 .كاٌ أداها انشئُس انظشتٍ إنً ذىَس

ثى ذغشق إنً انسظىج انرٍ ذرًُض تها انىخهح انرىَسُح نذي انظشب 

وهى يا أدي إنً ذُايٍ ػذد انسُاذ انىافذٍَ ػهً ذىَس يٍ طشتُا  

 . سائر15 000وانزٌ َُاهض زىانٍ 

إثش رنك تٍُ اهرًايه تانرؼاوٌ انذونٍ و اسرؼشع يا تزنه يٍ يساع 

لظذ إسساء ػاللاخ ذؼاوٌ تٍُ يذَُرٍ تُضسخ و يُضل تىسلُثح و 

 . َظُشذُها تظشتُا

هزا و لذ ذىنً انسُذ سئُس انُُاتح انخظىطُح ذمذَى ػاللاخ ذىَس 

فٍ يدال انرؼاوٌ انذونٍ اناليشكضٌ و تُاٌ يىلؼها طهة انًُظًاخ 

انذونُح نهًذٌ كًا تسث يغ انضُف إيكاَُاخ ذخظُض خغىط ذًىَم 

إلَداص يشاسَغ انثُُح انرسرُح يثُُا أهًُرها فٍ ذسمُك انُمهح انُىػُح 

ػهً انظؼُذ انًسهٍ و انًساهًح انفؼهُح فٍ انرًُُح انًسرذايح 

 . وفٍ انُهىع تًسرىي انخذياخ انًسذاج

   .و فٍ َهاَح انهماء انرًس انسفُش إعالق اسى طشتُا ػهً أزذ األَهح انشئُسُح تًذَُح ذىَس
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 زيارة سفيرة الهند إلى بلديت تىنس

 
اسرمثم انسُذ سُف اهلل األطشو، سئُس انُُاتح انخظىطُح 

 ، سفُشج انهُذ Nagma M. Mallickنثهذَح ذىَس، سؼادج 

تمظش انثهذَح  2014 سبتمبر 30ترىَس طثُسح َىو انثالثاء 

. تانمظثح

و لذ اسرههد انضُفح انهُذَح هزا انهماء ترأكُذ اسذُازها انراو 

نرغىس األوضاع ترىَس   و وػُها تأهًُح انًشزهح انراسَخُح 

انرٍ ذؼُشها تالدَا و انرٍ يٍ شاَها أٌ ذفضٍ إنً 

 .يسرمثم أفضم

ثى ذغشلد إنً يىضىع انضَاسج و انًرًثم فٍ انذػىج انًىخهح 

نهًشاسكح فٍ انًؤذًش انسادٌ ػشش نهًُظًح انؼانًُح 

 أكرىتش 9 إنً 7 انزٌ سُُؼمذ يٍ Metropolisنكثشَاخ انًذٌ 

و لذ أكذخ انسفُشج ػهً أهًُح .  تًذَُح زُذسأتاد2014

انًشاسكح تاػرثاس يا ًَثهه يٍ ذكشَى نهًذَُح انرٍ أطثسد 

كًا ذغشلد إنً يا ذًثهه يٍ . يؤخشا يماعؼح تؼذ خهىد كثُشج

ثمم تداَثُها انسذَث و انمذَى ػالوج ػهً يىلؼها كثاٍَ 

. يذَُح فٍ يدال ذكُىنىخُاخ انًؼهىياخ و االذظال

هزا و لذ ذىنً انسُذ سئُس انُُاتح انخظىطُح ذمذَى انىضغ 

 اإلداسٌ انًؼًىل وانسانٍ نهثهذَاخ فٍ تالدَا يغ تُاٌ انرُظٍ

ته زانُا فٍ إعاس اندًاػاخ انًسهُح و اندهىَح  و انًششر 

. نهرغىس و انرسسٍ

 

 

 

 



 www.commune-tunis.gov.tn---بوابة مدينة تونس 

 

4 

 

 

 

 


