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مشاركةتوصیة ٠ 

الرملة: الجماهيري العربي ينشط على مدار العام في كافة المجاالت
! كن أول المعلقین

أنهى أطفال المركز الجماهيري الرملة فرع البلدة القديمة دورة االلكترونيكا ودورة فرسان اللغة العربية

ُنشر: 2019-07-03 14:33:51كتب: كل العرب - الناصرة

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان التالي: "أنهى أطفال المركز الجماهيري الرملة فرع

البلدة القديمة دورة االلكترونيكا ودورة فرسان اللغة العربية التي تمررها المعلمة ريهام أبو سبالن وبدئوا بدورة للفنون مع المعلمة مارلين القلق ودورة تحضير

للصف األول مع المعلمة ميساء منير الجدير بذكره أن تركز الدورات ي فرع البلدة القديمة السيدة نيفين كور حنحن".

 خالل البرنامج

وأضاف البيان: "أنهت النساء اللواتي انهين الصف الثاني عشر في

المركز الجماهيري العربي الجزء األول من مشروع نساء قياديات وقد

أرشدت المجموعة العاملة االجتماعية سلوى الميمة الجدير بذكره أن

في بداية شهر أيلول، ستستمر النساء في الجزء الثاني للمشروع

حيث من المقرر أن يقودوا برامج وفعاليات في أحيائهم تخدم

أطفالهم وجمهور الشباب والنساء".

وتابع البيان: "من ناحية أخرى باشر مسرح ال حياة التابع للمركز

الجماهيري العربي في الرملة بإنتاج مسرحية تومي يقوم بإخراجها

الفنان جورج اسكندر المسرحية معدة لألطفال يشارك فيها نخبة من

الفنانين من المجتمع العربي في البالد من جهة أخرى أنهت حضانة

بيت األحالم عامها الدراسي مع 18 طفل من حي الجواريش إضافة

لذلك أنهى مركز تقوية القدرات التعليمية نشاطه وبدء المركز

الجماهيري العربي بتفعيل المخيمات الصيفية 2019 في المدارس

التالية راهبات مار يوسف الهدى، األرثوذكسية إضافة الى أّن هنالك

دورات عديدة ستستمر وال سيما دورة كرة القدم ودورات استكمال

الدراسة للنساء عدا عن الفعاليات والنشاطات المتعددة".

واختتم البيان: "في حديث مع مدير الجماهيري العربي في الرملة

المربي ميخائيل فانوس قال: "مع كل التحديات التي تواجهنا في

عملنا في المنطقة نجحنا في إدخال مشاريع جديدة تخدم مجتمعنا

ونطمح بمشاركة فعالة أكثر من جهة أهالينا في الرملة فالمجاالت

واسعة جدا وبحاجة إلى دعم من جميع الجهات وسيستمر المركز

الجماهيري بشعاره وإيمانه المطلق أنه بيت الجميع دون استثناء" إلى هنا نص البيان.
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إقرا ايضا في هذا السياق:

محاضرة شّيقة لمدّرب التنمية البشرية أشرف قرطام في مدينة الرملة

شركة المراكز الجماهيرية تواصل دعم مشروع تعليم النساء بالرملة

مصرع شاب إثر حادث طرق مرّوع في الرملة

إصابة حرجة إثر حادث طرق مرّوع في الرملة

مصرع شاب في العشرينات إثر حادث طرق مرّوع في مدينة الرملة

وفاة الحاج عطوة ابو صويص (ابو ماهر) من سكان حي الجواريش الرملة

الرملة: اصابة فتاة (17 عاما) من الجواريش بجراح متوسطة بعد تعرضها الطالق نار

الرملة: اصابة فتاة (17 عاما) من الجواريش بجراح متوسطة بعد تعرضها الطالق نار

ثالث جرائم قتل في الرملة خالل شهرين

كلمات دالليةالرملةالجماهيريراينة مرجية
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حزنأحببتمضحكاليك

ھل أحببت ھذا المحتوى؟
اشترك في كل العرب لتلقي التحديثات الیومیة ألحدث المقاالت التي سیتم تسلیمھا مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
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