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استضاف المركز الثقافي الحفل الخيريرل ليييا ل 

روتارل العبور حرث أقرم الحفل الساهر لصيالي  

األطفال ذول االحتراجات اليخياصيا بياألسيميرات 

وق مت فرق إحراء التراث اليوبي مجموعيا مي  

الفقرات الفلكلوررا الرائعا بمشاركا الفيا  كررم 

مرا  كما شاركت فرقا الكفيافيا يحيرياء اليتيراث 

الجعفرل األسيواييي بيميجيميوعيا مي  اليفيقيرات 

االستعراضرا الغيائرا وعلى هامش الحفيل أقيريم 

معرض كبرر لميتجات اليوبا وكذلك العي ري  مي  

الميتجات ر ورا الصيع كما شارك مركز األطفال 

ذول االحتراجات الخاصا بالزرتو  بمعيروضيات 

م  إيتاج األطفال، وكذلك أقرم مزا  عليى إحي   

اللوحات الفيرا م  فلكلور اليوبا لصال  األطفال 

ذول االحتراجات الخياصيا وشيميل اليريوم أرضيا  

رسم باليحيييا ومشياركيا اليجيميقيور بياليفيقيرات 

اليوبرا، رأتي هذا في إطار التعاو  مع روتيارل 

 العبور في مجال التيمرا المجتمعرا.

 
على طررقته الخاصا ق م المركز الثقافي لجميقيورا األمسيريا 

الشعررا الموسرقرا للشاعر السكي رل األستاذ هشام الحبشي 

، ب أت األمسيريا ومفاجأة الحفل المارسترو الفيا  حسام سمرر

بتكررم المركز الثقافي للفائزات بمسابقا األم اليميثياليريا اليتيي 

أعل  عيقا عبر الفرسبوك، وألقى الشاعر الفيا  مجموعا م  

أجمل قصائ ا وأشعارا وميقا قصر ة لألم بمييياسيبيا عيري هيا. 

كما ق م المارسترو الفيا  حسام سمرر لحيا  لقصر ة "أجريبيليك 

إره" م  تألرف الشاعر هشام الحبشي وغييياء اليفيييا  وائيل 

صبحي والفيايا راسمر  م  فرقا أهيل اليميغيييي وكيذليك قي م 

الفيا  الشاب مقاب سمرر لحيا  يح   قصائ  الشاعر الكبرير. 

حضر األمسيريا ميجيميوعيا مي  ميحيبيي الشياعير وميتيابيعيريه 

والسر ات المكرمات وأسره . وفي لفتا كررما ق مت السر ة 

م رر المركز الثقافي جائزة خياصيا ليليزميريليا  -علراء روسف 

سامرا سعر  التي تم اخترارها أما  مثالرا هذا العام لتفايرقا في 

  العمل وإشرافقا على أطفال وطالب المركز بجمرع األيشطا.
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 االحتفال باليوم العالمى للتوحد بمشاركة مؤسسة د.صافيناز المغازى. :ظهرا   23الساعة األحد ا إبريل 

 حفل الموسيقى العربية لفرقة الفنان محمود أبو خضرة الموسيقية.م:  8الساعة إبريل  4الثالثاء 

“ اإلبداع واالبتكار في  اليميكيتيبيام اليعيامية” ورشة عمل ص:  21إبريل الساعة  6 - 5األربعاء والخميس من 

 وتحاضر فيها األستاذة دعاء عبد هللا.

 فعاليام برنامج أجازة الربيع لطالب المدارس الدولية.ص:  9إبريل الساعة  7األربعاء 

، “ليلة سنباطية”بعنوان “ صالون المنارة الثقاف ”حفل الموسيقى العربية لفرقة م:  7إبريل الساعة  22األربعاء 

 ثم فاصل غنائ  للفنانة نادية مصطفى والفنان أركان فؤاد.“ أمير النغم”مع عرض لفيلم 

 االحتفال بيوم اليتيم مع أطفال دار الفرقان لأليتام.ص:  21إبريل الساعة  25السبم 

 بقيادة الفنان محمد عزب.“ مغنواتية”حفل الموسيقى العربية لفرقة م:  8إبريل الساعة  25السبم 

