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مشاركةتوصیة ٠ 

 النقب

الجماهيري رهط يختم نشاطه لهذا العام ببرنامج دعونا نتعرف
! كن أول المعلقین

تم في المركز الجماهيري رهط التابع لشركة المراكز الجماهيرية الحدث الختامي السنوي اإلحتفالي والمعرض المذهل لبرامج دعونا نتعرف.

ُنشر: 2019-06-24 15:08:30كتب: كل العرب - الناصرة

خالل هذه اللقاءات، نفذ األطفال أنشطة مشتركة في مجاالت الفن واإلبداع والثقافة، وتعلموا عن ثقافة كل مجتمع وعاداته وتقاليده مما ساعد في إزالة

الحواجز بينهم

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي في شركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان التالي، جاء فيه: "تم في المركز الجماهيري رهط

التابع لشركة المراكز الجماهيرية الحدث الختامي السنوي اإلحتفالي والمعرض المذهل لبرامج "دعونا نتعرف"، الذي ولد بسبب الحاجة إلى التعارف بين

الثقافات".

وأضاف البيان: "شارك في الحدث األطفال وعائالتهم ومدراءهم

ومعلميهم وأفراد من المجتمع، وتم عرض األعمال الجميلة التي

أنشأها األطفال مًعا، والتي أصبحت حلقة وصل سحرية بين

المجتمعين اليهودي والبدوي من خالل لغة الفن العالمية".

وتابع البيان: "كجزء من البرنامج، تمت لقاءات بين أطفال من

المجتمعات اليهودية والبدوية في شمال النقب في رهط والمجلس

المحلي بني شمعون، المجاور صحيح انهم جيران ولكنهم يختلفون

الواحد عن اآلخر. خالل هذه اللقاءات، نفذ األطفال أنشطة مشتركة

في مجاالت الفن واإلبداع والثقافة، وتعلموا عن ثقافة كل مجتمع

وعاداته وتقاليده مما ساعد في إزالة الحواجز بينهم".

واختتم البيان: "بقي أن نذكر ان يتم تشغيل البرنامج للعام التاسع

من قبل جمعية "متفي " ، مركز تطوير ودمج الفنون في التعليم،

بالشراكة مع المركز الجماهيري رهط ، وبلدية رهط ، والمجلس

المحلي بني شمعون ا، ومدارس الهدى، والسالم، ونيساني هنيجيف،

إضافة لمتحف تل ابيب للفنون ومتحف التراث البدوي في النقب" بحسب البيان.
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إقرا ايضا في هذا السياق:

المئات في حفل تكريم حفظة سور من القرآن الكريم في المركز الجماهيري رهط

رهط: مدير عام السلة الثقافية يزور المركز الجماهيري ويعد بدعم فعاليات القصر الثقافي

أم الفحم: أمسية إيمانية علمية فلكية بالمركز الجماهيري

مجلس شعب والمركز الجماهيري يحيون أمسية رمضانية بمشاركة فرقة ترشيحا

نجاح يوم الصحة باشراف قسم الشؤون االجتماعية في مجلس شعب والمركز الجماهيري

اعتقال مشتبهين باحراق المركز الجماهيري في ساجور

المجلس المحلي شعب والمركز الجماهيري ينظمان لقاء مميز للجيل الذهبي والبيت الثري

ساجور: اندالع حريق في المركز الجماهيري وأضرار جسيمة في المكان

ادارة الخطاب مجد الكروم تشكر ادارة المركز الجماهيري على احتضانها لطالبها

المئات في أمسية ثقافية بمبادرة جمعية العامر والمركز الجماهيري شعب

كلمات دالليةالمركز الجماهيريرهطأطفالبرنامج
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