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مشاركةتوصیة ٤ 

 مدن الساحل

شركة المراكز الجماهيرية القطرية تنظم إفطارا جماعيا في اللد
! كن أول المعلقین

أقامت شركة المراكز الجماهيري القطرية إفطاًرا جماعًيا لمدراء ومديرات وموظفي شركة المراكز الجماهيرية العرب

ُنشر: 2019-05-22 16:12:47كتب: كل العرب - الناصرة

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحافية رانية مرجية البيان التالي: "أقامت شركة المراكز الجماهيري القطرية

إفطاًرا جماعًيا لمدراء ومديرات وموظفي شركة المراكز الجماهيرية العرب، تخلل فقرة موسيقية راقية مزجت بين ال أغاني العربية الكالسيكية واألناشيد

اإلسالمية قدمها الفنان العكاوي خليل إبراهيم". 

 

 خالل اإلفطار 

 

واختتم البيان: "افتتحت األمسية مديرة المركز الجماهيري في اللد فاتن زيناتي حيث رحبت بجميع الحاضرين وأعطت نبذة عن المكان اذ انه قائم منذ 300 عام

ونيف وبعدها قام المدير العام لشركة المراكز الجماهيرية راز برويلخ بتهنئة الجميع بهذا الشهر المبارك موضًحا أّن الجميع بشركة المراكز الجماهيرية عائلة واحدة

كبيرة مشيًرا الى أهمية هذا الشهر الفضيل الذي يجمع بين الناس، كما وقام رئيس مجلس إدارة المراكز الجماهيرية السابق افيعاد فريدمان بتهنئة المحتفلين بهذا

الشهر الفضيل" وفًقا للبيان.
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إقرا ايضا في هذا السياق:

رئيس مجلس إدارة شركة المراكز الجماهيرية الجديد يختار مدينة رهط لعقد اجتماعه األول

شركة المراكز الجماهيرية تواصل دعم مشروع تعليم النساء

مشاركة باآلالف في فعاليات بلدية شفاعمرو والمراكز الجماهيرية الصيفية

أفتتاح رسمي لشبكة المراكز الجماهيرية في شفاعمرو بحضور مميز

ادارة شبكة المراكز الجماهيرية تثني على عمل كلية مسجاف للتربية والرياضة

الوحدة اإلعالمية لشركة المراكز الجماهيرية تطلق مؤتمر التسويق يولد المجتمع

مشاركة واسعة في الفعاليات الصيفية لبلدية شفاعمرو وشبكة المراكز الجماهيرية

مجلس كابول يستقبل مدير عام شركة المراكز الجماهيرية

عنبتاوي: شبكة المراكز الجماهيرية ستتضاعف الفعاليات في شفاعمرو

كلمات دالليةالمراكز الجماهيريةافطار جماعياللدرانية مرجية
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