
 :األفعال األبرز لهذا اليوم
 
 توزيع االبتسامات؛ 
 بناء المجتمعات

 المرحبة؛
األسر القادة؛ 
تقريب المسافات؛ 
زرع شجرة األمل؛ 
تفعيل دور بااالسر؛ 
الرياضة اوًال و آخرًا؛ 

مميزات يوم يونيس آينيدي 
 :2012شرايفر لعام 

 
 برنامجًا من  12احتفل

منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بهذا اليوم 

 ؛)2011برامج في  5(
 صدرت مقاالت في

 الجرائد المحلية؛
 تنوعت األنشطة ما بين

األعمال الفنية والرياضة 
واجتماع األسر 

والمنتديات واألنشطة 

‐MENA/Sports & Initiatives Office/NFE/228/2012  

 :نشير الى
       ــن ــد مــ ــزيــ مــ

االحتفـاالت آتـيـة      
تشــريــن    5فــي      
نــوفــمــبــر / الــثــانــي

ضــمــن بــرنــامــج    
األولمبياد الخـاص  
ــري    ــصـــ ــمـــ الـــ
ــع       ــة م ــراآ ــالش ب
الــــجــــامــــعــــة    
االميـريـآـيـة فـي        

 القاهرة؛
        تم تحـمـيـل آـافـة

النشـاطـات عـلـى       
المـوقـع الـخـاص       
بيونيس آـيـنـيـدي       

 شرايفر؛
  يمآن رؤية المزيـد

مــن الــتــفــاصــيــل    
ــى       ــل والصــور ع
صفحة الفيسـبـوك   
ــع        ــوقــ ــمــ و الــ
ــي     ــرونـ ــتـ ــآـ االلـ
الخاص بالبـرامـج   

 المذآورة هنا؛
        ــزال ــن ال ن ــح ن

بانتـظـار إسـتـالم       
ــتــقــريــر مــن         ال
االولمبياد الخـاص  

 .في تونس 
 



احتفل األولمبياد الخاص في لبنان بطريقة مختلفة ، بحيث أطلق الـعـنـان    
البداع الالعبين في الرسم والرقص والتلوين والغناء مع نـفـحـة مـرح         

وذلـك  . وسعادة عاشها جميع المشارآين في هذا الـنـهـار  الـتـرفـيـهـي            
بحضور طالب من الجامعة اللبنانية الدولية،  الـداعـمـيـن  الـدائـمـيـن              

 .لألولمبياد الخاص لبنان

 لبنان

أقام األولمبياد الخاص العراقي ألعابًا رياضية لالعبين والمدربين في   
 اليوم العالمي ليونيس آينيدي شرايفر

 العراق

هي العبارة التي تصدرت الصـحـف فـي مسـقـط فـي               تقريب المسافات  
األمس وهذا ما يعآس حياة يونيس آينيدي شرايقر وآذلك مهمة األولمبيـاد  
الخاص وفلسفته وقلت عائشة بعبود إن  الهدف من هذا يوم هو االحـتـفـال    

 .وأن نقول للعالم إن الجميع فائز رغم االختالفات الفردية

 ُعمان

 للمرة األولى

البرنامج الفرعي في جنين لـالنضـمـام       العبًا في فلسطين من 60تجمع 
إلى تنظيم احتفال بإرث يونيس آينيدي شرايـفـر عـبـر تـنـظـيـم نـهـار                 

والشآر الجزيل يذهب إلى وحدة الشباب، الصلـيـب األحـمـر،       .  رياضي
مدرسة األمل الخاصة، ومؤسسة جنين على جهودهم في تـنـظـيـم هـذا          

 .الحدث

 فلسطين

يوم غني  باالنشطة، لالحتفال بشآل مختلف بيوم يونيس آينيدي : شجرة األمل
:الآثير من االحتفاالت و النشاطات  في يوم واحد !  هذه السيدة االستثنائية. شرايفر

 nine“إعالن .بناء الشراآة مع جامعة البحرين ضمن مشروع التعليم والتوعية 
dot”  الراعي   لوفد ألولمبياد الخاص البحريني  الى األلعاب العالمية في آوريا

،  إعالن شرآة ألبا لأللومينيوم فبي البحرين عن تجديد دعمها2013الجنوبية لعام 
لألولمبياد الخاص،  تآريم القادة من المدير الوطني و المدير الرياضي لعطائهم  
المطلق لألولمبياد الخاص ، إعالن األمم المتحدة البحرين عن نية دعم نشاطات 

..http//:: برامج األولمبياد الخاص، غيرالمعارض و االبداع في تصوير الفيديو
bk3bvu0PwDE=v&detailpage_player=feature?watch/com.youtube.www 

 البحرين

أقام األولمبياد الخاص المصري مـنـتـدى لـألـسـر جـرى فـيـه مـنـاقشـة                     
والثاني رآـز عـلـى      التدخل المبآر لألطفال، بموضوعين األول عن أهمية 

