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مشاركةتوصیة ٢٢ 

المئات من الرملة واللد يزورون معرض الكتاب لصاحبته هبة العيسة

زار المئات من سكان الرملة واللد معرض الكتاب لمكتبة سنابل الضاد لصاحبته هبة العيسة الذي أقيم في المركز الجماهيري

ُنشر: 2019-04-12 13:42:09كتب: كل العرب - الناصرة

صور من معرض الكتاب

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية

الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان التالي: "زار المئات من سكان

الرملة واللد معرض الكتاب لمكتبة سنابل الضاد لصاحبته هبة العيسة

الذي أقيم في المركز الجماهيري شيكاغو اللد التابع لشركة المراكز

الجماهيرية القطرية.  

وقد اعرب الجميع عن شكرهم وامتنانهم للرائعة هبة العيسة التي

حرصت ان يشمل المعرض على عشرات الكتب بمجاالت متعددة وال

سيما كتب الفقه والدين، التنمية البشرية، العلوم السياسية

واالجتماعية كتب التاريخ، الموسوعات وكتب علم النفس عدا عن

الروايات العربية والمترجمة وغيرها ولم تنس احبائنا الصغار اذ وفر

لهم المعرض عشرات الكتب من قصص وكراسات قيمة تعي بتطوير

كافة الطاقات الكامنة في الرياضيات واللغات كما وشمل المعرض

العديد من األلعاب القيمة التي تعمل على تمكين وتطوير الطفل

وادخاله لعالم الحروف واالعداد ما مميز هذا المعرض أسعاره التي

كانت في متناول يد الجميع فالهدف األول واألخير لهبة العيسة

تشجيع الناس على القراءة. فأمة اقرأ عليها ان تقرأ وقد نجحت بذلك

فعال ، فألول مرة نرى اقباال جادا من أحبائنا في الرملة واللد".  

وتضيف رانية مرجية على جميع مراكزنا الجماهيرية العربية من

اقصى الشمال ألقصى الجنوب: "استضافة هذا المعرض وال سيما انه

غير تجاري والهدف منه تعزيز المشهد الثقافي ولنتذكر استضافة هبة

العيسة تعني دعم الرملة واللد أوال فهي صاحبة اول مكتبة عربية في

الرملة واللد وعندما نقول مكتبة عربية نتحدث عن االالف من الكتب

المتنوعة.  

هي من عملت على نشر الثقافة العربية بين طالبنا في الرملة واللد في

السنوات األخيرة من خالل مكتبتها المتنقلة وليس هذا فحسب بل

كانت تقرض الكتب لنساء وفتيات معدومات الدخل لتشجيعهن على القراءة ففقط من خالل القراءة تتقدم المرأة وتنفتح افاقها. وتنهي مرجية بيانها لكل من لم

يتمكن من زيارة معرض الكتب ندعوه لزيارته فأقل االيمان اقتناء كتاب لكم او ألطفالكم بانتظاركم"، إلى هنا نّص البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

الرملة: فيلم وبيتسا في الجماهيري العربي

الرملة: إصابة عامل جراء سقوط جسم ثقيل عليه

الرملة: إصابة عامل (30 عاًما) جراء سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء

اعتقال مشتبهين من الرملة بابتزاز رجل أعمال

اعتقال شقيقين من الرملة بشبهة ابتزاز وتهديد رجل أعمال

المدرسة الثانوية اورط الرملة تبدع وتتميز في يوم االعمال الحسنة

المدرسة الثانوية اورط الرملة تبدع وتتميز في يوم االعمال الحسنة

الرملة: اعتقال مشتبهين بعد ضبط مختبر لتزييف األوراق النقدية وضبط أكثر من 100 ألف شيكل

ورشة تقطيع وتنسيق الفاكهة لسيدات الرملة
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