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المحتويــــات

كلمة صاحبة السمو الملكي 

األميرة بسمة بنت طالل المعظمة

عزيزاتي عضوات أندية االينرويل المنطقة 95

بانجازاتهــا  ومصــر   االردن  فــي  االينرويــل  انديــة  تســعدنا  عــام  بعــد  عامــا 
ــزات علــى  واعمالهــا الخيريــة، واســعد بلقائــي عبــر هــذه المجلــة باخــوات عزي
ــب  ــن ح ــن م ــه لديه ــا المس ــر، لم ــرام وتقدي ــب واحت ــن كل ح ــن له ــي، اك قلب
للخيــر، وايمــان باالنســانية التــي تتثمــل فــي االعمــال الخيريــة النبيلــة لالنرويــل.

فالعطــاء  المتجــذر لــدى انديــة االنرويــل منــذ 47 عامــا والمســتمر حتــى يومنــا 
ــى  ــة، عل ــذه االندي ــي ه ــزات ف ــوات  العزي ــام االخ ــرص واهتم ــس ح ــذا ، يعك ه
حــب الخيــر للبشــرية جمعــاء، وترجمتــه خدمــة وعمــال اجتماعيــا يعــود بالنفــع  
والفائــدة علــى مجتمعاتنــا العربيــة  التــي تعانــي فــي الكثيــر مــن المناطــق مــن  

الفقــر والعــوز .

 إن مــا يميــز عمــل االنرويــل هــو الجانــب الخيــري واالنســاني، وااللتــزام بالعيــش 
وتقديــم  المتبــادل  واالحتــرام  واالخــاء  الحــب  معانــي  ونشــر   المشــترك 
المســاعدة لمحتاجيهــا والمســاهمة فــي توفيــر المتطلبات االساســية لشــرائح 
ــل  ــن قب ــؤول م ــرار المس ــة، واالص ــا العربي ــي مجتمعاتن ــاس ف ــن الن ــعة م واس
منتســبات االنديــة علــى التمســك بالقيــم االنســانية وهــذه الرســالة واالهــداف 

ــة.   النبيل

 ولعــل مــا نلســمة مــن اعمــال انســانية متواصلــة النديــة االنرويــل بجهــود 
عضواتــه وهيئاتــه االداريــة المتعاقبــة، يشــكل مصــدرا لاللهــام لــدى الكثيريــن 
علــى امتــداد مســاحة وطننــا العربــي الكبيــر، وبــال ادنــى شــك يعــزز الثقــة 
بالنفــس فــي القــدرة علــى مواجهــة التحديــات وتحويلهــا الــى فــرص وقصــص 
ــة  ــادة، وصفح ــادرة والري ــر والمب ــة للخي ــة  منص ــذه االندي ــل  ه ــا يجع ــاح، م نج
ــا  ــدث فرق ــذي اح ــي ال ــاني العرب ــي واالنس ــل التطوع ــخ العم ــي تاري ــة ف مضيئ

ــل.  ــتقبل االفض ــا المس ــر له ــتهدفة ووف ــات المس ــاة الفئ ــي حي ــرا ف كبي

  وبهــذه المناســبة وعبــر هــذه االســطر فاننــي اجــدد الثقــة باالخــوات العزيــزات 
ــي  ــص امتنان ــن خال ــً ع ــن جميع ــر لك ــة ٩٥ واعب ــل المنطق ــة  اينروي ــي اندي ف
وشــكري وتقديــري علــى عملكــن الخيــري الرائــع، واتمنــى لكــن جميعــً المزيــد 

مــن التقــدم والنجــاح والتميــز فــي خدمــة مجتمعاتكــن.

مع أطيب التمنيات،

صاحبة السمو الملكــــي
األميرة بسمــــــــة بنت طـــــــالل

الرئيسة الفخرية لنوادي اينرويل - األردن

كلمة صاحبة السمو الملكي  األميرة بسمة بنت طالل المعظمة 

عضوات مجلس إدارة المنطقة 95 مصر واالردن

كلمة المندوبة القومية

كلمة رئيسة المنطقة 95 مصر واالردن

"أطفال بال مأوى"

المشاريع المستدامة للمنطقة 95 

مشاريع األندية للسنة اإلينرويلية ٢٠١٧-٢٠١٨

يوم اإلنرويل العالمي 

زراعة األشجار

أنشطة األندية االجتماعية

اإلجتماعات الرسمية للمنطقة 95

زيارة الرئيسة ألندية المنطقة 95

مؤتمر ميلبورن الدولي لالينرويل

شكر وتقدير

لقطات وذكريات

كلمة محررة النشرة
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كلمة رئيسة المنطقة 95 مصر واألردن

السيدة سامية حتاتة 

اخواتى عضوات االينرويل

انقضــى عــام كامــل كان مشــحونا بالعمــل واالنجــاز والحمــد 
هلل،عــام تــم خاللــه التواصــل مــع كل انديــة االينرويــل وحققنــا 
والصداقــة  التواصــل  وهــو  االينرويــل  اهــداف  اهــم  فيــه 

ــوات. ــن  العض ــة بي والمحب

كمــا قمنــا بتعزيــز دور المــرأة واحتفلنــا باليــوم العالمــى للمــرأة 
الرئيــس  زوجــة  الســادات  جيهــان  الســيدة  فيــه  وشــاركتنا 
الراحــل انــور الســادات وكذلــك الســيدة ناديــة عبــده محافــظ  
البحيــرة.  ابرزنــا فــى هــذا اليــوم أهميــة المــرأة علــى مــر الســنين 

ــع. ــة المجتم ــى خدم ــا ف ودوره

كمــا حققنــا شــعار هذا العــام اال وهــو »  فلنتــرك اثرا مســتداما  
فــى  اكثــر  او  شــجرة  بــزرع  االينرويــل  انديــة  قامــت  فقــد   «
مختلــف انحــاء البــالد ، كمــا اســتطعنا ان ننجــح ونحقــق الحلم 
الــذى كان يراودنــى مــن ســنين وهــو االهتمــام باالطفــال دون 
مــأوى وذلــك بمشــاركة كل انديــة االينرويــل فــى تحقيــق هــذا 
المســتدامة فــى  الحلــم بجانــب االهتمــام بمشــروعاتهم 
المجــاالت المختلفــة مــن رعايــة المســنين ،  ســرطان االطفــال  
، اجــراء جراحــات قلــب لالطفــال فــى مستشــفى ابــو الريــش  ،  
ادخــال ميــاه شــرب نظيفــة فــى اماكــن كان ينقصهــا المــاء ،  

محــو االميــة .....الــخ

لقــد ســعدت بتواجــدى فــى مجلــس ادارة المنطقــة واشــكر 
عضواتــه علــى روح المحبــة والصداقــة التــى ســادت بيننــا وكل 

عــام وانتــم  جميعــا بخيــر

سامية حتاتة

كلمة المندوبة القومية للمنطقة 95 مصر واألردن

السيدة سوزان سماحة

ــي  ــالت اللوات ــالت الفاض ــكر للزمي ــدء بالش ــادئ ذي ب ــدم ب  أتق
تشــّرفت بالعمــل معهــن فــي مجلــس إدارة المنطقــة ٩٥ 
المنطقــة  رئيســة  الصديقــة  بالذكــر  وأخــّص  واألردن  مصــر 

الســيدة ســامية حتاتــة .

ــة  ــة الماضي ــنوات األربع ــالل الس ــي خ ــاء عمل ــُت أثن ــد حرص لق
فــي منصــب نائبــة المندوبــة القوميــة ومــن ثــّم المندوبــة 
القوميــة علــى ان اتواصــل بــكل شــفافّية مــع االنرويــل الدولــي 
لخلــق صــورة كاملــة ومشــّرفة لجهــود ونشــاطات نــوادي 
انقــل  . كمــا وحرصــُت علــى ان  المنطقــة ٩٥ مصــر واألردن 
ــي ، ال  ــل الدول ــق باالينروي ــا يتعّل ــتجدات فيم ــة المس ــّن كاّف لك
ــذي  ــل ال ــي لإلنروي ــر الدول ــال المؤتم ــق بأعم ــا يتعّل ــيما فيم س
اقيــم فــي شــهر ابريــل 2018 فــي مدينــة ملبــورن فــي اســتراليا 
ــت  ــد تّم ــتور فق ــل الدس ــة بتعدي ــات الخاص ــا المقترح . وأهمه
مناقشــتها والتصويــت عليهــا ثــم إرســالها الــى العضــوات 

ــر. ــي المؤتم ــة ٩٥ ف ــل المنطق ــاركّن بتمثي ــي ش اللوات

كمــا وأّود ان أتقــّدم بالشــكر واالمتنــان لــكل عضــوات االنرويــل 
ــون  ــو أن يك ــه ، وه ــا تحقيق ــا تمنين ــم طالم ــق حل ــى تحقي عل
لمنطقتنــا مشــروعً مّوحــدًا تشــارك فيــه كل األنديــة الــى 

ــاريع .  ــن مش ــه م ــوم ب ــا تق ــة وم ــطتها الخاص ــب انش جان

لقــد تحقــق الحلــم وجاء مشــروع "أطفــال بــال مــأوى" بالتعاون 
مــع صنــدوق "تحيــا مصــر" ليتــرك أثــرًا مســتدامً ألنديــة انرويــل 
ــامية  ــة س ــة الصديق ــودات الرئيس ــل مجه ــة ٩٥ بفض المنطق

حتاتــة ومجلســها الموقــر.

كل الشــكر والمحبــة لكــّن جميعــا صديقاتــي لمــا منحتمونــي 
ــى  ــو أعل ــة ، وه ــة قومّي ــي مندوب ــة بانتخاب ــة غالي ــن ثق ــاه م اي
ــون  ــز ان أك ــى العزي ــن المول ــو م ــا ، وأرج ــي منطقتن ــب ف منص
للمجلــس  واتمنــى  كمــا  دائمــً.  بــي  ظنكــّن  حســن  عنــد 
ــراب،  ــا غ ــة دين ــة الصديق ــق برئاس ــاح والتوفي ــادم كل النج الق
المندوبــة القوميــة ليلــى األســود، نائبــة المندوبــة القوميــة 
إيمــان البشــاري وكل عضــوات مجلــس إدارة المنطقــة للعــام 

ــادم. الق

دعونــا نعمــل معــا ونتعــاون بــكل تفــاؤل وتســامح وحــب 
لجعــل عالمنــا افضــل لنــا ولغيرنــا مــن البشــر. لــكل امــرأة فــي 

مصــر واألردن والعالــم أجمــع تحياتــي ، 

ولكّن صديقاتي محبتي وشكري وامتناني.

سوزان سماحة
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» تحيا مصر «  هو شــعار مبادرة تّم تأسيســها لتنفيذ مشــروعات 
للقضايــا  جذريــة  حلــول  وضــع  الــى  تهــدف  تنمويــة  قوميــة 
والظواهــر االجتماعيــة التــي تــؤرق حيــاة المصرييــن، كـــ »أطفــال بال 
مــأوى« ، وعــالج فيــروس C  وديــون الغارميــن ، ومشــروعات صغيــرة 
ــا المجتمــع وذلــك لتطويــر  لتمكيــن الشــباب ، وغيرهــا مــن قضاي
وتحســين القــدرات المجتمعيــة . لقــد تــّم تفعيــل مبــادرة » تحيــا 
لتلقــي مســاهمات  المركــزي  بالبنــك  مصــر« وتفعيــل حســاب 
المصرييــن مــن جميــع األنحــاء حرصــً مــن القائميــن علــى المبادرة 

علــى النهــوض بمصــر آلفــاق مســتقبل واعــد.

