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 انشهش انزهبي نًشكض سػبيت األطفبل روي االحتيبجبث انخبصت  8102يبسط  

كرم مهرجان الفن الدولً الخامس  مركز رعاٌة األطفال بدار االوبررا الرمرصررٌرة 
العزٌز  بالرمرسرابر رة  وكال من الطالبة / سندس محمد المتولً والطالبة / آالء عبد

الفنٌة التً نظمها مهرجان الفن الدولً الخامس" إبداعاتنا الرجرمرٌرلرة "برالر راعرة 
شارك فً المرسرابر رة المستدٌرة بن ابة الفنانٌن التشكٌلٌٌن بدار األوبرا المصرٌة. 

لوحات فنٌة صممرت برخرامرات مرن  4أطفال من أطفال المركز بعدد  5الفنٌة عدد 
 -السرعرودٌرة  -الكوٌت  -االمارات  -البٌئة وضم  المهرجان عدة دول هً  لبنان 

  انجلترا. -أمرٌكا  -سنغافورة 

 

يهشجبٌ انفٍ انذوني انخبيظ يكشو يشكض سػبيت 

 األطفبل و ػذدا يٍ ابُبؤِ بذاس االوبشا انًصشيت

يشكض سػبيت األطفبل روي االحتيبجبث ببطىنت  فىص

  االتحبد انشيبضي

حصد مركز رعاٌة األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة علرى الرعردٌرد مرن 

المٌدالٌات الذهبٌة و البرونزٌة ببطرولرة االترحراد الرمرصرري لر عرا رات 

مرن العب   00. حٌث شارك المركز بعدد 5800الذهنٌة بألعاب ال وى 

ابناء المركز ببطولة الرعراب الر روى الرترً أ رامرهرا االترحراد الررٌراضرً 

األولٌمبً بالرمرعرادي فرً مسرابر رات  بالمركزالمصري ل عا ات الذهنٌة 

دفع الجلة ل عا ات الذهنٌة )متالزمة داون( بالٌروم األول ومسرابر رات 

دفع الجلة والعدو ل عا ات الفكرٌرة برالرٌروم الرورانرً ومسرابر رات عردو 

مصطفى / ل عا ات الذهنٌة )متالزمة داون( بالٌوم الوالث. فاز الالعب 

سرنرة  05تحرت سرن  مهدي بالمٌدالٌة الذهبٌة فً مساب ات دفع الجلة

م  088والالعب / مصطفى مجدي بالمٌدالٌة البرونزٌة فرً سربراق ال

حضور السٌدة األمٌن العام لجمعٌرة مصرر  سنة فً 58عدو تحت سن 

و محمد أمٌن حلمرً الرورانرً  أشنادلللو افة و تنمٌة المجتمع السٌدة / 

 لفٌف من ال ٌادات الهامة بالجمعٌة لتشجٌع فرٌق المركز .

 8102االعتؼذاد نبطىنت انبىنيُج 

استرعرداد لربرطرولرة الربرولرٌرنر  الرترً 

ٌنظمها االتحاد المصرري لر عرا رات 

الذهنٌة حصلت إدارة المرركرز عرلرى 

  تصدٌق مدٌرر دار الردفرال الرجروي

لتدرٌب مشتركً االتحراد الررٌراضرً 

من ابناء المركز ٌومرٌرن اسربروعرٌرا 

الدفال الجروي   بصاالت البولن  بدار

عررامررر   وبرررشررراف أ / حررنرران سررٌررد

ومدرب البولٌن  / سٌد سالمة سرٌرد  

 وبحضور طالب المركز المشاركٌن

حٌث تم تردرٌرب فرً الربرداٌرة عرلرى 

الوضعٌة السلٌمة للو وف و مسرك 

الكرة  و التركٌز على إصابة الهدف 

و د أبدي الالعبون اسرترعردادا جرٌردا 

 للتدرٌبات .
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اىت٘اصو اىدائٌ  ٍع  زئعةظعي  عٜ 

