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ي  أول اإلسكندرية ينظمانوبنك  مؤسسة ساويرس
ي تاون معرض فن  ي جالير

 
لألطفال المهمشير  ف

 هاوس

اكة مع  كة اإلسماعيلية بالشر ي ألالستثمار شر  بونتوو العقاري وجالير

  تمظةم ي عن  يبمك الإلسكمدرر  سسويرس  للنمية  الجتنيوعة  من مؤسسةس كل   أعلن
الك  ب بعموالن "الحلم"، إقوم  معسض فن  ولشر

ك  الإلسسسسسسسسسسسسسيوعةلة  مع  ي أيبوننو اللعقوري ي لالسسسسسسسسسسسسس  يور شر نعلق  بعض اللقضسسسسسسسسسسسسومو الليل   الليالليجنيع  ل، بهدف رفع اللوع  تولير
 الألطفول من خالل اللفن كوسةل  للنعبير الإلبدالع  يالك شوف اللذالت.  ير  بوألطفول الليهيش

  مرص، يتيكير 
 
م الفننوح الليعسض، ين ف

ي توين هوي  بوسسسسسس  ال   تولير
 
  ف

 
اليس  31يوم اللقوهسة، لبلد ف اليس 31 ييةسسسسسنقبل اللبيالر بد ال من ،2222فير اليس 31يوم  إىل فير  فير

2222. 

  
  مجوجت اللسسسسسسسسسسسسسسسسم  يرشسسسسسسسسسسسسسس  عيسل، 19ننسو  الليقسوم الليعسض يرست ي

 
مخنلف من  طفال 271 بيشسسسسسسسسسسسسسسورك  ،يصسسسسسسسسسسسسسسموع  الليكسمة ف

  " مؤسسسسسسسةسسسسسس  أبمو  الل د يممهو الليؤسسسسسسسةسسسسسسوت 
نوشسسسسسس ونولسسسسسسسوموسسسسسسسوسسسسسسسةول ممظي  ي  ،"بمو ي  ،اللبيئ  من اللنلوث ، يتيعة  حيوم إنيي

  
 .اللطفول  يه ئ  إنقوذ ، يالليفوضة  اللةومة  لشؤين اللالتئير  يمؤسة  علين 

  هسسذال
 
   سسبسسولقضسسسسسسسسسسسسسسومسسو الليل الليجنيع   رفع اللوع   إىلالليعسض  يهسسدف"الليعسض، ممظيسس  فسحسسوت،  أيلةفةسسو الإلطسسور تحسس   يف

 
  ف

،   الليجنيع، يدمج مجول تيكير  الألطفول الليهيشسسسسسسسسسسسسير 
 
  هم ف

  يالإلبدالع  لديهم. ن ن فخورين بولمنوئج اللني
يتعزرب اللجونب اللفن 

  ويصسل إل هو الألطفول، ينتمل أن سة
 
  قدرتهم عىل رؤر  الليةنقبل بصورة أفضل ك  مكونوال أعضو  فوعلير  ف

 
هم هذال الليعسض ف

 مجنيعوتهم."

وئب اللسكن الهنيوم الليؤسسسسسسسسةسسسسسسس  بوألطفول معد أحد إ :"رس ، الليديسة اللنمفةذم  ليؤسسسسسسسسةسسسسسسس  سسسسسسسسوي أكدت الليهمدسسسسسسسس  نورال سسسسسسسسلةمكيو 
  لام يالل

  اللالألسسسوسسسة  لخطنهو اللنمي ر ، حة  أن تيكير  الليجنيعوت ج ين ق  إج من خالل تيكير  حقةلي
 
، يقوم الأليلطفل ف

 عىل تمية  الليهورالت الل ةوتة  لاطفول، يتعزرب 
 
 خوصسسسسو

 
ال كوئهو أن تنضسسسسين تدخالتهو تسكير  لذال حسصسسسس  الليؤسسسسسةسسسس  بولنعوين مع شر

   يغس 
 
 دمج يتيكير  اللقةم الإلمجوبة  من خالل اللرروضسسسسسسسسسس  ياللفمون، ميو مجعل هذال الليعسض السسسسسسسسسسسن يوج لجهود الليؤسسسسسسسسسسسةسسسسسسسسسس  ف

."الألطفول   الليهيشير 

،لةىل   سنوذةالأل  تيأشسور   
الكنمو " :رئيس قطوع الليةئولة  الجتنيوعة  ياللنمية  الليةندالم  ببمك الإلسكمدرر  حةن   بشر

 
نعيي  دالئيو

الك  هذهن ن سسعدال  لنوسسس ع  مع مؤسسةسس  سسسويرس  سر   الليجنيعوت ، اللشس
 
  تهدف إىل الليةسسوهي  ف

  نعيل بهو منياللني
خالل  اللني

  يؤمن بهو كل من بمك الإلسسسسكمدرر  يمؤسسسةسسس  سسسسويرس  يمن بير   الليخنلف . معولج  اللجوالنب الجتنيوعة  
 ه   الهم اللقضسسسومو اللني

 عن تبيردهم بولسعوم  اللصسسسسسس معيشسسسسسسنهميزرودة اللوع  بتهية  ت ةسسسسسسير  سسسسسسسبل الألطفول بال متيي يالليهيشسسسسسسير  تيكير  
ز
ة  ، فضسسسسسست

  اللديل كتحد أيل روت  تلك اللقضة  عد حة  ت اللعودل  ياللنعلةم اللسالسخ يفسص اللعيل الليةنقبلة ،
 
 ."المضو

المن هذال الليعسض مع الحنفول مؤسسسسسسسسةسسسسسسس  سسسسسسسسسويرس  بيسير   عىل تتسسسسسسسسيةسسسسسسسهو من 22ييي 
 
خاللهو عوئل  سسسسسسسسسويرس ، قوم   قبل عومو

ة، يالألطفول ذيي  سس، يمن بيمهم أطفول الليجنيعوت اللفقير   مرصس
 
الليؤسسسسةسسس  بدعم أهم اللقضسسسومو اللينعلق  بوألطفول الليهيشسسسير  ف

س. يالسسسنطالإلعوق ، يالألطفول بال متيى، يأطفول اللال    مرصس
 
كو  من اللقطوعير   وع  الليؤسسسةسس تئير  ف سر بولنعوين مع اللعدمد من اللشس
، أن   

 ول حةوة الآلجف من الألطفول الليهيشسير  إىل حةوة ممم  يمةنقسة من خالل تاللعوم ياللخوص يمؤسسةسوت الليجنيع الليد  
كير  عىل تمية  مهورالتهم 

توفير حبم  من اللخدموت، تشيل توفير الليتيى ياللسعوم  اللص ة  ياللمفةة  ياللنعلةية  لاطفول مع الليي
 يتعزرب يغس  اللقةم الإلمجوبة  بدالخلهم من خالل اللفمون.  الل ةوتة ،

 -انتهي -