عمــاًل علــى تحقيــق شــعار اإلينرويــل لهــذه الســنة »أتــرك أثــرًا 
مجلــس  رئيســة  حتاتــة  ســامية  الســيدة  قامــت  مســتدامً« 
المنطقــة ٩٥ مصــر واألردن فــي أول اجتمــاع مــع عضــوات أنديــة 
المنطقــة لهــذه الســنة االينرويليــة 2017- 2018 بعــرض رغبتهــا فــي 
ــد  ــي موح ــروع قوم ــذ مش ــة ٩٥ لتنفي ــة المنطق ــل أندي أن تتكاف
بــال  يخــدم مبــادرة »تحيــا مصــر« مــن خــالل مشــروع »أطفــال 

مــأوى«. 

المنطقــة  مجلــس  عضــوات  اجتمعــت   ،2017 اكتوبــر   4 فــي 
٩٥ لنــوادي االينرويــل برئاســة الســيدة ســامية حتاتــة وحضــور 
المندوبــة القوميــة الســيدة ســوزان ســماحة وعــدد مــن رئيســات 
وعضــوات انديــة اينرويــل مصــر ، مــع الســيدة منــال شــاهين مديرة 
مشــروعات »تحيــا مصــر« ، حيــث قامــت الســيدة منــال شــاهين 
خــالل اللقــاء بعــرض ومناقشــة إمكانيــات التعــاون المشــترك بيــن 
نــوادي االينرويــل ومشــاريع »تحيــا مصــر« مــن خــالل دعــم وحــدات 

ــة . ــدات المتنقل ــة او الوح الرعاي

ــادت  ــواء س ــي أج ــل ف ــوادي االينروي ــوات ن ــات وعض ــت رئيس ناقش
فيهــا روح التعــاون والحمــاس الكبيــر ســبل العمــل إلنجاح مشــروع 
»أطفــال بــال مــأوى« ، واســتعرضت المندوبــة القوميــة الســيدة 
والمســاعدة  الدعــم  انــواع  االجتمــاع  خــالل  ســماحة  ســوزان 
ــي  ــاهمة ف ــل للمس ــوادي االنروي ــل ن ــن قب ــا م ــن تقديمه الممك

ــي . ــروع القوم ــذا المش ــاح ه انج
 

يهدف مشروع »أطفال بال مأوى« إلى:

 تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدريب العاملين فيها.
ألطفــال  واالجتماعيــة  والنفســية  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم   

الشــارع.
 تشكيل وحدات اجتماعية متنقلة.

 تأهيل أطفال الشارع لاللتحاق بدور رعاية إجتماعية.
 تطوير البرامج واألنشطة المتعلقة بتأهيل األطفال.

التضامــن  بــوزارة  مــأوى«  بــال  »أطفــال  تشــغيل  وحــدة  إنشــاء   

االجتماعــي.

وعليــه تــم االتفــاق علــى ان تتولــى انديــة انرويــل المنطقــة تجهيــز 
عيادتيــن شــاملة كل مــا يلــزم مــن أجهــزة وتوفيــر طبيــب 4 مــرات 
ــرى   ــتلزمات أخ ــس ومس ــر مالب ــى توفي ــة ال ــبوع باإلضاف ــي األس ف
لألطفــال والمتابعــة مــن خــالل زيــارات العضــوات لــدور الرعايــة 

بيــن الحيــن واآلخــر.

أنديــة  بيــن  تعــاون  بروتوكــول  توقيــع  تــم   2017-12-26 وفــي 
االينرويــل للمنطقــة ٩٥ مصــر واألردن برئاســة الســيدة ســامية 
حتاتــة وصنــدوق »تحيــا مصــر« ممثــاًل باألســتاذ محمــد العشــماوي 

عضــو مجلــس إدارة منتــدب. 

ــة  ــر لالندي ــل الشــكر والتقدي جزي
التــي ســاهمت بمشــروع »أطفال 

بــال مــأوى« وعددهــم ٢6 نــادي:

  نادي اينرويل اإلسكندرية 

  نادي اينرويل الشروق

  نادي اينرويل مدينة نصر

  نادي اينرويل شرم الشيخ

  نادي اينرويل القاهرة شمال

  نادي اينرويل اإلسكندرية سبورتنج

  نادي اينرويل المنصورة

  نادي اينرويل الزمالك

  نادي اينرويل سفنكس

  نادي اينرويل جيزة األهرام

  نادي اينرويل القاهرة غرب

  نادي اينرويل هيليوبوليس

  نادي اينرويل المعادي

  نادي اينرويل جاردن سيتي

  نادي اينرويل الجيزة

  نادي اينرويل اإلسكندرية النزهة

  نادي اينرويل القاهرة

  نادي اينرويل اإلسكندرية 
ميديتيرينيان

  نادي اينرويل عّمان

  نادي اينرويل  اإلسكندرية شرق 

  نادي اينرويل النيل

  نادي اينرويل طنطا

  نادي اينرويل اإلسماعيلية

  نادي اينرويل التحرير

  نادي اينرويل عمان فيالدلفيا

  نادي اينرويل عمان بترا

أطفـــال 
بال مأوى

توقيع البروتوكول بحضور العديد من رئيسات اندية االينرويل ٩٥

صورة تذكارية بعد امضاء البروتوكول2

  

"على الخد قبلة وِفي القلب فرحة..."



9 ٨

ندوة مع السيدة منال شاهين ممثلة صندوق "تحيا مصر"

زيارة رئيسة المنطقة والوفد الرافق لها لمجمع الدفاع االجتماعي التابع لصندوق "تحيا مصر" في اإلسكندرية.

إفطار مع »أطفال بال مأوى«

مشغوالت الدار

زيارة الرئيسة سامية حتاتة والوفد المرافق لها لدار »أطفال بال مأوى« في القاهرة

أطفال بال مأوى أطفال بال مأوى



المشاريـــــع 
المستدامة
للمنطقة ٩٥

اال  ينمــو  ال  والتطوعــي  الخيــري  العمــل 
بثقافــة  تتمتــع  التــي  المجتمعــات  فــي 
ووعــي عالــي فالعطــاء والبــذل ومشــاركة 
اآلخريــن تقــوي المجتمع وتنمــي العالقات 
ــى  ــراد وترق ــة األف ــظ كرام ــة فتحف األخوي

ــم. به

مشــاريع   ٩٥ المنطقــة  أنديــة  تبنــت 
مدعــاة  عديــدة  تطوعيــة  وخدمــات 
للفخــر والتقديــر مــن أهمهــا المشــاريع 
أنديــة  معظــم  تقــوم  المســتدامة. 
بتولــي  باخــرى  أو  بطريقــة   ٩٥ المنطقــة 
مشــروع )أو اكثــر( مســتدام محبــب لهــم 
مجتمعيــة.  جــدوى  وراءه  مــن  وَيــَرْون 
تنوعــت مجــاالت المشــاريع المســتدامة 
أمــراض  أقســام  تدعــم  طبيــة  مــن 
والتنفــس  الكلــى  ومشــاكل  الســرطان 
والعيــون  األطفــال  وأقســام  والقلــب 
جذعيــة  خاليــا  مــن  الطبيــة  واالبحــاث 
دعــم  مــن  التعليــم  فمجــاالت  وغيرهــا 
للطالــب المحتــاج الــى مكافحــة األميــة 
فمجــاالت البيئيــة بتوصيــل ميــاه نظيفــة 
امــا  تنظيــف  وحمــالت  النائيــة  للمنــازل 
ــا  ــه حظ ــي فل ــري والمجتمع ــم االس الدع
الــى مــآوي عجــزة  أيتــام  وافــرا مــن دور 
ومراكــز تمكيــن المــراة والحــد مــن العنــف 
اأُلَســري ومكافحــة تســريب األطفــال الــى 

الشــارع. 

الخيــر  ودرب  نســير  الخيــر  خطــى  علــى 
ــتدامً   ــً مس ــرا طيب ــً اث ــرك مع ــانا لنت ممش
تــدور  عجلــة  االنرويــل  مشــاريع  ولتبقــى 

علــى ارض الخيــر خيــر اوطاننــا.

١١ المشاريع المستدامة للمنطقة ٩٥ المشاريع المستدامة للمنطقة ١٠٩٥

نــادي اينرويــل عمــان:  يتبنــى نــادي عمــان عــدة مشــاريع مســتدامة منهــا : ترميــم أســقف 
بيــوت متهالكــة لعائــالت مســتورة ،  ومركــز الدعــم االجتماعــي لألطفــال المتســربين، الدعــم 
المالــي للطــالب األقــل حظــا، دعــم مالــي ســنوي لــدار عجــزة، ودعــم مالــي ســنوي لمركــز 

الخاليــا الجذعيــة.

نــادي اينرويــل مدينــة نصــر: يقــوم بدعــم جمعيــة "الغــد المشــرق" لرعايــه وتأهيــل األفــراد 
ذوي اإلعاقــات الذهنيــه والحركيــه والتوحــد  منــذ 2٥ ســنة . قــام  النــادي باســتكمال غرفــه 
ــة  ــّدم للجمعي ــد ، وق ــم الّتوح ــي قس ــه ف ــوده بالجمعي ــارات الموج ــواس و المه ــة الح تنمي
مرتبــة مائيــة جديــدة، ويعمــل النــادي مواصلــة مشــروع كــوب مــاء نظيــف بمحافظــة المنيــا، 

وينّظــم معــرض مالبــس ســنوي لدعــم الطالــب المحتــاج.

نــادي اينرويــل اإلســكندرية شــرق:  يقــدم النــادي أجهــزة ودعــم مالــي 
لــكل مــن مستشــفى مجــدي يعقــوب ومستشــفى الميــري العــام 
بجامعــة اإلســكندرية، كمــا ويقــوم بتقديــم دعــم مالــي لجمعيــة 

الرعايــة المتكاملــة لأليتــام .  

تقديــم  علــى  النــادي  يعمــل  النزهــه:  اســكندرية  اينرويــل  نــادي 
ــداد  ــام  ام ــذا الع ــّم ه ــد ت ــي وق ــموحة التعليم ــفى س ــات لمستش تبرع
المستشــفى ب 11 ثالجــة لحفــظ االطعمــة واألدويــة ومبــّرد ميــاه، اضافــة 
التبــرع بأدويــة لقســم اللوكيميــا وتجديــد وترميــم الحمامــات.  الــى 
ــً  ــً مادي ــّدم  دعم ــات ،وق ــن الغارم ــيدة م ــاعدة ٥0 س ــادي بمس ــام الن ق
لمستشــفى أيــادي المســتقبل للســرطان، كما وتبــّرع بأدوية لمستشــفى 

ــة. ــاالت محتاج ــة لح ــراف صناعي ــّرع بأط ــال، وتب ــاطبي لألطف الش

القلــب  ثقــب  عمليــات  إجــراء  النــادي  يتبنــى  الجيــزة:   اينرويــل  نــادي 
لألطفــال ، دعــم مستشــفى ٥7٣٥7 لســرطان األطفــال،و دعــم فصــل 

محــو االميــة بمركــز المشــابك بالجيــزة .

نــادي اينرويــل اإلســكندرية ميديتيرينيــان: يعمــل النــادي علــى تقديــم 
الدعــم المســتمر لمستشــفى أيــادي المســتقبل ، والتبــرع لمستشــفى 
مجــدي يعقــوب ، واقامــة ســوق خيــري لصالــح طلبــة كليــة العلــوم ، 

ــم. ــان الكري ــهر رمض ــي ش ــنط ف ــع ش ــى توزي ــة ال اضاف

نــادي اينرويــل جــاردن ســيتي:  مشــروع نــادي اينرويــل جــاردن ســيتي 
هــو "دار رفقــاء النبــي". وهــي دار لأليتــام تأسســت عــام 2006  وتضــم 2٥ 
طفــاًل  وأمــً بديلــة تقــوم علــى العنايــة بهــم. تولــى نــادي انرويــل جــاردن 
ســيتي رعايــة هــذه الــدار منــذ تأسيســها الــى يومنــا هــذا . تشــمل الرعاية 
جميــع ســبل العنايــة والراحــة لألطفــال. ومــن الجديــر بالذكــر ان العديــد 
ــم  ــر منه ــل الكثي ــة وحص ــي الدراس ــوا ف ــدار تفوق ــذه ال ــال ه ــن أطف م

علــى ميداليــات رياضيــة مختلفــة.

