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نوقف الحاق  الضرر بالسكان

عممت الناطقة االعالمیة للمجتمع  العربي بشركة  المراكز الجماھیریة  الكاتبة
الصحفیة رانیة مرجیة البیان التالي :"أقیمت  وقفة  "ملیون كرسي فارغ" الیوم في
مقر شركة  المراكز الجماھیریة القطریة  وفي مئات المراكز  الجماھیریة المنتشرة

في جمیع أنحاء البالد.

 وأضافت الناطقة االعالمیة  للمجتمع  العربي  في شركة  المراكز الجماھیریة 
الكاتبة الصحفیة رانیة مرجیة ان رافق الوقفة  النضالیة  الفتات ، بما في

ذلك صفت مئات الكراسي الفارغة مع مالحظات تمثل المشاركین في عشرات
البرامج التي أغلقت بمیزانیة إجمالیة تبلغ حوالي 400 ملیون شیكل.

 

خالل الوقفة، تحدث العدید  من المشاركون من جمیع برامج المجتمع ، الذین لم تتم
الموافقة على میزانیاتھم ، بما في ذلك األطفال واآلباء من برامج ھیال

للشباب في خطر ، وبرنامج كاریف، ودورة  لكل طفل وبرامج لذوي  االحتیاجات
الخاصة وغیرھا

 وصرح  آفي وورسمان ، رئیس مجلس ادارة شركة  المراكز الجماھیریة
القطریة : "جئنا لنصرخ صرخة   عطارا من مشروع  كاریف ، وبات إیل من

برنامج ھیال ، ، ومحمد من دورة  لكل طفل في الشمال وعدد ال یحصى من السكان
اآلخرین. 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."

ط

https://elhmra.com/article-69457
https://elhmra.com/
https://elhmra.com/category-2
https://elhmra.com/category-3
https://elhmra.com/category-386
https://elhmra.com/category-54
https://elhmra.com/category-532
https://elhmra.com/category-9
https://elhmra.com/category-23
https://elhmra.com/category-38
https://elhmra.com/category-6
https://elhmra.com/category-121
https://elhmra.com/category-120
https://elhmra.com/category-122
https://elhmra.xyz/delivery/ck.php?zone=1&banner=79&rand=2010880701
https://elhmra.com/
https://elhmra.com/category-549


13.8.2020 موقع الحمرا - المراكز الجماھیریة تطلق مظاھرة ملیون كرسي إحتجاًجا على تجمید میزانیات البرامج الثقافیة

https://elhmra.com/article-69447 2/6

 اغالق  وانھت     الناطقة االعالمیة للمجتمع  العربي بشركة المراكز الجماھیریة الكاتبة  الصحفي اغالق

ة رانیة مرجیة  بیانھا  مؤكدة  ان  شارك  العشرات  من المراكز الجماھیریة  العربیة في ال
وقفة  كل من موقعھ نذكر منھا دبوریة  ابو سنان, الرملة , اللد, رھط, مجد الكروم , شقي

ب السالم , بیت حنینا یركا ,ترشیحا, جولس, شفا
عمرو  >كفر كما    حلیصة   شعب وغیرھما  
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