أنشطة اإلدارة العامة لمطفولة خالل شهر فبراير
تقرير حفل بسمة طفل وفرحة نصر

ألنهم فمذة اكبادنا النهم أشبال وزهرات فمسطين ألنهم أحفاد صالح الدين هم مستقبل الغد المشرق

لفمسطين ...

نفذت اإلدارة العامة لمطفولة بوزارة الشباب والرياضة بمديرية خانيونس

احتفال بعنوان "بسمة طفل"وفرحة نصر وذلك يوم الجمعة الموافق2102/2/3م .في تمام الساعة

الثالثة عص ارً وكان لمدة يوم واحد في صالة الشهيد ابو يوسف النجار وكان عدد األطفال المشاركين
من كال الفئتين ( ) 211طفل منهم أبناء الشهداء واالسرى  ,وقد شمل المهرجان عمى العديد من

الفقرات مدتها ساعتين ونصف وكان جدول االحتفال كالتالي :
برنـــامج الحـــــفل

نشيد وطني

1 2كلمة الوزارة 3كلمة لفرقة شمس 4سكتش مسرحي 5-نشيد وطني

وصلة دبكة لألطفال
مسابقات ترفيهية
اللعب مع الدمى
توزيع الهدايا عاى األطفال
وصلة دبكة لألطفال

وشكرت اإلدارة العامة لمطفولة كل من أسهم في إنجاح هذا الحفل ,كما شكر أعضاء فرقة شمس لمجهوداتهم
الطيبة التي شاركونا بها واهتمامهم بالمشاركة برسم البسمة عمى شفاه اطفال حزينة وخاصة األيتام من أبناء
الشهداء من خالل الفقرات الترفيهية المتنوعة التي جعمت البهجة واالبتسامة تعمو وجوه األطفال وهي
المسابقة الترفيهية والجوائز أما فرقة شمس فقامت مشكورة بدورها بمشاركة االطفال مواهبهم حيث قام
األطفال في تقديم بعض األناشيد ,ومن ثم قدمت فرقة الدبكة لالطفال وصمتها مع تفاعل األطفال بالتصفيق
ألن فريق الدبكة أيضاً من شريحة األطفال وبينما الفقرات المتنوعة كانت هناك حمقات لألطفال والدمى يتغنون
مع وصالت النشيد الوطني واإلسالمي الخاص باألطفال ,كما قدمت أيضا سكتش مسرحي فكاهي وفي الختام
كان توزيع الهدايا الرمزية عميهم .
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