نــادي اينرويــل ســفنكس: ينّظــم  معــرض المالبــس لطلبــة كليــة التربيــة 
الموســيقية وهــو احــد مشــاريع النــادي القائمــة منــذ ســبعة عشــرة عامــً، 
حيــث يتــم جمــع المالبــس مــن اعضــاء النــادي وبيعهــا للطلبــة فــي الكلية، 
يعــود دخــل المعــرض لدفــع مصاريــف الكليــة للطلبــة غيــر القادريــن. كمــا 
ــرة  ــر الفقي ــه لألس ــنطة رمضاني ــي2000 ش ــع حوال ــى توزي ــادي عل ــل الن وعم
فــي محافظتــي القاهــرة و الفيــوم ويتبــرع ســنويً لمستشــفي ابــو الريــش 

لزراعــة القرنيــة لألطفــال غيــر القادريــن.

ــذ   ــغيلها من ــم تش ــي ت ــتمرة الت ــاريع المس ــن المش ــن م ــم اثني ــادى اينرويــل القاهــرة: يض ن
ــادي  ــل ن ــن قب ــغيله م ــاؤه وتش ــم إنش ــذي ت ــي ال ــروع الرئيس ــً . المش ــرين عام ــة وعش خمس
إنرويــل القاهــرة هــو "دار الياســمين".   أمــا المشــروع الثانــي وهــو مشــروع مســتمر منــذ عــام 
1٩7٥، حضانــة تهــدف إلــى توفيــر الرعايــة الصحيــة، واالجتماعيــة ، والتعليميــة لالطفــال مــن 
ــول  ــة فص ــا ثالث ــة به ــا الحضان ــة. حالي ــاق بالمدرس ــن اإللتح ــل س ــا قب ــى م ــهرا ال ــن 18 ش س

تعتنــي بســتين طفــاًل وبهــا أيضــا  مكتبــة
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فــي  المكفوفيــن  مدرســة  النــادي  يرعــى  المنيــا:   اينرويــل  نــادي 
محافظــة المنيــا منــذ ٥ ســنوات، كمــا ويعمــل علــى رعايــة أطفــال 
ــى  ــة عل ــنة الثالث ــة للس ــة وترفيهي ــة ومادي ــة صحي ــات رعاي ــة بداي جمعي

التوالــي

ســنوية  طبيــة  برعايــة  يقــوم  شــمال:  القاهــرة  اينرويــل  نــادي 
ــال  ــرطان االطف ــفى ٥7٣٥7 لس ــوب ومستش ــدي يعق ــفى مج لمستش

األورام لعــالج   ٥00٥00 مستشــفى  الــى  اضافــة 

نــادي اينرويــل جيــزة االهــرام: يرعــى النــادي فصــل محــو األميــة بمركــز 
معــرض  وينظــم  الفصــل،  مدرســة  براتــب  ويتكفــل  المشــابك  شــباب 
مالبــس لصالــح الطالــب المحتــاج بكليــة التربيــة للطفولة المبكــرة بجامعة 
القاهــرة، كمــا ويعمــل النــادي علــى توصيــل الميــاه فــي محافظــة المنيــا

ــد األورام،  ــا لمعه ــن اللوكيمي ــادي بحق ــرع الن ــا: يتب ــل طنط ــادي اينروي ن
كمــا ويعمــل علــى مســاعدة الفتيــات المقبــالت علــى الــزواج، ودعــم 

المــرأة المعيلــة بمشــاريع صغيــرة

ــدار  ــهريه ل ــارة ش ــادي بزي ــيدات الن ــوم س ــور: تق ــل دمنه ــادي اينروي ن
ــة  ــادي جمعي ــم الن ــا ويدع ــدوار، كم ــر ال ــق بكف ــم بالحدائ ــة اليتي كفال
وجمعيــة  ذهنيــا،  المعاقيــن  األيتــام  لرعايــة  الخيريــه  الحيــاه  زهــور 

مســجد التقــوى لرعايــة الفتيــات اليتيمــات

نــادي اينرويــل اإلســكندرية:  
يرعــى نــادي اإلســكندرية ثالثــة 

ــي: ــتدامة وه ــاريع مس مش

  مدرسة الكفيفات، مدرسة 
النور للبنات

 دار أحمس للمسنين
  أدوية لمستشفى الشاطئ 

للسرطان

نــادي اينرويــل القاهــرة غــرب: يقــّدم النــادي الدعــم لجمعيــة الحــق فــي 
الحيــاة لــذوي االحتياجــات الخاصــة ، وفــي الصــورة تظهــر ورشــة الخياطــة 
ــة  ــنين طويل ــن س ــادي م ــى الن ــا ويرع ــة. كم ــادي للجمعي ــأها الن ــي أنش الت

ملجــأ دار الهنــا ، ويقــّدم الدعــم لمستشــفى ٥00٥00 لمرضــى الســرطان

نــادي اينرويــل المنصــورة:  مشــاريع نــادي انرويــل المنصــورة المســتدامة 
ــور  ــة الن ــع جمعي ــل م ــة براي ــف طريق ــدة الكفي ــم وال ــى تعلي ــتمل عل تش
بمشــاريع  المعيلــة  األم  تمكيــن    ، لأليتــام  الفضــل  دار  دعــم  واالمــل، 

صغيــرة، ودعــم مركــز القلــب والكلــى

نــادي اينرويــل القاهــرة جنــوب )المعــادي(:  يقــوم النــادي ســنويً 
ــّم  بإمــداد مستشــفى مبــرة المعــادي  بأجهــزة طبيــة ، والجهــاز الــذي ت

ــب ــات القل ــاز صدم ــو جه ــام ه ــذا الع ــه ه تقديم

نــادي  مشــاريع  )هيليوبوليــس(:  الجديــدة  مصــر  اينرويــل  نــادي 
الرعايــة  الســنوي لصالــح صنــدوق  المالبــس  بــازار  هيليوبوليــس تشــمل 
الصــورة  ، وفــي  الطبيــة، ومستشــفى األطفــال جامعــة عيــن شــمس 

للنــادي شــمس  عيــن  جامعــة  رئيــس  تكريــم 

يقــوم النــادي برعايــة وكفالــة حوالــي 400  الزمالــك:  اينرويــل  نــادي 
أســرة فقيــرة ، كمــا وأنشــأ النــادي أول وحــدة لزراعــة الكلــى بالمجــان 
بمستشــفى أبــو الريــش لألطفــال، كمــا ويعتنــي باللقطــاء المعاقيــن

بــور ســعيد:  اينرويــل  نــادي 
يتبنــى النــادي حملــة لمكافحة 
مثــل  الكبديــة  الفيروســات 
 ،  C الكبــد  التهــاب  فيــروس 
وســيتم تدعيــم الحملــة بــكل 
إلتمــام  الالزمــة  االحتياجــات 
ــى  ــا عل ــاء نهائي ــة للقض المهم
مدينــة  فــي   C الفيــروس  

الباســلة بورســعيد 

المشاريع المستدامة للمنطقة ٩٥ المشاريع المستدامة للمنطقة ٩٥
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نــادي اينرويــل بتــرا: تقــوم عضــوات نــادي بتــرا بتقديــم أنــواع مختلفــة 
مــن الدعــم لمخيــم غــزة منهــا ، ترميــم أســقف وإنشــاء نــادي ثقافــي ، 

اضافــة الــى اقامــة نشــاطات ترفيهيــة وتوزيــع طــرود رمضانيــة 

"أطفــال  لمشــروع  دعمــه  النــادي  يقــّدم  ســبورتنج:  اينرويــل  نــادي 
ــغال  ــى االش ــال عل ــب األطف ــم تدري ــى دع ــل عل ــث يعم ــأوى" ، حي ــال م ب

الخشــبية األشــغال  المختلفــة مثــل 

ــوي،  ــيل الكل ــور للغس ــز أج ــادي مرك ــم الن ــر: يدع ــل التحري ــادي اينروي ن
كمــا وينّظــم معــرض خيــري ســنوي لصالــح طــالب جامعــة القاهــرة ، 
ــب  ــة قل ــراء عملي ــي اج ــاهمة ف ــدم ، والمس ــرع بال ــة التب ــى حمل ــة ال اضاف

مفتــوح ، واقامــة إفطــار رمضانــي لأليتــام

نــادي اينرويــل النيــل: يدعــم النــادي "جمعيــه نــداء"  لتأهيــل األطفــال 
ضعــاف الســمع وذلــك بالمســاهمة فــي زارعــة القوقعــة ومســاعدة 

المتعــددة. اإلعاقــات  ذوى  األطفــال 

الرياضــي:  يقــوم علــى رعايــة وإعالــة أيتــام  الجزيــرة  اينرويــل  نــادي 
وتالميــذ تحــت خــط الفقــر مــن مدرســة فاطمــة الزهــراء االبتدائيــة ، حيــث 
ــا  ــص حصيلته ــات تخّص ــالب الجامع ــس لط ــارض مالب ــادي مع ــم الن ينّظ

ــا. ــة بنه ــرة وجامع ــة القاه ــن جامع ــة م ــدوق الطلب لصن

اينرويــل  ونــادي  عّمــان  اينرويــل  نــادي  يدعــم  األردن:  اينرويــل  أنديــة 
 . للســرطان  الحســين  مركــز  بتــرا  اينرويــل  ونــادي  فيالدلفيــا 

نــادي اينرويــل الشــروق: يعمــل النــادي علــى دعــم مستشــفى أبــو الريش، 
وتنظيــم معــرض مالبــس لطلبــة جامعــة القاهــرة ، اضافــة الــى تقديــم 

دعمــً ماليــً لــدار األيتــام بمدينــة نصــر، وتقديــم طــرود رمضــان الخيريــة.

نادي اينرويل اإلسماعيلية: 
يقــّدم النــادي مختلــف أنــواع 
األورام  لمستشــفى  الدعــم 
هــذه  وتــّم  باإلســماعيلية، 
الســنة تجهيــز أســّرة العنايــة 
المركــزة بأجهــزة الفولتميتــر 

للتنفــس.

نــادي اينرويــل شــرم الشــيخ:  يســاهم النــادي بحملــة مكافحــة العمــى 
وفــي تجهيــز "بنــك القرنيــات" بمستشــفى روض الفــرج ، ويدعــم مشــروع 
 "ART TO CURE" الشــفاء بالرســم ، وتجهيــز قســم  المرســم الخــاص

بمستشــفى ٥7٣٥7.   

ــي  ــال ف ــت أطف ــة بي ــى رعاي ــل عل ــا: يعم ــان فيالدلفي ــل عم ــادي انروي ن
. SOS قريــة األطفــال

المشاريع المستدامة للمنطقة ٩٥ المشاريع المستدامة للمنطقة ٩٥
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نــادي اينرويــل القاهــرة: يرعــى النــادي "دار 
عضــوات  تقــوم  اذ  للمســنين  الياســمين" 
ــؤونها  ــة ش ــى متابع ــرة عل ــل القاه ــادي انروي ن
الــدار ٥0  . تســتوعب  ورعايتهــا منــذ 2٥ ســنة 
ضيفــً وفــي الوقــت الحالــي يعمــل النــادي 
ــر ــً آخ ــتوعب ٥0 ضيف ــدار لتس ــعة ال ــى توس عل

ــروع  ــي مش ــكندرية: تبن ــل اإلس ــادي اينروي ن
"أطفــال بــال مــأوى" ، قامــت عضــوات النــادي 
"مجمــع  المؤسســة  أقســام   أحــد  بزيــارة 
ممتعــً  يومــً  وقضيــن  االجتماعــي"  الدفــاع 
برفقــة األطفــال اذ قّدمــت الســيدات عضــوات 

المســتلزمات.   وبعــض  التبرعــات  النــادي 

قــّدم  شــرق:  اإلســكندرية  اينرويــل  نــادي 
المتكاملــة،  الرعايــة  لجمعيــة  تبرعــً  النــادي 
فــي  االطفــال  النــادي  عضــوات  وشــاركت 

اليتيــم. بيــوم  احتفالهــم 

ــان:  ــل اإلســكندرية ميديتيريني ــادي اينروي ن
اينرويــل مديتيرينيــان  نــادى  قامــت عضــوات 
وبحضــور  رمســيس  فيــوال  الســيدة  برئاســة 
محافــظ االســكندرية وجميــع األطبــاء بافتتــاح 
وثمانــي  ســنّية   عالجــات  وحــدات  خمــس 
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــي ، وم ــالج طبيع ــدات ع وح
ان جميــع هــذه الوحــدات مقدمــة مــن النــادي 

لــوزارة الصحــة باإلســكندرية.

