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أعلن في بقجة أكتب كلمة البحث ھنا ...

أخبار البلدانشخصياتوفياتفنون وثقافةاملرأة واألسرةدينرياضةتعليمأدبأخبار 

د. احمد قعدانجديد األخبـــار  أعمال تطوعیة في أورط الشافعي عكا   فلسفة ُالجماِل والقبح   "سوق الفصح"بمدرسة الفرنسیسكان الناصرة 

bukja.net@gmail.com :إلرسال مواد لموقع بقجة على البريد اإللكتروني

بقجة  أخبار  محلیات  فعالیات خیر وعطاء بالجماھیري طوبا الزنجرية

فعاليات خري وعطاء باجلماهريي طوبا
الزجنرية

15/04/2019 | 1:33 م | التعلیقات: 0

عممت الناطقة اإلعالمیة للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماھیرية الكاتبة الصحفیة رانیة مرجیة البیان التالي”
كلنا فخر واعتزاز بمديرة المركز الجماھیري طوبا زنغرية الرائعة الھام الھیب فودي ألنھا ماضیة بعزيمة وإصرار شديدين
بإدارة المركز الجماھیري العربي ھنالك رغم كل الصعوبات التي مر بھا المركز مؤخرا فھي تعمل لیل نھار بجد وإصرار
لبناء جیل قوي واع مثقف معطاء يعرف ما يريد ويعرف ما ال يريد وتضیف مرجیة لیس سرا على احد ان مستقبل البلد

يھم السیدة الھام الھیب فودي بالدرجة األولى لھذا سعت لیوم استكمال لبرامج شباب يبنون المجتمع بمركز
الشباب لتشجیع الشباب اذ قاموا بالعديد من النقاشات والحوارات البناءة معا وبجولة قصیرة للتعرف على البلد

باإلضافة لورشة تطريز ممتعة وألنھا فخورة جدا بفرقة الفراشات فرقة المالئكة الصغار والممیزات التابعة للجماھیري
ھناك جعلتھم يشاركون في مھرجان الدبكة والرقصات الشعبیة في احتفال قطري للقرى العربیة في المركز

الجماھیري البعنة حیث ابدعوا وتمیزوا وسرقوا القلوب ھناك والن مديرة الجماھیري طوبا زنغرية الھام الھیب فودي
يھمھا االنسان أينما كان وھي لإلنسان انسان شاركت بحملة التبرعات ألھلنا وأطفالنا بسوريا وقد نجحت بإقناع

أھل البلد بالتبرع والتبرع السخي فطوبى لصانع الخیر أينما كان وبدورھا قدمت جمعیة القلوب الرحیمة شھادة تقدير
للمركز الجماھیري ھناك”.
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أحدث التعليقات

فريدة مصالحة "ام خالد " { الف الف مبروك الدكتورة
حنان والعاءلة االعزاء ، من جد وجد ومن زرع حصد ، قدما والى

االمام والتمیز } – 15 أبريل, 10:47 مساًء

غیر معروف { أھم اشي الناس اللي تتصور ھھھھه } –
15 أبريل, 8:43 مساًء

المحامي قیس مدلج { مبارك لجمیع االطباء الجدد
بالتوفیق والى االمام } – 15 أبريل, 1:59 مساًء

المحامي قیس مدلج { مبارك بالنجاح } – 15 أبريل,
1:57 مساًء

 

http://www.bukja.net/?p=872319
http://www.bukja.net/?p=890083
http://www.rasheed-design.com/
http://www.bukja.net/?p=885773
http://www.bukja.net/?p=889987
http://www.bukja.net/?p=887469
http://www.bukja.net/archives/889967
http://www.bukja.net/?p=890087
http://www.bukja.net/?p=876965
http://www.bukja.net/archives/887359
http://www.bukja.net/?p=889979
http://www.bukja.net/archives/849734
http://www.bukja.net/?p=890205
http://www.bukja.net/archives/889975#comment-189539
http://www.bukja.net/archives/890950#comment-189536
http://www.bukja.net/archives/889946#comment-189531
http://www.bukja.net/archives/890083#comment-189528
http://www.bukja.net/?p=851185
http://www.bukja.net/?p=851185


16.4.2019 فعالیات خیر وعطاء بالجماھیري طوبا الزنجریة | بقجة

www.bukja.net/archives/891227 3/5

« تعلیقات أقدم

المحامي قیس مدلج { مبارك بالنجاح } – 15 أبريل,
1:57 مساًء

األكرث تفاعلًا آخر 30 يوم

 كفرقرع: لقاء مع فراس بدحي رئیس المجلس

 إنطالق حمالت نظافة تطوعیة في كفرقرع

 تھنئة للدكتورة حنین حسام قربي من كفرقرع

 كفرقرع: المحامي فراس بدحي يتفقد مدرسة كرة القدم

 وفاة الحاج أبراھیم عبد الرحمن أبو لیل من كفر قرع

 وفاة الحاج محمد يوسف مصالحة من كفرقرع

 مواصلة صیانة وتطوير الشوارع في كفرقرع

 حضور كبیر بأمسیة مروان مخول في كفرقرع

 د. جمیل محسن يشارك بمؤتمر القلب بأمريكا

 اإلحتفال بیوم األم ببستان المحبة كفرقرع
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