للرياضيين وتحدث المهندس أيـمـن عـبـد         اتباع نظام غذائي صحي أهمية 
ذوي االعـاقـة الـذهـنـيـة            الوهاب عن أهمية الرياضة فـي حـيـاة األفـراد        

 .وخصوصُا الالعبين صغار السن

 مصر

 للمرة األولى للمرة األولى
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بمبادرة شخصية من محمد الشراح، والد لطفلين من ذوي االعاقة الذهنية، تم ااالحتفال 
تم جمع األسر مع أطفالهم احتفاًال . بإرث يونيس آينيدي شرايفر للمرة األولى في الآويت

وبذل المتطوعون قصارى جهدهم لجلب االبتسامة . بذآرى إرث يونيس  آينيدي شرايفر
وآان التوقع من األسر توسيع دائرة األصدقاء لألوالدهم لآي يشعروا . الى وجوه الجميع

 باالحترام والتفبل داخل مجتمعهم

العب من األولمبياد الخاص األردني  100، تجمع  2012سبتمبر / أيلول 22نهار السبت 
ليشهدوا وينضموا الى مباريات آرة السلة ولتذآر السيدة التي جعلت مـن آـيـانـهـم أمـرًا           
ايجابيًا ومنحتهم فرصة  الضهار قدرتهم وقوتهم فـي الـمـجـال الـريـاضـي وفـي داخـل                    

وستستمر االحتفاالت يوم السبت المقبل حيث سيتم الـتـرآـيـز عـلـى الـوحـدة               .  مجتمعهم
 ...يتبع... والدمج

على الرغم من األوضاع الصعبة، نظم برنامج األولمبياد الخاص 
السوري اليوم العالمي لالحتفال بإرث يونيس آينيدي شرايفر وذلك 
التقت . للالثبات القاطع مرة أخرى بااللتزام غير المشروط لهذه القضية

لالستمتاع ” تشرين“مجموعة من الرياضيين في حمام السباحة الداخلي 
باليوم الرياضي وتم الحديث بشآل موجز عن إنجازات السيدة شرايفر 

للجمهور وتم تقديم هدية تذآارية للرياضيين السعداء بالقيام بنشطات 
 .رياضية

 الآويت

 سوريا

احتفاء بيوم مؤسس االولمبياد الخاص الدولي السيدة يونيس آينيـدي  
 نشـاط شرايفر، نظم االولمبياد الخاص الجزائري مؤتمر لألـسـر و       

أمـا الـمـؤتـمـر          . ات رياضية تمثلت في آرة السلة و العاب الـقـوى  
الخاص باألسر فقد خصص للراحلة السيدة يونيس آينيدي شرايـفـر   
حيث تم إعطاء نبذة عن حياتها و أهم المراحل األساسية الـتـي مـر      

الـدمـج   بها االولمبياد الخاص وجهود آل شرايفر التي تـهـدف الـى        
آما أشاد األولياء المشارآـيـن فـي هـذا         .  االجتماعي عبر الرياضة

المؤتمر إلى الفوائـد التي اآتسبها أطفالهم آما طلبوا من االولمـبـيـاد    
 .الخاص الجزائري المزيد من النشاطات والشفافية

 الجزائر

 األردن

 ! الوحدة بين الشباباآلثار الرومانية شاهدة على 

نوادي االولمبياد الخاص   3عبر :2012سبتمبر /أيلول 29يوم السبت 
مدارس مختلفة، تم االتفاق على تنظيم نشاط لالحتفال بشآل  3في 

 .مختلف هذا العام بذآرى يونس آنيدي شرايفر

إجتمع الشباب مع العبي األولمبياد الخاص في األردن في محيط القلعة 
متر؛ إّال أن  100مترًا و 50الرومانية وتباروا على سباق مسافة 

 .  الهدف يبقى الوحدة وتمضية الوقت معًا 

 للمرة األولى

 األردن

 للمرة األولى

لالحتفال بإرث يونيس آينيدي تم الجمع ما بين الفنون والرياضة 
شرايفر ولنشر التوعية، بحضور جمهور من الالعبين وأسرهم 

وضيف الشرف الفنان وآذلك الرئيس الفخري والمدير الوطني 
القدير ناصر المزداوي في نادي طرابلس لألفراد ذوي االعاقة 

وبعدها قام الحضور بإفتتاح معرض لألشغال اليدوية . الذهنية
ألطفال مرآز طرابلس لذوي اإلعاقة الذهنية وصور فوتغرافية 
للفنانة المبدعة شهد عبدالناصر الطاهر أحدى طفالت متالزمة 

داون وآذلك اجريت مباريات استعراضية في لعبة آرة الطاولة 
 . ولعبة البوتشي

 للمرة األولى ليبيا



 ُعمان

 الجزائر

اللقطات  
 : الحاسمة
 الصورة

تساوي آالف  
 !الآلمات
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