نــادى اينرويــل النيــل: تــّم توقيــع بروتوكــول 
وشــركة  النيــل  اينرويــل  نــادي  بيــن  تعــاون 
الميــاه والصــرف الصحــى بالمنيــا لتأميــن ٣7 
مركــز   \ االشــرجة  قريــة  فــى  ميــاه  وصلــة 
ــّم توزيــع 200 بطانيــة بقريــة  ســمنوط . كمــا وت

االشــرجة فــي أســيوط.

الجديــــــدة  مصــــــــر  اينرويــــــــل  نــادي 
نــادي  عضــوات  مــن  ايمانــً  )هليوبليــس: 
انرويــل هيليوبوليــس بــأن جميــع الطــالب لهم 
بيئــة مدرســية صحيــة  بالعيــش فــي  الحــق 
ومالئمــة ، تــّم تجديــد مدرســة بالكامــل تحــت 
مصــر  بحــي  والتعليــم  التربيــة  وزاره  رعايــه 
الجديــده ، حيــث تــّم اصــالح وإعــادة تجديــد 
والصالــة  والحمامــات  واألرضيــات  الجــدران 

. ...الــخ  والمســجد  الرياضيــة 

ســبورتنج:  اإلســكندرية  إينرويــل  نــادي 
دفعــة  اول  وتخريــج  بدعــم  النــادي  قــام 
وجليســات  االســنان  طبيــب  مســاعدي  مــن 
ــل  ــرص عم ــر ف ــى توفي ــل عل ــنين ، والعم المس

لهــم 

انرويــل  نــادي  أقــام  عّمــان:  اينرويــل  نــادي 
الشــهر  قبــل  الخيــر  طــرود  حملــه  عمــان 
الفضيــل لقريتيــن فــي الباديــه الجنوبيــة همــا 

الرحمــة. وقريــه  الريشــة  قريــه 

اينرويــل  قــام  المنصــورة:  اينرويــل  نــادي 
المعيــالت  لألمهــات  بالتبــرع  المنصــوره 
صناعــة  لتعّلــم  الالزمــة  والخيــوط  باألنــوال 
طمــاي  بقريــه  وذلــك   ، اليــدوي  الســجاد 
الزهايــرة باإلشــتراك مــع محافظــه الدقهليــة 
قريــه  لجعلهــا  للمــرأة  القومــي  والمجلــس 

. حية ســيا

عضــوات  قامــت  طنطــا:  اينرويــل  نــادى 
فــي  الصفــراء  لعــالج  بجهــاز  بالتبــرع  النــادي 
لألطفــال  الحضانــات  لقســم  وذلــك  الــدم 

الخــدج.

ــادي:  ــوب )المع ــرة جن ــل القاه ــادى اينروي ن
عمــل النــادي علــى تنظيــم بــازار خيــري وحفــل 
رئيســة  عفــت  الســيدة  قامــت  وقــد   ، غــداء 
النــادي  بتســليم الســيدة ســامية حتاتــة تبرعــً 
مــن نــادي إنرويــل المعــادي لصنــدوق "تحيــا 

ــأوى.  ــال م ــال ب ــاص بأطف ــر" الخ مص

نــادي اينرويــل الجيــزة: قامــت عضــوات نــادى 
ــح  ــم لصال ــاز تعقي ــراء جه ــزة بش ــل الجي اينروي

ــال. ــرطان األطف ــفى ٥7٣٥7 لس مستش

مشاريــــــــــع
أنديــة المنطقـة ٩٥
للسنة االينرويليـــة 2017 - 2018



١9 ١٨

نــادي اينرويــل القاهــرة شــمال: قــّدم النــادي 
تبرعــً لبنــك الطعــام المصــري.

نــادي اينرويــل المنيــا: قامــت عضــوات النــادي 
بــال مــأوى وقضــاء  بزيــارة مؤسســة أطفــال 
لهــم  وقّدمــن  األطفــال  مــع  جميــل  يــوم 

الهدايــا والحلــوى .

نــادي اينرويــل شــرم الشــيخ : قــد يكــون 
الرســم مجــرد هوايــة للبعــض امــا بالنســبة 
وســيلة  هــو  فالرســم  الشــيخ  شــرم  لنــادي 
النشــاطات  النــادي بدعــم  للشــفاء، ويهتــم 
الفنيــة والرســم ايمانــً بدورهــا فــي تحقيــق 

 "Art to Cure" الشــفاء 

ــي  ــادي ف ــارك الن ــك: ش ــل الزمال ــادي اينروي ن
مصــر  فــي  مســتوصف  اســتكمال  عمليــة 
هــذه  فــي  الفقيــرة  األســر  لعــالج  القديمــة 
المنطقــة ، كمــا وســاهم فــي شــراء جهــاز 

أشــعة 

النــادي  قــام  ســفنكس:  اينرويــل  نــادي 
تحيــا  مدرســة  طلبــة  علــى  مالبــس  بتوزيــع 

. األســمرات  حــي  فــي    2 مصــر 

نــادي اينرويــل الشــروق : قــّدم النــادي تبرعــً  
ــري . ــية البك ــفى منش لمستش

نــادي اينرويــل جيــزة االهــرام: قــام نــادي 
اينرويــل الجيــزه \ االهــرام برئاســة الســيدة عــزه 
امبابــه  حميــات  لمستشــفى  بالتبــرع  دويــدار 
ــة  ــتلزمات الطبي ــن المس ــا م ــراء احتياجاته بش

الالزمــة للقســم المجانــي.

نــادي اينرويــل اإلســكندرية النزهــة: تبنــت 
عضــوات نــادي اينرويــل اإلســكندرية النزهــة 
التابعــة  مــأوى«  بــال  »أطفــال  مشــاريع   احــد 

"تحيــا مصــر". لمؤسســة 

النــادي  قــام  بتــرا:  عّمــان  اينرويــل  نــادي 
ألهالــي  فرشــه  توفيــر4٥0  مشــروع  بتنفيــذ 

معــان. ثغــرة 

ــادي  ــاهم الن ــعيد: س ــور س ــل ب ــادي اينروي ن
ــب. ــي القل ــب ف ــة ثق ــف عملي ــي تكالي ف

نــادي إينرويــل مدينــة نصــر: ســاهم النــادي 
فــي ايصــال الميــاه النقيــة ل 126 منــزاًل فــي 
فــي  المنيــا  محافظــة   \ ســمالوط  مركــز 

الصعيــد.

نــادى اينرويــل التحريــر: قــام نــادى انرويــل 
ــدي  ــرع نق ــليم تب ــالن بتس ــة جي ــر برئاس التحري
ــب  ــة قل ــراء عملي ــش إلج ــو الري ــفى اب لمستش

مفتــوح.

ســاهم  غــرب:  القاهــرة  إينرويــل  نــادي 
النــادي فــي انشــاء مستشــفى ٥00٥00 لمرضــى 

المجانــي. الســرطان 

نــادى اينرويــل االســماعيلية: قــام النــادي 
الدافــئ  الشــتاء  معــرض  إقامــة  بتنظيــم 
قنــاة  جامعــة  فــي  للطلبــة  رمزيــة  بأســعار 
النــادي علــى  اذ تحــرص ســيدات   ، الســويس 
إنشــاء  منــذ  ســنويا  المعــرض  هــذا  اســتمرار 

1٩86 عــام  النــادي 

اقــام  الرياضــي:  الجزيــرة  اينرويــل  نــادي 
اينرويــل نــادي الجزيــرة معــرض مالبــس لطلبــة 
جامعــة بنهــا. وتــّم تخصيــص إيــراد المعــرض 

لصنــدوق الطلبــة.

ــي  ــادي ف ــاهم الن ــادي انرويــل دمنهــور: س ن
النســب  مجهولــي  لألطفــال  عنبــر  تجهيــز 
فــي الحضانــة اإليوائيــة بالجمعيــة المصريــه 
مركــز   \ االبعاديــه  بقريــة  االطفــال  لحمايــة 

دمنهــور.

نــادي اينرويــل عمــان فيالدلفيا: عمــل النادي 
للمكفوفيــن"   الــرؤى  "جمعيــة  تزويــد  علــى 
فــي بلديــة ديــر عــال  فــي االغــوار الشــمالية 
ــوع ــن ن ــدًا م ــه ج ــه وحديث ــرات خاص بكمبيوت

" Orpit Reader 20 - APH"

نــادي اينرويــل جــاردن ســيتي: اشــترك النــادي 
ــا  ــروع تحي ــي مش ــة ف ــة االينرويلي ــع المنطق م
ــرع  ــى التب ــة ال ــأوى ، اضاف ــال م ــال ب ــر وأطف مص
ومتابعــة   ٥7٣٥7 الســرطان  لمستشــفى 
الغرفــة التــي تحمــل اســم اينرويــل جــاردن 
النــادي منــذ نشــأة  ســيتي والتــي تبــرع بهــا 

لمستشــفى ا

مشاريع األندية للسنة االينرويلية مشاريع األندية للسنة االينرويلية
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هيلينــا  الســيدة  الدوليــة  الرئيســة  نــادت 
العاشــر  بتخصيــص   1٩70 عــام  فوســتر 
مــن كانــون الثانــي فــي بدايــة كل ســنة 
بهــذا  االينرويــل  انديــة  جميــع  لتحتفــل 
 ، األم  النــادي  فيــه  تأســس  الــذي  اليــوم 
يــد  علــى  إنجلتــرا  فــي  مانشســتر  نــادي 

جولدنــج. مارجريــت  الســيدة 
إشــراقته  الســنة  هــذه  لالحتفــال  كان 
الخاصــة والمتميــزة حيــث طلبــت الرئيســة 
الدوليــة لإلينرويــل الســيدة كابيــال چوبتــا 
بالمهــام  تقــوم  ان  األنديــة  جميــع  مــن 

التاليــة: 

 زراعة األشجار .
 انضمام عضوات جديدات لإلينرويل.

 تحقيق إنجازات جديدة.

تنفيــذًا لمــا طلبتــه الرئيســة الدوليــة قامت 
عضــوات المنطقــة ٩٥ مصــر واالردن بنثــر 
األشــجار  فزرعــّن  والعطــاء  الخيــر  بــذور 

واحتفيــّن بروابــط الصداقــة واالخــوة.

مجلــس  عضــوات  احتفلــت  مصــر  فــي 
ســامية  الســيدة  برئاســة   ٩٥ المنطقــة 
القوميــة  المندوبــة  وبحضــور  حتاتــة 
ووزيــرة   ، ســماحة  ســوزان  الســيدة 
غــادة  الســيدة  االجتماعــي  التضامــن 
ــل  ــة االينروي ــدور أندي ــادت ب ــي أش ــي الت وال
مــأوى'  بــال  'أطفــال  القومــي  بالمشــروع 
الــذي ســيترك حتمــً أثــرًا إيجابيــً مســتدامً 

المصــري.  المجتمــع  علــى 

امــا فــي ااْلردن فقــد احتفلــت عضــوات 
وفيالدلفيــا  عّمــان  الثالثــة  ااْلردن  أنديــة 
المنطقــة  رئيســة  نائبــة  وبحضــور  وبتــرا 
مــن ااْلردن الســيدة نهــى شــنودة بزيــارة 
"معــرض ألــف اختــراع واختــراع " المقــام 
فــي متحــف ااْلردن ثــم قامــت الحاضــرات 
المتحــف  باحــة  فــي  األشــجار  بزراعــة 
واختتــم الحفــل بتنــاول  طعــام الغــداء 
ــرح. ــة والم ــة والمحب ــن الصداق ــو م ــي ج ف

كانــت حصيلــة يــوم االينرويــل العالمــي 
للمنطقــة ٩٥ فــي مصــر واالردن:

 زراعة اكثر من 3٠٠ شجرة .
 انضمام 44 عضوة جديدة لالينرويل.

