
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 نفري الرياضيني و الشباب

م2014أغسطس  12الثالثاء   

 قوافل اخلري للمتضررين من السيول و االمطار



:مقدمة   
  المجتمعي العمل روح ازكاء و التكافل و التعاون إطار وفي وتوفيقه اهلل بحمد  

  و الشبابية المؤسسات و الهيئات لكل نداء عملب الرياضة و الشباب وزارة بادرت
  من لمتأثرينا لدعم المناشط اندية و القدم كرة اندية بجانب المنظمات و الرياضية
  و استجابة المبادرة هذه وجدت قد و ، المختلفة الوالية بمناطق السيول و االمطار

   . نفرةال تدشين خالل من وضح كبيرين تفاعل
 المجلس رئيس ، الخرطوم والية والي نائب بتشريف النفرة تدشين تم  

     لجان رؤساء من عدد و  الرئاسة معتمدي ، االجتماعية التنمية وزير ، التشريعي
  الجهات ممثلي و االندية رؤساء من كل حضور بجانب التشريعي المجلس اعضاء و

   والرياضيين الشباب بجانب الرياضي و الشبابي العمل رموز و قيادات و المختلفة
  وجدت قد و تسليمها بغرض للمحليات القوافل تحركت مباشرة االحتفال عقب  

   المحلية مجتمع و المحليات معتمدي / السادة من طيبين صدى و استقبااًل

:القافلة  حمتويات  

 بوكس بجانب عدد من العربات الصغيرة 34دفار و  27في جملتها عدد بلغت 

 مواد غذائية ادوات مدرسية اواني  و معدات منزلية

 مالبس زي مدرسي  ادوية



:اجلهات املشاركة   

 الجهة الرقم الجهة الرقم

 مجموعة المنظمات الطبية 18 نادى الهالل  1

 منظمة ايدينا للبلد 19 نادى المريخ 2

 نقابة العاملين بالوزارة 20 االتحاد الوطني لشباب والية الخرطوم 3

 ليكم واعالميين بال حدودمجموعة قلوبنا  21 االتحاد العام لطالب والية الخرطوم 4

 اتحاد كررى 22 اتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم 5

 اتحاد بحرى لكرة القدم 23 اتحاد الفروسية  6

 اتحاد الرماية 24 اتحاد امبدة لكرة القدم 7

 اتحاد المكفوفين 25 نادى التجديف 8

 هيئة الرياضة النسوية 26 اتحاد العيلفون لكرة القدم 9

 جمعية المرشدات  27 هيئة البراعم والناشئين والشباب 10

 نادى ابوسعد  28 نادى الخرطوم 11

 نادى ابوروف 29 اتحاد المصارعة 12

 اتحاد الخرطوم المحلي اللعاب القوى 30 اتحاد الطائرة 13

 اتحاد اندية محلية الخرطوم 31 اتحاد التنس االرضى 14

 روابط المريخ 32 اتحاد تنس الطاولة  15

 النادى االهلى 33 اتحاد السباحة 16

 جمعية الكشافة  34 اتحاد القوس والسهم 17



 الرموز الرياضية و رؤساء االندية و االحتادات و اهليئات الشبابية و الرياضية



 مشاهد من القافلة



 تفقد و تدشني القافلة



 مشاهد متنوعة

 تسليم القافلة حمللية امدرمان
 تسليم القافلة حمللية أمبدة تسليم القافلة حمللية كرري


