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المراكز الجماهيرية تطلق مظاهرة مليون كرسي إحتجاًجا على تجميد ميزانيات البرامج
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االربعاء   تاريخ الخبر :2020-08-12    ساعة النشر :14:49:00

عممت الناطقة االعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية البيان
التالي :-

أقيمت وقفة "مليون كرسي فارغ" اليوم في مقر شركة المراكز الجماهيرية القطرية وفي مئات المراكز
الجماهيرية المنتشرة في جميع أنحاء البالد.

وأضافت الناطقة االعالمية للمجتمع العربي في شركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية ان
رافق الوقفة النضالية الفتات ، بما في ذلك صفت مئات الكراسي الفارغة مع مالحظات تمثل المشاركين
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في عشرات البرامج التي أغلقت بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 400 مليون شيكل.

خالل الوقفة، تحدث العديد من المشاركون من جميع برامج المجتمع ، الذين لم تتم الموافقة على
ميزانياتهم ، بما في ذلك األطفال واآلباء من برامج هيال للشباب في خطر ، وبرنامج كاريف، ودورة لكل

طفل وبرامج لذوي االحتياجات الخاصة وغيرها 

وصرح آفي وورسمان ، رئيس مجلس ادارة شركة المراكز الجماهيرية القطرية : "جئنا لنصرخ صرخة عطارا من
مشروع كاريف ، وبات إيل من برنامج هيال ، ، ومحمد من دورة لكل طفل في الشمال وعدد ال يحصى من
السكان اآلخرين. انظر إلى األطفال والمراهقين واألشخاص ذوي اإلعاقة ، سيبقى مليون كرسي فارًغا إذا
أغلقت برامجهم - سيبقى مليون طفل ومراهق وبالغ في المنزل. "نصرخ صرخة المجتمعات التي تنهار أمام

أعيننا - أدعو الحكومة ، للموافقة على ميزانية البرامج – وان ال تترك مليون كرسي فارغ."

وانهت الناطقة االعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحفية رانية مرجية بيانها
مؤكدة ان شارك العشرات من المراكز الجماهيرية العربية في الوقفة كل من موقعه نذكر منها دبورية ابو
سنان, الرملة , اللد, رهط, مجد الكروم , شقيب السالم , بيت حنينا يركا ,ترشيحا, جولس, شفا عمرو < كفر

كما حليصة شعب وغيرهما
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تعليقات الزوار

يرجى الحفاظ على مستوى مشاركه رفيع وعدم ارسال تعليقات خارجه عن نطاق الموضوع والتي ال تتماشى مع شروط االستخدام

اسمك

البلد/المدينة

التعليق
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مقاالت ممكن أن تعجبك

اذا بدك تنزل في الوزن وتحافظ
عليه، تنزل نسبة الدهون وتعلي
slim نسبة العضالت؟ سجل مع

foreve
slim-forever

https://www.slim-)
forever.com/landing?

utm_source=Postquare&utm_medium=
[eng_website_id]&utm_content=

([[eng_post_id

فيديو: لحظة اختفاء امرأتين على
الطريق وسماع صراخ مدٍو
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page=News&id=68711&fbclid=IwAR11bUks2_Zbweho1-

(xtgizCl2FlB_Ssz0mKTNtia3wxKFfmfYu_BEumw78

الدولية لحقوق اإلنسان: معلومات
خطيرة عن إنفجار بيروت واسرائيل

متورطة - الدعوة لفتح تحقيق
دولي

http://yomnet.net/?)
(page=News&id=68757

الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم:
سأترك اللبنان بلد الفسام

وسأعيش في بلد يعم فيه األمن
واألمان

http://yomnet.net/index.php?)
(page=News&id=68817

بسيارة دفع رباعي.. طفل “يفعل
المستحيل” من أجل الحلوى

Shubaak
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مصادر: القضاء األمريكي يصدر أمر
استدعاء لولي العهد السعودي

محمد بن سلمان
http://yomnet.net/?)

page=News&id=68832&fbclid=IwAR2kigh8wQsA5CrDMp8FjxiqM2h4UXV5o9L2-
(tIJzyG0yUx5YnKc3m6fzbk

Top 10 Enemies Turned Friends
in TV

mgid.com/ghits/3973209/i/89061/0/src/155638/pp/1/1?)
w_UepWo71HP3JYHIDklbLZGyJqiW8udDNQBmDM-

dqVFWcI05Zdf8oH8qZwOZ&rid=57ae7a02-
dd33-11ea-a399-

(e4434b374bc6&tt=Direct&pubsrcid=155638&cpm=1
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"واتس آب" قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!
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(page=News&id=68879?)

(page=News&id=68879?) الموت يغيب الفنان المصري سناء شافع

(page=News&id=68878?)

خسائر انفجار مرفأ بيروت تفوق 15 مليار دوالر (?
(page=News&id=68878

(page=News&id=68877?)

وظيفة شاغرة في حركة الشبيبة اليافية (?
(page=News&id=68877

جميع الحقوق محفوظة لموقع يافا اليوم
برمجة وتصميم

اذا بدك تنزل في الوزن وتحافظ
عليه، تنزل نسبة الدهون وتعلي
slim نسبة العضالت؟ سجل مع

foreve
slim-forever
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