 المساهمة بالمشروع القومي 
»أطفال بال مأوى« .

 يوم االينرويل العالمي

ــاء  ــر والعط ــى الخي "عل

ــدرب  ــى ال ــي، وعل نمض

تتــرك خطانــا أثــرًا طيبــً 

ــتدامً." مس
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الدوليــة لالينرويــل  الرئيســة  بدعــوة مــن 
ــة  ــن رئيس ــاٍت م ــا، وبتوجيه ــال جوبت د. كابي
الســيدة  واألردن  مصــر   ٩٥ المنطقــة 
ــي  ــسٍّ بيئ ــٍي وح ــن وع ــة ، وم ــامية حتات س
االينرويــل  أنديــة  ســيدات  جميــع  قامــت 
فــي مصــر واألردن بزراعــة األشــجار ونثــر 
بــذور الخيــر والعطــاء لتــرك عطــرًا طيبــً 

مســتدامً. وأثــرًا 

زراعـــــة
األشجار

تمــّدك  شــجرة  إزرع  الجيــزة:  اينرويــل  نــادي 
حياتــك وُتجّمــل  والظــّل  بالســعادة 

نادي اينرويل طنطا: في نادي طنطا الرياضي

نادي اينرويل جاردن سيتي: حديقة مبنى دار 
رفقاء النبي لأليتام

نادي اينرويل غرب القاهرة: في نادي الجزيرة الرياضينادي اينرويل عّمان بترا: "أشجار الصداقة" في منطقة أحراش ناعور

نادي اينرويل إسكندرية سبورتينج: وحدة 
الرعاية االجتماعية ألطفال بال مأوى

نادي اينرويل شمال القاهرة نادي اينرويل شرم الشيخ: 
حديقة مستشفى ٥7

نادي اينرويل اإلسكندرية: حديقة دار أحمس 
للمسنين

نادي اينرويل القاهرة:
 شجرة السالم والرحمة في دار 

الياسمين للمسّنات

نادي اينرويل المعادي:
في حديقة مستشفى مبرة 

المعادي

نادي اينرويل إسكندرية شرق:  
في مركز الرعاية المتكاملة 

بالسيوف

نادي اينرويل عمان:
متحف األردن

نادي اينرويل أإلسماعيلية: 
في حديقة جمعية المستقبل 

لرعاية المكفوفين

نادي اينرويل المنصورة:
حديقة دار الطفل السعيد لاليتام 

والمسنين

نادي اينرويل مدينة نصر: 
حديقة جمعية أصدقاء الغد 

المشرق

نادي اينرويل الزمالك:  ملجأ 
مؤسسة الطفل

نادي اينرويل التحرير: حديقة نادي الجزيرة

نادي اينرويل الجيزة األهرام: مركز شباب 
المشابك بالهرم

نادي اينرويل عّمان فيالدلفيا: في متحف 
األردن

نادي اينرويل الجزيرة الرياضي:  في حديقة 
نادي الجزيرة الرياضي

نادي اينرويل اإلسكندرية ميديتيرينيان: 
حديقة دار أحمس للمسنين
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رحلــة نيليــة جميلــة فــي جــو 
ــوات  ــرح لعض ــة والم ــن البهج م
نــادي اينرويــل الجزيــرة الرياضي.

الماضــي  عبــق  لــه  يــوم 
وذكرياتــه قضتــه عضــوات 
ســفنكس  اينرويــل  نــادي 
وضيفاتهــن فــي ربــوع قصــر 

. عابديــن 

اينرويــل  نــادي  عضــوات  احتفلــت 
دار  فــي  المســنات  مــع  القاهــرة 
الياســمين بعيــد األم باالشــتراك مــع 
ــل  ــث تخل ــر حي ــة أكتوب ــباب مطراني ش
الحفــل فقــرات غنائيــة وموســيقية 
ثــم قدمــت عضــوات النــادي هدايــا 

الكريمــات. الــدار  ألمهــات 

عضــوات نــادي اينرويــل المعــادي فــي 
للســيدة  ازيــاء  وعــرض  غــداء  حفــل 
مشــاريع  لصالــح  الحكيــم  نبيلــة 

النــادى.

ــاة  ــد حي ــدق جران ــي فن ــداء ف ــل غ حف
عّمــان أقامتــه عضــوات نــادي اينرويــل 
قدمــت  حيــث   ، فيالدلفيــا  عمــان 
"عبلــه عــازر" عــرض  االزيــاء  مصممــة 
أزيــاء مســتوحاة مــن التــراث العربــّي 
الحاضــرات  عرضهــا  فــي  اشــتركت 

ممــا أشــاع روح المــرح والســرور 

التابعــة  للمســنات  الهنــا  دار  زيــارة 
للهــالل األحمــر، حملــت عضــوات نادي 
ميديتيرينيــان  اإلســكندرية  اينرويــل 
الــدار  لضيفــات  والهدايــا  الحلــوى 
يتبادلــّن  ممتعــً  وقتــً  وقضيــّن 

والحكايــات األحاديــث 

القاهــرة  غــرب  اينرويــل  نــادي  اقــام 
عيســوي  ســهير  الســيدة  برئاســة 
أحيتهــا  غنائيــة  موســيقية  أمســية 
ــي  ــرح الغنائ ــكا للمس ــة فابري مؤسس
الموســيقى  معهــد  مســرح  فــي 
ــل  ــية بفاص ــت االمس ــة  ، افتتح العربي
الليلــة  أوبريــت  تــاله   غربــي  غنائــي 

الكبيــرة.

ــة  ــل مدين ــادي اينروي ــوات ن ــع لعض ــوم ممت ي
نصــر فــي زيــارة قصــر األميــر طــاز بمنطقــة 

التاريخيــة. القاهــرة 

رائعــة عــن مشــروع قنــاة الســويس الجديــدة وعائدهــا   محاضــرة 
االقتصــادي علــى مصــر ، ألقاهــا الفريــق مهــاب مميــش تبعتهــا جولــة 
بحريــة مــع عضــوات نــادي اينرويــل اإلســماعيلية بمناســبة زيــارة رئيســة 

ــا ــق له ــد المراف ــة ٩٥ والوف المنطق

وزيــر  نائــب  هيليوبوليــس  اينرويــل  نــادي  عضــوات  اســتضافت 
أباظــة. علــي  اللــواء  الداخليــة 

"دردشــة انرويليــة" كان عنــوان الورشــة التــي قــام بهــا نــادي عمــان 
نبــذة عــن  الــى  النــادي وضيفاتهــن  ، حيــث اســتمعت عضــوات 
ــة  ــيدة جمان ــوار الس ــه. أدارت الح ــه وأهداف ــل وقوانين ــخ االنروي تاري
المصــري رئيســة نــادي انرويــل عّمــان وهــي مندوبــة قومية ســابقة، 
ــب  ــغلت منص ــادي وش ــابقة للن ــة س ــوري رئيس ــة خ ــيدة هال والس

ــابقً. ــة س ــة قومي مندوب

زيــارة متحــف جلعــاد الثقافــي علــى اطــراف مدينــة الســلط األردنية 
، ويــوم ممتــع وجميــل بصحبــة عضــوات نــادي اينرويــل عمــان بترا.

قامــت عضــوات نــادي اينرويــل المنصــورة برفقــة رئيســة المنطقــة 
الســيدة ســامية حتاتــة وعضــوات مجلــس المنطقــة بزيــارة دار 
الضيفــات  الــدار  فتيــات  اســتقبلت  والمســنين.  لأليتــام  الفضــل 
بالزهــور وأداء رقصــة جميلــة أســعدت الجميــع.  يذكــر ان نــادي 

المنصــورة تبنــى دار الفضــل ويرعــى مشــروعه قاطنيهــا.

يــوم جميــل قضينــه عضــوات نــادي اينرويــل التحريــر مــع األطفــال 
األيتــام فــي مدينــة المالهــي فــي حديقــة الحيوانــات.

أنشطـــــــة األنديــــــــة االجتماعيــــــــة



برئاســة  دمنهــور  اينرويــل  نــادي  عضــوات  قامــت 
األيتــام  األطفــال  باســتضافة  الســيدة مديحــة عبــاس 
الذيــن ترعاهــم الجمعيــة المصريــة لحمايــة األطفــال، 
ــك  ــم وذل ــوم اليتي ــبة ي ــتقبل بمناس ــة رؤى المس وجمعي
بالمجمــع الثقافــي بدمنهــو. قّدمــت عضــوات النــادي 
الهدايــا لألطفــال الذيــن اســتمتعوا بفقــرات مــن الفنــون 
الشــعبية وشــاركوا فيهــا فــي جــو مــن الســعادة والفــرح.

الــى ســيوة  بتنظيــم رحلــة ســياحية  الزمالــك  اينرويــل  نــادي  قــام 
الداخليــة. الســياحة  تشــجيع  علــى  منــه  حرصــً  واالســكندرية 
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ــة هجــرس حفــل  ــزة برئاســة الســيدة هال ــادي الجي أقامــت عضــوات ن
ــة  ــرح جامع ــى مس ــحاب عل ــليم س ــترو س ــادة المايس ــيقي بقي موس

ــورال. ــال الك ــح أطف ــة لصال ــذه الحفل ــع ه ــص ري ــرة ، ُخّص القاه

ــار  ــة نص ــيدة أميم ــة الس ــا برئاس ــل طنط ــادى اينروي ــوات ن ــت عض قام
باإلحتفــال بيــوم اليتيــم ، وذلــك بدعــوة اطفــال دار العــزب لأليتــام ، 
ــم  ــداء أقي ــل غ ــور حف ــام لحض ــألوالد األيت ــنيم ل ــة تس ــال جمعي واطف
طنطــا  نــادى  فــي  وإســعادهم  عنهــم  للترفيــه  خصيصــا  لهــم 
الرياضــي .  تضمــن الحفــل فقــرات غنائيــة بمصاحبــة دي جــي وتقديــم 
الحلــوى والهدايــا للمدعويــن مــن األطفــال الذيــن عبــّروا عــن فرحتهــم 

ــج . ــل البهي ــذا الحف به

ــع  ــى مجم ــة ال ــي رحل ــيتي ف ــاردن س ــل ج ــادي اينروي ــوات ن عض
ــمعان . ــي س ــر النب ــان ودي األدي

قــام نــادي اينرويــل الجيــزة االهــرام بتنظيــم رحلــة الــى الجونــه 
وذلــك   ، المختلفــة  االينرويــل  أنديــة  مــن  عضــوات  بمشــاركة 
بيــن  لتشــجيع الســياحة الداخليــة وتدعيــم أواصــر الصداقــة 

عضــوات نــوادي االينرويــل .

قــام نــادي اينرويــل شــرم الشــيخ بتنظيــم عــرض أزيــاء لمصممــة األزيــاء اللبنانيــة 
ريمــا بحصلــي ، تبعــه عشــاء راقــى علــى أنغــام الكمــان .