اىصٝتُ٘ ألبداء اٟزاء ٗ اىَقعتعس عة  ٗ 

  و اىَشنال   بدائسة اىَسمص

بةىتْعٞق ٍ  ٗ دة اىتدزٝب قععٌ 

اىتسبٞعي اىعرعنعسٝعي اىعقعٚ ظعٞعة ة 

اىعَٞد / ٍدٝس اىَسمص ٍحعةرعسة  عِ 

مٞرٞي  و األشٍة  ٗمٞرٞي ٍع٘اهعٖعي 

اىَخةطس ٗ ا عتعٞعةطعة  اىععالٍعي 

ٗ  ٍٗجةبٖي اىصالشه ٗاّٖٞةز اىعَعنعةّعٜ

 مٞرٞي اظتخداً  طرةٝي اىحسٝق .

شٝةزة طيني ٗطةىنة  ميٞي 

  اىْٖدظي ٗميٞي اىعيً٘

 االجتًبع بشئبعت حي انضيتىٌ

 وعبئم اإلَقبر انغشيغ

  Steps Against Barriers   ّععع عععَععع

اىَنة زة ٗزشي فْٞي ٗ ٍعسح  عسائعط 
ىعالععالل اىععَععسمععص بعجععَععٞعع   قعععةٍععٔ 
اىتعيَٞٞي ٗظعظ فعرعة عو معنعٞعس ٍعِ 

 اىالالل .

Steps Against Barriers  

تألق فرٌق التموٌل بالمركز من خالل ت دٌم أوبرٌت لٌلى مراد )أنا  لبً دلٌلً( بمسرح الهناجر بدار االوبرا فرً 
إطار المساب ة الفنٌة لمهرجان الفن االبداعً الدولً الخامس واشاد المنظمٌن للمهرجان بفرٌق الترمرورٌرل و ترم 

 تكرٌم مشرفة برام  األنشطة أ/ الهام مٌخائٌل وجمٌع الطلبة المشاركٌن بالعرض الفنً.

ا ترةال بةىًٞ٘ اىعةىَٜ ىَتالشٍي  اُٗ  ىقٚ    / ٍجدٙ بدزاُ   ض٘ اىجَععٞعي اىعَع عسٝعي 

ىيحعةظٞي ٗاىَْة ي ٗاظتشةزٛ األطرةه ٗشٍٞو ميٞي اىدزاظة  اىعيٞعة ىعيعالعرع٘ىعي فعٜ 
ٍةزض ٍِ معو  عةً معٞعً٘  32ٍحةرسة  ِ فخ ٞص األٌٍ اىَتحدة  هةٍعي  ِٞ شَط

 ةىَٜ ىَتالشٍي  اُٗ، ٗفٌ ا تَة  ٕرا اىًٞ٘ زظَٞة ٍِ قنو األٌٍ اىَتحعدة ابعتعداءن ٍعِ 
ٌّ اال ترةه بٔ ظْ٘ٝة فٜ هَٞ   ٗه اىعةىٌ،3123 ةً  مَعة شعةزمع  ٗشازة اىعنعٞع عي  ، ىٞت

بَعيٍ٘ة  ٕةٍي   ِ فسشٞد اظتٖالك اىنٖسبةء ٗ اىَشةزمي فٜ فة يٞي ظة ي األزض قدً  

ٕرٓ اىَعيٍ٘ة    /  َة  اىشسٝف ٍِ ٗشازة اىنٞ ي فٜ  ض٘ز اىتيٞرصُٝ٘ اىَع عسٛ اىعقعْعةٓ 
اىثةّٞي   ٞث  هسٙ ىقةء  ٍ  ٍدٝس اىَسمص اىعَٞد/ٝ٘ظف ظعٞد فقٚ اىدِٝ ٗبعض طعالل ٗ 

 ٗىٞةء  ٍ٘ز اىَسمص ، ٗ  يٚ ٕةٍش اال ترةىٞي فٌ  سض بعض ٍْعتعجعة   عدٝعثعي ىعقعععٌ 
  اال دا  اىَْٖٜ .

