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أعلن في بقجة أكتب كلمة البحث ھنا ...

أخبار البلدانشخصياتوفياتفنون وثقافةاملرأة واألسرةدينرياضةتعليمأدبأخبار 

وفاة طفلجديد األخبـــار  إستمرار مسیرة األمھات ضد جرائم القتل   تعیین قائد جديد لمحطة شرطة رھط  

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

بقجة  رئیسي  وقفة “ملیون كرسي فارغ” بالمراكز الجماھیرية

وقفة “مليون كرسي فارغ” باملراكز
اجلماهريية

12/08/2020 | 4:20 م | التعلیقات: 0

أقیمت االربعاءط وقفة “ملیون كرسي فارغ” في مقر شركة المراكز الجماھیرية القطرية وفي مئات المراكز
الجماھیرية المنتشرة في جمیع أنحاء البالد , حیث رافق الوقفة النضالیة الفتات ، وصفت مئات الكراسي الفارغة مع
مالحظات تمثل المشاركین في عشرات البرامج التي أغلقت بمیزانیة إجمالیة تبلغ حوالي 400 ملیون شیكل.خالل

الوقفة، تحدث العديد من المشاركون من جمیع برامج المجتمع ، الذين لم تتم الموافقة على میزانیاتھم ، بما في
ذلك األطفال واآلباء من برامج ھیال للشباب في خطر ، وبرنامج كاريف، ودورة لكل طفل وبرامج لذوي االحتیاجات

الخاصة وغیرھا . وصرح آفي وورسمان ، رئیس مجلس ادارة شركة المراكز الجماھیرية القطرية : “جئنا لنصرخ صرخة
عطارا من مشروع كاريف ، وبات إيل من برنامج ھیال ، ومحمد من دورة لكل طفل في الشمال وعدد ال يحصى من
السكان اآلخرين. انظر إلى األطفال والمراھقین واألشخاص ذوي اإلعاقة ، سیبقى ملیون كرسي فارًغا إذا أغلقت
برامجھم – سیبقى ملیون طفل ومراھق وبالغ في المنزل. “نصرخ صرخة المجتمعات التي تنھار أمام أعیننا – أدعو

الحكومة ، للموافقة على میزانیة البرامج – وان ال تترك ملیون كرسي فارغ.” وشارك العشرات من المراكز
الجماھیرية العربیة في الوقفة كل من موقعه نذكر منھا دبورية ابو سنان, الرملة , اللد, رھط, مجد الكروم , شقیب

السالم , بیت حنینا يركا ,ترشیحا, جولس, شفا عمرو < كفر كما حلیصة شعب وغیرھما من رانیة مرجیة

أعلن يف بقجة

اعالنات

http://www.bukja.net/
https://www.facebook.com/www.bukja.net
https://www.youtube.com/user/bukja1/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
http://www.bukja.net/media
http://www.bukja.net/ads
http://www.bukja.net/
http://www.bukja.net/?p=80561
http://www.bukja.net/archives/904537
http://www.bukja.net/?p=80561
https://www.facebook.com/LeeCooperBaqa/
http://www.bukja.net/
http://www.bukja.net/section/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://www.bukja.net/section/literature
http://www.bukja.net/section/education
http://www.bukja.net/section/%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9
http://www.bukja.net/section/religion
http://www.bukja.net/section/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9
http://www.bukja.net/section/%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9
http://www.bukja.net/section/%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa
http://www.bukja.net/section/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a
http://www.bukja.net/archives/969805
http://www.bukja.net/archives/969793
http://www.bukja.net/archives/969802
http://www.bukja.net/archives/967616
http://www.bukja.net/archives/968164
mailto:bukja.net@gmail.com
http://www.bukja.net/
http://www.bukja.net/section/mainblock
http://www.bukja.net/archives/966264
http://www.bukja.net/archives/969070
http://www.bukja.net/archives/967584
http://www.bukja.net/archives/968983
http://www.bukja.net/archives/968361
http://www.bukja.net/archives/967911
http://www.bukja.net/ads
http://www.bukja.net/archives/969461
http://www.bukja.net/archives/969461


13.8.2020 وقفة "ملیون كرسي فارغ" بالمراكز الجماھیریة - بقجة

www.bukja.net/archives/969776 2/5

http://www.bukja.net/archives/967464
http://www.bukja.net/archives/967568
http://www.bukja.net/archives/966292
http://www.bukja.net/archives/967239
http://www.bukja.net/archives/967594
http://www.bukja.net/archives/967236
http://www.bukja.net/archives/967274
http://www.bukja.net/archives/969020
http://www.bukja.net/archives/968981
http://www.bukja.net/archives/968991
http://www.rasheed-design.com/
http://www.bukja.net/archives/968977
http://www.bukja.net/archives/967220
http://www.bukja.net/archives/969252
http://www.bukja.net/archives/967268
http://www.bukja.net/archives/967253
http://www.bukja.net/archives/967242
http://www.bukja.net/archives/967908
http://www.bukja.net/archives/969461
http://www.bukja.net/archives/969461


13.8.2020 وقفة "ملیون كرسي فارغ" بالمراكز الجماھیریة - بقجة

www.bukja.net/archives/969776 3/5

« تعلیقات أقدم

أحدث التعليقات

عرعراوي { يا أخ أحمد نحن في عرعرة ال يوجد عندنا
مجلس : ال يجر سیارات وال ينظف شوارع , عندنا تحولت
المنطقة الصناعیة التي ُقبر فیھا... } – 12 أغسطس,

12:58 مساًء

احمد { عقبال عند عرعرة يا رب بتحرك ھالمجلس ويقیم
ھالسیارات } – 12 أغسطس, 5:10 صباًحا

سمیر { عقبال كفر قرع يا رب } – 12 أغسطس, 4:40
صباًحا

{ طول روحك يا زلمي . النھار بعدو باوله . } – 11
أغسطس, 11:46 مساًء

ابن البلد { االحیاء اھم من االموات نرجو عمل مشاريع
للعاءالت المستوره شوارع البلد المفحره مدخل البلد الغربي

انظرو الى مقبره البقیع ،ال جنايین وال مقاعد وغیره ھاي... } –
11 أغسطس, 10:06 مساًء

األكرث تفاعلًا آخر 30 يوم

 وفاة المربي الحاج محمد حیدر زحالقة من كفرقرع

 مصرع شاب وصبیة بحادث طرق في عرعرة

 أجواء حزن بتشییع جنازة األخوة ملحم في عرعرة

 وفاة الحاجة يسرى عیسى كناعنة من كفرقرع

 تھنئة للغالیة ھیا باجس بدحي من كفرقرع

 تھنئة للدكتورة الغالیة سھى لؤي عسلي من كفرقرع

 عقد مؤتمر صحفي في مجلس كفرقرع المحلي

 تھنئة للدكتورة سبا سامي عسلي من كفرقرع

 تھنئة للغالیة الدكتورة ايه عبد السالم عسلي من كفرقرع

 إستقبال العید بحملة تنظیف وتشجیر بكفرقرع
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مشاركة المقالة

تويتر جوجل+  فیسبوك 
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اترك تعليقاً 
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