ــر 2017 نــدوة تحــدث فيهــا اللــواء ســعد عبــد الهــادي ســليمان وكيــل المخابــرات  احتفــااًل بانتصــارات اكتوبــر عقــد نــادي اينرويــل بورســعيد فــي اكتوب
العامــة )بالمعــاش( الــذي شــارك فــي حــرب اكتوبــر 1٩7٣ وأصيــب اثنــاء قيامــه بواجبــه الوطنــي فــي عمليــات حربيــة . للــواء ســليمان عــدة مؤلفــات فــي 

مجــاالت عــّدة 

ــا  ــل المني ــادى اينروي ــوات ن ــت عض قام
بمشــاركة  اليتيــم  بيــوم  باالحتفــال 
االطفــال األيتــام تنــاول وجبــة الغــداء 

وتقديــم الهدايــا واأللعــاب لهــم .

ــل  ــروق الحف ــل الش ــادي اينروي ــام ن أق
ــالم  ــدق الس ــي فن ــادي ف ــنوي للن الس
مــن  كبيــر  عــدد  حضــره  والــذي 
ــس  ــه ومجل ــوادي المنطق ــوات ن عض
إداره المنطقــه االينرويليــة.  ُخصــص 
دخــل الحفــل لمشــروع هــذا العــام 
ــة  ــع لمؤسس ــأوى" التاب ــال م ــال ب "أطف

تحيــا مصــر.

اينرويــل  نــادي  عضــوات  اســتمعت 
وضيفاتهــن  النزهــة  اإلســكندرية 
اســتاذ  عمــر  الناصــر  عبــد  للدكتــور 
هــو  مــا  كل  عــن  النفســي  الطــب 

. النفســي  العــالج  فــي  حديــث 

االســكندرية  اينرويــل  نــادى  أقــام 
حفــل شــعرى غنائــي موســيقي مــع 
بحضــور  محفــوظ  أمانــي  الشــاعرة 
واألردن  مصــر   ٩٥ المنطقــة  رئيســة 
اســتمتع  حتاتــة.  ســامية  الســيدة 
جــو  ســاده  الــذي  بالحفــل  الحضــور 

والمحبــة. الصداقــة  مــن 

اينرويــل  نــادي  عضــوات  تألقــت 
ســبورتنج بحفــل النــادي الخيــري "ليلــة 
. بــارود  ربيــع  المطــرب  مــع  لبنانيــة" 

ــب  ــوده الح ــو يس ــي ج ــد األم ف ــل بعي ــرق يحتف ــكندرية ش ــل اإلس ــادي اينروي ن
والصداقــة .

أنشطة األندية االجتماعية أنشطة األندية االجتماعية



إجتماعـــــــات المجلـــــس التنفيـــــــذي 
الرســمية للمنطقــة ٩٥ مصــر واألردن
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اإلجتماع التمهيدي مع الرئيسات والسكرتيرات 
وأمينات الصندوق في ١6-9-٢٠١٧ 

ــامية  ــيدة س ــة ٩٥، الس ــة المنطق ــت ، رئيس ــتداما« قام ــرا مس ــرك أث ــق »أت ــن منطل م
ــم  ــاح ودع ــة ٩٥ إلنج ــل المنطق ــة اينروي ــع أندي ــاون جمي ــا بتع ــرض رغبته ــه بع حتات
مشــروع قومــي موحــد يخــدم الدولــة. فاقترحــت الســيدة ســامية  دعــم مشــروع 
»أطفــال بــال مــأوى« التابــع للمشــروع القومــي »تحيــا مصــر« وهــو مشــروع يهــدف الــى 
العنايــة بأطفــال الشــارع وتأميــن مــأوى لرعايتهــم مــن كافــة النواحــي االجتماعيــة 

ــية.  ــة والنفس والصحّي

 إجتمــاع مجلــس المنطقــة 95 مــع 
المندوبــات فــي ١٨-١١-٢٠١٧

إجتمعــت الســيدة ســامية حتاتــة، رئيســة المنطقــة ٩٥ وعضــوات 
مجلــس المنطقــة ٩٥، بمندوبــات األنديــة االينرويليــة للمنطقــة  

ــر. ــل مص ــوادي اينروي ــوات ن ــن عض ــد م ــور العدي بحض

ــاريع  ــن مش ــر ع ــزاز وفخ ــكل اعت ــة ب ــامية حتات ــيدة س ــت الس تحّدث
ــم  ــاريعها ، ث ــت مش ــا وتابع ــت بزيارته ــي قام ــة الت ــة المنطق أندي
أطلعــت الحضــور علــى تطــورات المشــروع القومــي لهــذه الســنة  
ــير  ــن س ــة ع ــة واضح ــورة تفصيلي ــت ص ــأوى« وقّدّم ــال م ــال ب »أطف

ــه.  ــاز ألهداف ــن انج ــق م ــا تحق ــروع  وم المش

طرحــت الســيدة ســامية حتاتــة فكــرة ضــم الفئــة الشــبابية تحــت 
مظلــة االينرويــل ، واســتحداث اينرويــل آكــت وانتــر ويــل اقتــداء 
الروتــاري )روترآكــت وانتــر آكــت( وعــرض االقتــراح علــى  بنــوادي 

المؤتمــر الدولــي عــام 2021.

ــل  ــة اينروي ــع أندي ــن جمي ــة م ــامية حتات ــيدة س ــت الس ــا وطلب كم
المنطقــة القيــام بــزرع شــجرة فــي يــوم االنرويــل العالمــي بتاريــخ 
ــس  ــى مجل ــالها ال ــور  وإرس ــدث بص ــق الح ــّم توثي 10-1-2018 وان يت

ــة. المنطق
كمــا وعرضــت الســيدة الرئيســة علــى الحضــور تصميــم علــم 

الجديــد. المنطقــة 

للمنطقــة  الفخريــة  الســكرتيرة  المفتــي  عــزة  الســيدة  قامــت 
باإلعــالن عــن المناصــب الشــاغرة للســنة القادمــة ، وطلبت الرئيســة 
ــا  ــا لم ــواغر وفق ــذه الش ــغل ه ــوات لش ــيح عض ــوادي ترش ــن الن م

ــل. ــتور اإلنروي ــي دس ــاء ف ج

قّدمــت الســيدة كاملــة توفيــق امينــة ســر المنطقــة اقتراحــً 
برفــع كلفــة التنقــل الســنوية المســتوفاة مــن العضــوات ، وأن 
تقــوم المندوبــات بعــرض هــذا االقتــراح علــى أنديتهــم وأبــدت 

غالبيــة الحضــور تأييدهــم للفكــرة.

قامــت الســيدة هنــاء الســادات، مســؤولة الموقــع االلكترونــي 
الــذي ســيعقد فــي  الدولــي  المؤتمــر  بعــرض وشــرح مســابقة 

مدينــة ميلبــورن األســترالية فــي شــهر نيســان 2018.

ــادي  ــادي جــاردن ســيتي ون ــارة الرئيســة لمشــاريع ن زي
لحضــور  لمصــر  األردنــي  الوفــد  زيــارة  )خــالل  النيــل 

 ١٧-١١-٢٠١٧ فــي  المندوبــات(  اجتمــاع 

"دار رفقــاء النبــي" هــو دار لأليتــام تأســس عــام 2006  ويضــم 
2٥ طفــل وأم بديلــة تقــوم علــى العنايــة بهم. تولــى نادي 
ــْوَم االول  ــذ اْلَي ــدار من ــذه ال ــة ه ــيتي رعاي ــاردن س ــل ج انروي
لتأسيســها وإلــى يومنــا هــذا . ُيعنــى النــادي بتوفيــر جميــع 
ــر ان  ــر بالذك ــن الجدي ــال. وم ــة لألطف ــة والراح ــبل الرعاي س
العديــد مــن أطفــال هــذه الــدار تفوقــوا فــي تحصيلهــم 
ــّوق  ــات تف ــى ميدالي ــم عل ــل بعضه ــا وحص ــّي ، كم العلم

رياضــّي فــي مســابقات رياضيــة مختلفــة.

لنــادي  المســتدامة  المشــاريع  أحــد  هــو  "نــداء"  مركــز 
ضعــاف  األطفــال  لتأهيــل  مركــز  وهــو  النيــل.  اينرويــل 
اإلعاقــات  ذوي  واألطفــال  القوقعــة  وزارعــي  الســمع 

المتعــددة.

منشور 
»أطفال 

بال مأوى« 
من إعداد 

السيدة هناء 
السادات

اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥ اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥
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 زيارة رئيسة المنطقة والوفد المرافق لها الى األردن
من تاريخ ٢ إلى 5 ديسمبر ٢٠١٧ 

 السبت ٢-١٢-٢٠١٧

رئيســة  حتاتــة  ســامية  الســيده  قامــت 
واألردن  مصــر   ٩٥ االينرويليــة  المنطقــة 
بزيــارة ميدانيــة الــى أنديــة اإلنرويــل فــي 
ــة  ااْلردن يرافقهــا نخبــة مــن عضــوات أندي

اإلينرويــل مــن مصــر.

مــع  حتاتــة  ســامية  الســيدة  اجتمعــت 
رئيســات أنديــة االينرويــل فــي ااْلردن بفندق 
عــن  لموجــز  واســتمعت  عّمــان  الروتانــا 
أنشــطة ومشــاريع كل نــادي تلــك التــي 
الدراســة.  قيــد  زالــت  مــا  واخــرى  تّمــت 
كمــا وناقشــت مــع الحاضــرات إمكانيــة 
للمشــروع  تابعــه  لمشــاريع  تبنيهــم 
بــال مــأوى«.  »أطفــال  القومــي للمنطقــة 
مــن  كبيــرة  بمشــاركة  االجتمــاع  تمّيــز 
واألردن،  مصــر  انرويــل  أنديــة  عضــوات 
اندّيــة  مــن  العضــوات  خاللــه  تبادلــت 
البلديــن الشــقيقين األعــالم ، أنديــة انرويــل 
ــكندرية،  ــورة، االس ــرة، المنص ــر ) القاه مص
ــة  ــيتي( وأندي ــاردن س ــرق، ج ــكندرية ش اس
وبتــرا(.  فيالدلفيــا  عمــان،   ( ااْلردن  انرويــل 
ــامية  ــيدة س ــة، الس ــت الرئيس ــا قام وختام
ــن  ــدات م ــوات الجدي ــد العض ــة بتقلي حتات

االردن شــارة االينرويــل.

اإلثنين ٤-١٢-٢٠١٧

الملكــي  الســمو  صاحبــة  رعايــة  تحــت 
المعظمــة  طــالل  بــن  بســمة  األميــرة 
وبحضــور ســمو األميــرة ماجــدة بنــت رعــد، 
فــي  المصــري  الســفير  عقيلــة  وحضــور 
االردن الســيدة منــى ســعيد، أقامــت نوادي 
اينرويــل ااْلردن حفــل غــداء بمناســبة زيــارة 
رئيســة المنطقــة ٩٥ والوفــد المرافــق مــن 
مصــر الشــقيقة فــي فنــدق الفــور ســيزونز 

ــان. ــي عّم ف

 فــي كلمتهــا ألقت الســيدة ســامية حتاتة 
الضــوء علــى أهميــة شــعار االينرويــل لهــذا 
وإيجابياتــه  مســتداما"  اثــرا  "اتــرك  العــام 
علــى المجتمــع. كمــا ورحبت ســمو االميرة 
مصــر  مــن  االينرويــل  بضيفــات  بســمة 
الحبيبــة وشــددت علــى العالقــة التاريخيــة 
ــة  ــر، راجي ــط ااْلردن بمص ــي ترب ــدة الت الوطي
فــي  واالســتقرار  األمــن  دوام  اهلل  مــن 

البلديــن الشــقيقين.