  / َععععععععة  شسٝف  / ٍجدٛ بعععععدزاُ

فٜ ه٘ ٍِ اىرس ي اىعةٍسة فٌ فنسٌٝ ٍشتسمٜ االفحة  
اىسٝةرٜ ٍِ  بْةء اىَسمص بَْةظني اىر٘ش بنال٘ىي االفحة  

مَة فٌ فنسٌٝ معال  3122اىسٝةرٜ ألىعةل اىق٘ٙ فنساٝس 
ٍِ األظتةذة/  ْةُ ظٞد  ةٍس اىَع ٘ه اإل ازٛ  عِ 
ٍيف االفحة  اىسٝةرٜ ىَة برىتٔ ٍِ هٖد فٜ فعجٞو 
 بْةء اىَسمص ٗاالشساف  يٚ فدزٝنٌٖ ٗ سصعٖعة  عيعٚ 
ظٖ٘ز ٍسمص ز ةٝي األطرةه فعٜ   ععِ صع٘زة  عاله 
اىنال٘ىي ٗ فنسٌٝ مةبتِ/  نةض زهب اىَع عسٛ ٍعدزل 
فسٝق اىَسمص اىرٙ  َو  يٚ  ةفقعٔ فعدزٝعب طعالل 
اىَسمص فٜ مةفي  ىعةل اىق٘ٙ  ٞث ف٘ه  ٕرٓ اىجٖ٘  

زاهِٞ ٍعِ    عص  بةىَٞداىٞتِٞ اىرٕنٞي ٗاىنسّٗصٝي .
  . ٗهو ٍصٝد ٍِ االّت ةزا  ٗاىنال٘ال 

شةزك  د  ٍِ ابْةء اىَسمص بقعٌ اىتسبٞي اىرعنعسٝعي 

فٚ اىَةزثُ٘ اىرٛ اقةٍتٔ ٗشازة اىتسبٞي ٗ اىعتعععيعٞعٌ 

بَْةظني اال ترةه بةىًٞ٘ اىعةىَٜ ىعَعتعالشٍعي  اُٗ 

بةىَسمص اىسٝةرٜ بةىعنةظٞي بس ةٝي ٗمٞو  ٗه اىع٘شازة 

 / ٍحَد  الٞي ٗفح  إشساف ٗف٘هعٞعٔ ٍعدٝعس  عةً 

ٗ فٚ اطعةز ٕعرٓ  اىتعيٌٞ اىعةً  / ٍحَد  نداىت٘ال

اىَْةظني قةً اىعٞد ٍدٝس اىَسمص بت٘شٝع  شعٖعة ا  

فقدٝس  يٚ اىالالل اىَشةزمِٞ ٗ معال  / ابعتعععةً 

  ٍحَد  عِ ،  / آٍعةه ىعالعرعٚ  عنعداىعحعَعٞعد

 ىيَشةزمي اىرعةىي بةىَةزثُ٘.

 تكشيى انًشبسكيٍ ببنًبسثىٌ  انشيبضيتكشيى فشيق انًشكض ببالتحبد انًصشي 
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ٍشةزمي قعٌ األ دا  اىَْٖٜ بَععععنعس 

 .  ٍدٝسٝي اىشنةل ٗاىسٝةري بنرس طٖسٍط

َذوة انشئىٌ االجتًبػيت ػٍ انُظبفت 

   وانتغزيت انغهيًت

بَنة زة طٞعنعي ٍعِ  ضع٘  
ٍجيط اىْ٘ال اىعَعٖعْعدض 
ٍحَد  نعد اىعىعْعٚ   عِ 
 ائسة اىصٝتُ٘ فعٌ فعحعيعٞعو 
فٞسٗض ظٜ ىالالل اىَسمص 

ظعْعي  21اىرِٝ فعدٗا ظِ 
ٗ د ا ٍِ  ٗىٞةء األٍ٘ز ٗذىل 
فٚ إطةز  ىينشف اىعَعنعنعس 

 ىيَسض  .