 مع د. وائل وفاء.“ خطة بالتفصيل”ندوة ص:  22إبريل الساعة  32السبم 

 صالون المنارة الثقاف .”حفل الموسيقى العربية لفرقة م:  7إبريل الساعة  35الثالثاء 

 للمؤلف عالء القاض .“ انتبه نحن نتقدم إلى الخلف”حفل توقيع كتاب ظهرا :  23إبريل الساعة  38السبم 

استقبل المركز اليثيقيافيي طيالب ميبيا رة ايرا ة اليميصيرريا 

اسيتيشيارل  -تحت رعارا  . م حت الشررف للتعلرم والتعلم 

االقتصا  السراسي وسراسات األم  القومي وعضو ميجيلي  

رئيري  حيي  -اليواب وبحضور السر  أ. خالي  أبيو ضيريف 

رئر  حي مصر الجي ري ة.  -اليزها والسر  أ.إبراهرم صابر 

حرث ياقش طالب المبا رة المسئولر  في مشكالت  المجتمع 

كارتفاع األسعار وتراكم القماما وكل ما ررتبيط بياليتيحي ريات 

التي تقم المواط  وتق م الطالب بمقترحاتقم في الع ري  مي  

القضارا بحضور أولراء األمور والقرئا التعلرمرا للع ر  م  م ار  مصر الج ر ة. واليميعيروف أ  اليميبيا رة 

تستق ف تحسر  برئا التعلم لطالب الميطقا م  الم ار  الحكومرا وبياء مواط  رتسل  بالمقارات الحراتيريا 

 الالزما لمجتمع أفضل.

تبارت الفرق الموسرقرا المختلفا في إحراء ذكر  العي لريب 

األسمر عب  الحلرم حافظ والتي تحل ذكراا في شقر ميار  

حرث ق م الفيا  فخر لقما  وفرقته الموسرقرا حفال  ميميريزا  

مزج فره األغيريات اليكياليسيريكيريا ميع أغياييي اليثيمياييريييات 

والتسعريات بريما ق م صالو  الميارة الثقافي أرقى حيفيالتيه 

بقرا ة اللواء الفيا  محمو  معوض وق م ميواهيب غيييائيريا 

ألول مرة بحضور كبار الفياير  وايعالمرر  والموسرقرر ، 

أمسيرياتيقيا عيليى مسير  “  العي لرب”وألول مرة تق م فرقا 

المركز الثقافي بمشاركا متمرزة للفييا  ميجي ل اليحيسيريييي 

حفالت الشيقير “  أهل المغيى” الذل رع  م  أبرز اليجوم المعاصرر  للراحل عب  الحلرم حافظ. واختتمت فرقا 

بأجمل أغيرات الفيا  الراحل بقرا ة المارسترو حسام سمرر وسط حضور كثرف وتألق معتا  م  الفرقيا اليتيي 

 أب عت في غياء كوكترالت ميوعا و ورتوهات خال ة م  أجمل ذكررات الطرب المصرل.

 

وتياولت الي وة أيماط التعلم أقرمت فعالرات ي وة "التربرا بالحب" التي حاضر فرقا خبرر التربرا  . وائل وفاء 

عي  األطفال وأيماط السلوك والفرق بر  القرم والمبا ئ وهرم بلوغ األه اف السلوكريا وميقيارات اليتيواصيل 

كيميا اسيتيميرت  الستا وميظوما القرم الكاملا وكرفرا التعامل مع أخيطياء األبييياء وجي ول ميراقيبيا السيليوك.

مق ما عاما ع  مفقوم إ ارة الموار  البشيرريا" واليتيي أ ارهيا المحاضرات المتخصصا للشباب م  خالل "

تياولت المحاضرة أهم المقام التي تقوم بقا وأيواع أيظما العمل وأيواع العاملر  بإ ارة األستاذ إسالم صابر. 

الموار  البشررا وأيواع القراكل اي اررا بالميظمات كما تياولت يظام األجور والتقررمات ومراحل تطور العمل 

  والمتطلبات الوظرفرا المطلوبا للعاملر  بقذا المجال.