وِفــي اجــواء مــن الــوّد واأللفــة والصداقــة 
ــداء،  ــام الغ ــور طع ــاول الحض ــة تن الحميم
فنّيــة  بفقــرة  اللقــاء  فرحــة  واكتملــت 
قدمتهــا المطربــة المتألقــة جالينــا لتختم 

ــل. ــز والجمي ــل المتمي الحف

 االحد ٣-١٢-٢٠١٧

رئيســة  حتاتــة  ســامية  الســيده  قامــت 
واألردن  مصــر   ٩٥ االينرويليــة  المنطقــة 
عضــوات  مــن  لهــا  المرافــق  والوفــد 
أنديــة  وعضــوات  المنطقــة  مجلــس 
ــادي  ــاريع ن ــد مش ــارة اح ــر بزي ــل مص اينروي

الحاليــة. للســنة  بتــرا  اينرويــل 

يخــدم  مخبــزًا  بتــرا  اينرويــل  نــادي  انشــأ 
النميــرة  وادي  فــي  المهمــش  المجتمــع 
بغــور المزرعــة فــي ااْلردن ، ويعــود المخبــز 
علــى افــراد هــذا المجتمــع بدخــل يكفــل 

ــة.  ــاة كريم ــم حي له

تناولــت الضيفــات وجبــة افطــار بســيطة 
الطابــون  خبــز  فيهــا  تذوقــن   ، وشــهّية 
الــذي  النميــرة  مخبــز  انتــاج  مــن  الطــازج 

بتــرا.  أســس بدعــم مــن نــادي اينرويــل 

اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥ اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥
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الثالثاء ٥-١٢-٢٠١٧

ــة  ــس المنطق ــوات مجل ــن عض ــا م ــق له ــد المراف ــر واألردن والوف ــة ٩٥ مص ــة االينرويلي ــة المنطق ــة رئيس ــامية حتات ــيده س ــت الس قام
ــادي  ــاريع ن ــد مش ــو اح ــان وه ــة عم ــي مدين ــاركا ف ــة م ــي منطق ــي ف ــم االجتماع ــز الدع ــارة مرك ــر بزي ــل مص ــة اينروي ــوات أندي وعض

ــنة. ــذه الس ــان له ــل عم اينروي

مركــز الدعــم االجتماعــي هــو مركــز يتبــع الصنــدوق األردنــي الهاشــمي ، ويقــدم خدمــات منهجيــة لألطفــال العامليــن والمتســربين 
واألطفــال المعرضيــن لخطــر التســرب والدخــول فــي ســوق العمــل مــن ســن 7 ســنوات الــى 18 ســنة. 

الجمعية العمومية في ٣١-٣-٢٠١٨

ــة 2018-2017  ــنة االنرويلي ــة " للس ــة العمومي ــاع " الجمعي ــد اجتم ُعق
ــة  ــة، رئيس ــامية حتات ــيدة س ــة الس ــكندرية برئاس ــة اإلس ــي مدين ف
المنطقــة ٩٥، وعضــوات مجلــس الهيئــة اإلداريــة وبحضــور المندوبة 
القوميــة الســيدة ســوزان ســماحة ورئيســات ومندوبــات وعضــوات 
أنديــة اإلنرويــل مــن مصــر والوفــد الزائــر مــن ااْلردن علــى رأســه 

ــة - االردن(.  ــة الرئيس ــنودة )نائب ــى ش ــيدة نه الس

شــكرت الســيدة الرئيســة العضــوات علــى تفانيهــّن فــي مشــاريع 
انديتهــّن ونشــاطاتها ، كمــا وثمّنــت مشــاركتهن فــى المشــروع 

ــر. ــا مص ــدوق تحي ــع صن ــاون م ــأوى« بالتع ــال م ــال ب ــى "»أطف القوم

 نقلــت الســيدة ســوزان ســماحة رســالة الرئيســة الدوليــة لالنرويــل، 
الســيدة كابيــال جوبتــا،  واعلنــت ان عضــوات أنديــة المنطقــة ٩٥  
الدوليــة  الرئيســة  رغبــة  تحقيــق  فــي  نجحــّن  قــد  واالردن  مصــر 
بزيــادة عــدد عضــوات االينرويــل وزراعــة األشــجار وتســويق اســم 

االنرويــل عالميــً. 
كمــا واعلنــت الســيدة ســامية حتاتــة اســماء العضــوات اللواتــي 
لعــام  الشــاغرة  المنطقــة ٩٥  بمناصــب مجلــس  بالتزكيــة  فــزّن 

: 201٩/2018  وهــي كاآلتــي 

  المندوبة القومية : السيدة ليلى األسود )مصر( 
  رئيسة المنطقة : السيدة دينا غراب )مصر(

  نائبة المندوبة القومية : السيدة ايمان البشاري)مصر(
  نائبة الرئيسة : السيدة زينب الغزالي )مصر(

  نائبة الرئيسة : السيدة سوزان الكيالني )األردن(
  المنظمة الدولية : السيدة منى الجميعي )مصر(
  محررة المجلة : السيدة ايمان الطرشوبي )مصر(

منصــب  مــن  اســتقالتها  ماجــد  عفــاف  الســيدة  قدمــت  وقــد 
مســؤلة تنميــة النــوادي وذلــك لرغبتهــا الترّشــح لمنصــب عضــو فــي 

مجلــس االينرويــل الدولــي للعــام القــادم. 

كمــا ورّشــح مجلــس المنطقــة ٩٥ باإلجمــاع الســيدة نيللــي حلمــي 
لمواصلــة مهــام منصــب مســؤولة تنميــة النــوادي آلخــر الســنة 

ــة. ــة الحالي االينرويلي

محــررة  اعدتــه  الــذي  الكتّيــب  حتاتــة  ســامية  الســيدة  عرضــت 
النشــرة، رلــى الحــاوي، لتقديمــه فــي مؤتمــر االينرويــل العالمــي 
الســابع عشــر المنعقــد فــي الحــادي عشــر مــن ابريــل  2018 فــي 
مدينــة ميلبــورن االســترالية ، والــذي ينقــل صــورة مشــرقة إلنجــازات 

واألردن مصــر   ٩٥ المنطقــة 

وقامــت مســؤولة الموقــع االلكترونــي، الســيدة هنــاء الســادات 
ــتدامة  ــة المس ــة المنطق ــاريع أندي ــن مش ــر ع ــم قصي ــرض فيل بع
وزيــارات الرئيســة لألنديــة وافتتــاح بعــض مشــاريعهم لهــذا العــام.

وتقديــرا لــكل مــن ســاهم بمشــروع »أطفــال بــال مــأوى« قامــت 
الرئيســة ســامية حتاتــة بتســليم شــهادات تقديــر تعّبــر عــن امتنانها 
وشــكرها لــكل مــن تعــاون وبــذل جهــدًا فــي تحقيــق اهــداف 

المشــروع مهتديــن بــروح االينرويــل فــي العطــاء والصداقــة.

ــة انرويــل مصــر  ــارة توجهــت الســيدة ســامية والوفــد المرافــق لهــا مــن عضــوات مجلــس المنطقــة وعضــوات أندي وبعــد انتهــاء الزي
SOS  ــا وهــو رعايــة بيــت أطفــال فــي قريــة األطفــال ــادي انرويــل فيالدلفي ــارة احــد مشــاريع ن لزي

تقــوم قريــة الـــ SOS  برعايــة »أطفــال بــال مــأوى« حيــث يقطــن فــي كل منــزل عــدد مــن األطفــال مــن الجنســين مــن عمــر الــوالدة الــى 
ســن 14 ســنة ترعاهــم أم بديلــة رعايــة كاملــة.  قامــت عضــوات الوفــد الضيــف بزيــارة احــد منــازل القريــة والتقيــن باالطفــال واالمهــات ، 

كمــا وقامــت الضيفــات بزيــارة روضــة أطفــال القريــة . 

اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥ اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥
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زيارة الرئيسة والوفد األردني الزائر الى
" دار أحمس"

الجمعيــة  اجتمــاع  لحضــور  لإلســكندرية  األردنــي  الوفــد  زيــارة  هامــش  علــى 
ــة  ــة المنطق ــة رئيس ــامية حتات ــيدة س ــتقبلت الس ــارس 2018  أس ــي م ــة ف العمومي
ــي "دار  ــي ف ــد األردن ــق  الوف ــكندرية العري ــل االس ــادي اينروي ــوات ن ــا عض وصديقاتن
أحمــس". هــذه الــدار هــي احــد أهــم مشــاريع نــادي االســكندرية المســتدامة 

والســيدة ســامية حتاتــة هــي مــن مؤسســيها.

ال توحــي األجــواء فــي "دار أحمــس" للزائــر بكآبــة شــيخوخة أو ثقــل العمــر الطويــل 
بــل هــي أقــرب الــى فنــدق صغيــر . تتســع الــدار التــي تــّم إنشــاؤها عــام 1٩8٥ فــي 
رحابــة تضــّم 1٥2 نزيــال، يســكنون فــي 147 غرفــة وجنــاح ، وقــد حصلــت الــدار علــى 
التضامــن االجتماعــى  التقديريــة مــن وزارة  العديــد مــن األوســمة والشــهادات 

ــة ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــنين ف ــة المس ــل دور رعاي ــد أفض ــا أح كونه

التسليم والتسلم
في ٢3-6-٢٠١٨

ليلى األسودالمندوبة القوميةسوزان سماحة

إيمان البشارينائبة المندوبة القوميةليلى األسود

دينا غرابرئيسة المنطقةسامية حتاتة

زينب الغزالينائبة رئيسة المنطقة  - مصر-دينا غراب

سوزان كيالنينائبة رئيسة المنطقة  - األردن -نهى شنودة

عنايا شرارةمسؤولة تنمية األندية للمنطقةنيلي حلمي

منى الجميعيالمنظمة الدولية للمنطقةرندة المتبولي

إيمان الطرشوبيمحررة النشرةروال حاوي

اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥ اإلجتماعات الرسمية للمنطقة ٩٥

كلمة رئيسة المنطقة 95 مصر واالردن
للسنة االينرويلية الجديدة ٢٠١٨-٢٠١9

زميالتــى وصديقاتــى العزيــزات اشــكركّن علــى ثقتكــّن واختياركــّن لــي رئيســة للمنطقــة 
٩٥ مصــر واالردن للعــام 201٩/2018 ، ويســعدنى ان أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل عضــوه 
فــى منظمتنــا الجليلــة علــى مــا بذلتــه فــى العمــل الجــاد علــى إســعاد األشــخاص األقــل 
حظــا فــى مجتمعاتنــا فــي كافــة المجــاالت ، وعلــى التعــاون الــذى أنجــح مســيرتنا اذ كنــا 

قلبــً واحــدًا ويــدًا واحــده نعمــل فــي جــو مــن األلفــة والمحبــة.

ــى  ــز عل ــنوات ترّك ــالث س ــدة ث ــاريعنا لم ــام "Empower & Evolve" ومش ــذا الع ــعارنا له ش
ــتقبل  ــال المس ــذب أجي ــن ج ــن م ــل أن نتمك ــا ونأم ــاص . كم ــكل خ ــرأة بش ــن الم تمكي
ونشــجع الشــباب علــى اإلنضمــام إلــى منظمتنــا لضمــان اســتمراريتها نحــو غــد أفضــل  .
كمــا واتقــدم بخالــص التهنئــة للمجلــس التنفيــذى للمنطقــة ٩٥ مصــر واالردن وكل 
مجالــس ادارة االنديــة متمنّيــة لهــم دوام التوفيــق والنجــاح فــى عطاءهــم ودعمهــم 

للخير. 

