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 المغار والقضاء

إفطار جماعي لنادي ذوي االحتياجات الخاصة في الجماهيري طوبا الزنغرية
علّق على ھذا / عبّر عن رأيك

شارك وبمحبة كبيرة عدد كبير من نساء ورجال قرية طوبا الزنغرية بإقامة إفطار جماعي لنادي ذوي اإلحتياجات الخاصة في الجماهيري طوبا
الزنغرية.

ُنشر: 2019-06-04 18:09:35كتب: كل العرب - الناصرة

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي في شركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان التالي، جاء فيه: "ألن ذوي اإلحتياجات الخاصة هم

بركة مجتمعنا وهم مالئكة هللا على األرض ولهم مكانتهم وتقديرهم وهم افراد مهمين جًدا في مجتمعنا وقبل أن يشارف شهر رمضان الفضيل على نهايته،  شارك

وبمحبة كبيرة عدد كبير من نساء ورجال قرية طوبا الزنغرية بإقامة إفطار جماعي لنادي ذوي اإلحتياجات الخاصة في الجماهيري طوبا الزنغرية استنادا على

اآلية الكريمة - قال تعالى "وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم والمؤمنون" ".

وأضاف البيان: "بدورها شكرت مديرة المركز الجماهيري في طوبا

الزنغرية السيدة الهام الهيب فودي كل من ساهم في هذا الحدث

القّيم الذي يشير إلى اللحمة االجتماعية وإلى االنتماء لألهل والبلد

الطيب. بقي أن نذكر أن هذا الحدث بإشراف جمعية الروح الطيبة

والذي أقيم في ما يقارب 120 بلدة عربية".

إقرا ايضا في هذا السياق:

إفطار جماعي عربي يهودي في قرية أم الحيران بالنقب

إفطار جماعي للطلبة العرب في جامعة بار ايالن

أمسيات رمضانية ومسيرات مميزة في قرى الجلبوع .. إفطار جماعي

ومسيرة في المقيبلة

تنظيم إفطار جماعي بباحات جامعة تل أبيب

جديدة المكر: إفطار جماعي وبرنامج حافل باألمسية الثالثة من

مهرجان رمضان

حورة: انتهاء مسيرة استقبال رمضان بإفطار جماعي

سخنين: إفطار جماعي بتنظيم ومبادرة مياه الجليل

فعالية إفطار جماعي في مدرسة الثانوية كفرقرع

بستان المرج: إفطار جماعي لموظفي المجلس بتنظيم من لجنة الموظفين وإدارة المجلس

كلمات دالليةإفطار جماعيطوبا الزنغرية
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