 هسٙ اىتيٞرصُٝ٘ اىَ سٛ بسّةٍج اى٘اُ  دة ىعقعةءا   ا عو ٍعسمعص ز عةٝعي االطعرعةه ذٗٛ 

اال تٞةهة  اىخةصي ٍ   ظٞة ة اىعَٞد/ ٝ٘ظف فقٜ اىدِٝ ٍدٝس اىعَعسمعص   عٞعث فعحعد  

ظٞة فٔ  ِ اىخدٍة  ٗ االّشالي اىَتْ٘ ي اىتٜ ٝقدٍٖة اىَسمص ٗ ْٝرس  بٖة ، معَعة قعةٍع  

 دظة  اىنسّةٍج بأهساء  دٝث ٍ   د  ٍِ اىعةٍيِٞ ٗ اىالالل   سب٘ا فٞٔ  ِ ظعععة فعٖعٌ 

بةّتَةئٌٖ ىَسمص األطرةه ٗفٌ ف ٘ٝس فدزٝب طالل اىَسمص اىَشةزمِٞ بةالفحة  اىسٝةرعٜ ٍع  

ك/  نةض زهب ٍدزل اىتسبٞي اىسٝةرٞي ٗ قعٌ زٝةض األطرعةه ٍع   / رعحعٚ اىععٞعد ، 

هيعي فخةطب ٍ   / ظَٞسة طيع  ، ّشةط اىَ٘ظٞقٚ ٍ   / زٖٝةً  ند اىشةفٜ ، ف عو 

  بقعٌ اىتسبٞي اىرنسٝي ٍ   / صرةء ٍحَد .

شةزك ٍسمص ز ةٝي األطرةه ذٗٛ اال تٞةهة  اىخةصي ٍنتني ٍدْٝي ّ س اىعةٍي اال ترةه بٞعً٘ 

اىَس ة اىعةىَٜ ، اىثةٍِ ٍِ شٖس ٍةزض ٍِ مو  ةً، ٗٝقةً ىيدالىي  يٚ اال تعساً اىعععةً، 

ٗفقدٝس ٗ ب اىَس ة إلّجةشافٖة االقت ة ٝي، ٗاىعٞةظٞي ٗاالهتَة ٞي بعدُٗ اىعْع عس فعٜ  ٛ 

 عٞعث   فقعَٞة    سٙ ٍِ ٍثو اىقٍ٘ٞي  ٗاىيىي ٗاىثقةفي ٗاىنٞ ي االقت ة ٝي  ٗ اىعٞةظٞعي

فرمعٞعسا بعارعسال  عةٍعال   بةىَس ةىال ترةه  اىًٞ٘   ص اىحصل االشتسامٜ األٍٞسمٜ ٕرا

 ٞث ف ةٕس  اىْععةء فعْعدٝعدا بع عسٗف اىعععَعو  2312صْة ي اىَالبط فٜ ّٞ٘ٝ٘زك  ةً 

ىٞتح٘ه ٕرا اىتةزٝخ إىٚ زٍعص   2311اىقةظٞي ٗ ا تَد   االٌٍ اىَتحدة ٕرا اىًٞ٘ فٜ  ةً 

 . ىْضةه اىَس ة ٗ ق٘قٖة

قةٍ  ٍدزظي ظساٛ اىقني اىثةّ٘ٝي بصٝةزة 

 ىيَسمص فٜ إطةز اىَشةزمي اىَجتَعٞي 

 3122/8/23ٗزشي فْٞي اىٖٞ ي اىعةٍي ىق ٘ز اىثقةفي  

 8102/8/82د/ ونيذ َبدي )َذوة ػٍ انًشكالث انجُغيت نزوي االحتيبجبث انخبصت 

 3122/8/23اال ترةه بًٞ٘ اىٞتٌٞ بةىتعةُٗ بةىتعةُٗ ٍ  اىٖٞ ي اىعةٍي ىق ٘ز اىثقةفي 

 3122/8/38ز يي ىَجَ  األ ٝةُ بةىتعةُٗ ٍ   ف٘بٞط اىرِ اىجَٞو 

 3122/8/33ٍعسض بٞ  اىَْتجة  بةىتعيٌٞ اىَدّٜ ٍيتقٚ  ٗال ّة 

 3122/8/31ٍعسض فْٜ بَيتقٚ  ٗال ّة   
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