دينا غراب



زيــارات رئيســة المنطقــة 95 مصــر واالردن 
ألنديــة ومشــاريع المنطقــة 

زيارة نادي اينرويل بور سعيد

زيارة نادي اينرويل الجزيرة الرياضيزيارة نادي اينرويل المنصورة زيارة نادي اينرويل طنطا

زيارة نادي إينرويل عّمان

زيارة أندية اينرويل اإلسماعيلية و بور سعيدفندق الماسة - رئيسة المنطقة والوفد األردني الزائر في ضيافة نادي اينرويل جيزة األهرام

زيارة أندية اينرويل: القاهرة جنوب، الزمالك، التحرير

زيارة نادي اينرويل عّمان بترا

زيارة نادي اينرويل شرم الشيخ

زيــارة أنديــة اينرويــل: جــاردن ســيتي، القاهــرة غــرب، الجيــزة، القاهــرة، القاهــرة 
شــمال

زيــارة أنديــة اينرويــل  النزهــة، اإلســكندرية شــرق، اإلســكندرية، اإلســكندرية 
ميديتيرينيــان، اإلســكندرية ســبورتينج، دمنهــور

زيــارة أنديــة اينرويــل الشــروق و مدينــة نصــر  ومصــر 
الجديــدة

زيارة نادي اينرويل عّمان فيالدلفيا

زيارة نادي اينرويل سفنكس

والوفــد  الرئيســة  زيــارة  الســمع:  لضعــاف  نــداء  مركــز 
النيــل. اينرويــل  نــادي  لمشــروع  الضيــف  األردنــي 

3٧ زيارة الرئيسة ألندية المنطقة ٩٥ زيارة الرئيسة ألندية المنطقة 36٩٥



المجلس التنفيذي لإلينرويل الدولي 2017-2018الرئيسة الدولية لإلينرويل السيدة كابيال جوبتا

المؤتمر الدولي السابع عشر لالينرويل
في مدينة ميلبورن األسترالية من 2018/4/14-11

صداقــة اينرويليــة جمعــت مــا يقــارب ال 1400 ســيدة فــي مؤتمــر 
االينرويــل العالمــي الســابع عشــر فــي مدينــة ميلبــورن االســترالية.

ــا  ــن مع ــم قضي ــاء العال ــف أرج ــن مختل ــروح م ــالت ال ــيدات جمي س
اربعــة أيــام حافلــة بالفعالّيــات والنشــاطات المتنوعــة ، اجتماعــات 
عمــل وجلســات للتصويــت على قــرارات دســتورية ، فقــرات ترفيهية 

ــة  ــن المحب ــرًا ع ــاركات تعبي ــالد المش ــن ب ــة م ــذكارات رمزي ــا وت ــادل هداي ــارف وتب ــاءات تع ــاء ولق ــوات عش ــة ، دع ــالت راقص ــة ، حف وفنّي
والصداقــة والســالم بيــن شــعوب العالــم أجمــع . 

ــة  وصداقــات جديــدة وكثيــر مــن الصــور تبقــى شــاهدة علــى ذكريــات جميلــة  فــي ملبــورن حملــت االوقــات الســعيدة احاديــث ودّي
لمؤتمــر ناجــح بــكل المعاييــر.

ــم  ــي عل ــناديل حلم ــيدة أش ــت الس ــزاز، رفع ــِر وإعت ــكل فخ ــاح وب ــل اإلفتت ــي حف ــّرفً ، ف ــورًا مش ــر واألردن حض ــة ٩٥ مص  كان للمنطق
ــص  ــى صوي ــيدة من ــازت الس ــد ف ــمية ، وق ــة الهاش ــة األردني ــم المملك ــت عل ــص رفع ــى صوي ــيدة من ــة والس ــر العربي ــة مص جمهوري

بمقعــد فــي المجلــس اإلداري لالينرويــل الدولــي ممثلــة للمنطقــة ٩٥ مصــر واألردن .

ــال  ــتدامة ن ــاريعها المس ــة ومش ــة المنطق ــن أندي ــذة ع ــّم نب ــب يض ــع ُكتّي ــة ٩٥ بتوزي ــن المنطق ــر م ــي المؤتم ــاركات ف ــت المش  قام
ــإدارة حــوار شــيق بعنــوان “ تمهيــد الطريــق لمســتقبل  اعجــاب الجميــع ، كمــا وقامــت الســيدة أشــناديل حلمــي مرتجــى مــن مصــر ب

االينرويــل مــن اجــل تــرك اثــر مســتدام“.

المؤتمر القادم في مدينة جايبور بالهند عام  ٢٠٢١ 

شارك من مصر

نيللي حلمي 
اشناديل حلمي مرتجى

منال العطار
عنان هالل 

فاطمة فايد

شارك من األردن

منى صويص
رلى الحاوي

ربى أبو غوش
منال كيالي

دينا كبابجي

الســيدة أشــناديل حلمــي مرتجــى وحــوار شــيق بعنــوان “ تمهيــد الطريق 
لمســتقبل االينرويــل مــن اجــل تــرك اثر مســتدام“.

الراية األردنية تحملها السيدة منى صويص

الســيدة منــى صويــص تفــوز بمقعــد فــي مجلــس ادارة  االينرويــل 
   201٩-2018 القادمــة  للســنة  الدولــي 

الراية المصرية تحملها السيدة أشناديل

صــور المؤتمــر مقدمــة مــن البــوم الســيدة أشــناديل مرتجــى 
الخــاص. كل الشــكر.

39 مؤتمر ميلبورن الدولي لالينرويل مؤتمر ميلبورن الدولي لالينرويل3٨



الوفــد األردنــي مــع رئيســة االينرويــل الدولــي كابيــال جوبتــا الرئيسة القادمة للسنة 2018-201٩ السيدة كريستين كيربي
أعــاله ومــع الرئيســة القادمــة للســنة اإلينرويليــة 2018-201٩ 

ــي الســيدة كريســتين كيرب

الكتّيب الذي مثل المنطقة ٩٥ في المؤتمر الدولي
من إعداد محررة النشرة رلى الحاوي

عّمــان  اينرويــل  نــادي  األردن  مّثــل 
بتــرا فــي مســابقة مؤتمــر اإلينرويــل 

الدولــي فــي ميلبــورن ، تحــت عنــوان

"Helping Hands."

مثــل مصــر نــادي اينرويل ســفنكس 
اإلينرويــل  مؤتمــر  مســابقة  فــي 

الدولــي فــي ميلبــورن، تحــت عنــوان

"Leave a lasting legacy."

مشروع اإلينرويل الدولي القادم للسنوات 2018-2021شعار اإلينرويل للعام القادم

صديقاتنــا رئيســات انديــة االينرويــل المنطقــة ٩٥ مصــر واالردن أتقــدم بإســم رئيســة وعضوات 
مجلــس المنطقــة ٩٥ مصــر واالردن وجميــع عضــوات أنديــة مصــر واالردن بالشــكر واإلمتنــان 
ــق  ــد لتحقي ــن جه ــوه م ــا بذلتم ــاء وم ــن عط ــكّن م ــه  أنفس ــادت ب ــا ج ــى كل م ــر عل والتقدي

أهــداف اإلنرويــل ومــا تحملــه مــن خيــر وتكافــل وإحســان

َوما َتخَفى الَمكــــــاِرُم َحيُث كاَنْت
َوال أْهُل الَمكاِرِم َحيُث َكاُنـــــوا      

انعام حسنين
نادي اينرويل القاهرة

هالة هجرس
نادي اينرويل الجيزة

سهير العيسوي
نادي اينرويل غرب القاهرة

ناديا شاكر
نادي اينرويل المنيا

سمية عبد المجيد
نادي انرويل اسكندرية النزهة

سحر لبيب
نادي اينرويل الشروق

جمانة المصري
نادي اينرويل عّمان

عفت محمد
نادي اينرويل جنوب القاهرة

مديحة عباس
نادي اينرويل دمنهور

عفاف عادل
نادي اينرويل اإلسماعيلية

وفا هاللي
نادي انرويل شرم الشيخ

ربى أبو غوش
نادي اينرويل عمان بترا

ليلى الهاكع
نادي اينرويل المنصورة

أميمة نصار
 نادي اينرويل طنطا

سناء عيد
نادي اينرويل الزمالك

هنا بليق
نادي اينرويل مدينة نصر

خديجة الصوراني
نادي انرويل جاردن سيتي

داليا صقر
نادي اينرويل اسكندرية سبورتنج

شهيرة عبد الرحمن
نادي اينرويل اإلسكندرية

جيالن مختار
نادي اينرويل اإلسكندرية شرق

راندا رمضان
نادي اينرويل بور سعيد

نجوى حداد
نادي اينرويل عمان فيالدلفيا

جيالن غنيم
نادي انرويل الجزيرة الرياضي

فيوال رمسيس
نادي اينرويل اسكندرية ميديتيرينيان

منال العطار
نادي اينرويل مصر الجديدة

نجوى حجازي
نادي اينرويل شمال القاهرة

عزة دويدار
نادي اينرويل جيزة األهرام

داليا نور
نادي اينرويل سفنكس

جيالن الشاذلي
نادي انرويل التحرير

عفاف عصمت
نادي اينرويل النيل 

4١ شكر وتقدير مؤتمر ميلبورن الدولي لالينرويل4٠
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النشــــرة
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فــي ختــام الســنة االينرويليــة 2017 – 2018  الحافلــة بالعطــاء 
ــامية  ــيدة س ــل للس ــكر الجزي ــدم بالش ــة أتق ــازات الطيب واإلنج
حتاتــة رئيســة المنطقــة ٩٥ مصــر واألردن ، ولزميالتــي عضــوات 
ــة  ــوات أندي ــات عض ــع الصديق ــة وجمي ــس إدارة المنطق مجل
اإلنرويــل فــي مصــر واألردن علــى ثقتهــم التــي منحونــي إياهــا.

 كان عملــي كمحــررة للنشــرة تجربــة رائعــة حيــث توطــدت 
ــي  ــات اللوات ــع الصديق ــي وجمي ــة بين ــة والصداق ــر المحب أواص
ــور  ــار والص ــي باألخب ــّن ، يزودنن ــم معه ــال دائ ــى اتص ــت عل كن
الخاصــة بأنشــطة نواديهــّن، فكانــت زياراتــي الــى القاهــرة 
اإلتصــاالت  وأصبحــت  الرحــالت،  أجمــل  مــن  واالســكندرية 
نبــض  الوتســاب  ورســائل  األلكترونيــة  والرســائل  الهاتفيــة 
ــة صداقــة ال بيــن زميــالت وصديقــات وحســب بــل  محبــة وصّل

ــة.  ــل وأحب ــن أه بي

الــى علــى  الموكلــة  بالمهــام  أكــون قــد قمــت  أن  أتمنــى 
الوجــه األفضــل وبمــا يحقــق أهــداف االينرويــل، وال يفوتنــي ان 

ــي: ــي عمل ــاندني ف ــن س ــكل م ــق ل ــكر العمي ــدم بالش أتق

صديقتي وابنتي زين فراج

مسؤولة الموقع اإللكتروني وصديقتي هناء السادات

صديقتي الكاتبة واألديبة منى حمزة

صديقتي التي قّربت المسافات بين عّمان والقاهرة 
رندا المتبولي

ــادي  ــي ن ــي ف ــان لزميالت ــكر واإلمتن ــل الش ــدم بجزي ــا وأتق كم
ــي. ــتمر ل ــجيعهن المس ــن وتش ــى دعمه ــرا عل ــان بت عم

أنتــّن،  الصديقــاِت  وخيــر  عرفتكــّن  اإلينرويــل  مظلــة  تحــت 
معكــّن قضيــت أجمــل اللحظــات وعرفــت أطيــب األوقــات

مــن كل قلبــي اشــكركّن وأتمنــى أن يحفــل العــام اآلتــي 
بــكل خيــر وعطــاء.

رلى الحاوي

لقطات وذكريات 
ــل  ــة االينروي ــة وعجل ــة والمحب ــا الصداق تجمعن

ــوان ... ــا عن ويبقــى حــب األردن ومصــر لن

المــرأة  عيــد  وبمناســبة   11/٣/2018 فــي 
أنديــة  عضــوات  اســتضافت  العالمــي، 
االينرويــل المنطقــة ٩٥ مصــر واالردن برئاســة 
ــة ومجلســها الموقــر ،  الســيدة ســامية حتات
واعضــاء نــادي روتــاري االســكندرية جولــدن 
العمــراوي  رانيــا  الســيدة  برئاســة  رايــدرز 
الدكتــورة جيهــان الســادات، حــرم الرئيــس 
الســابق أنــور الســادات، والمهندســة ناديــة 

البحيــرة. محافــظ  عبــده، 




