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مشاركةتوصیة ٨ 

 مدن الساحل

المستشارة االقتصادية نردين أرملي في الجماهيري العربي الرملة

عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحافية رانية مرجية البيان التالي:" بالتعاون مع بنك هبوعليم وشركة
المراكز الجماهيرية،استضاف المركز الجماهيري العربي الرملة المستشارة االقتصادية نردين أرملي . وشارك في
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 عممت الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية

الكاتبة الصحافية رانية مرجية البيان التالي:" بالتعاون مع بنك

هبوعليم وشركة المراكز الجماهيرية،استضاف المركز الجماهيري

العربي الرملة المستشارة االقتصادية نردين أرملي . وشارك في

المحاضرة عشرات النساء العربيات من الرملة، حيث قدمت

المستشارة االقتصادية نردين ارملي محاضرة قيمة عن إدارة ميزانية

العائلة". 

واضاف البيان:" عن االقتصاد السلوكي، بما في ذلك من تأثير على

قرارات الفرد االقتصادية، فان العقالنية محدودة في القرارات

االقتصادية باإلضافة الى قلة السيطرة الذاتية وكثرة التأثير

االجتماعي. كما تطرقت الى أسباب االستهالك الزائد والى كيفية

أدارة ميزانية العائلة.وقّدمت لهم النصائح التي ستساعدهم في

تحقيق التوازن وحتى البدء بالتوفير لمستقبل أوالدهم.وقد عّبر

المشاركون في الورشة، عن شعورهم بالرضا وطلبوا تنظيم ورشات

إضافية خاصة لألزواج الشابة، من أجل مساعدتهم في اإلدارة السليمة اقتصادًيا واجتماعًيا فربما سيؤدي هذا إلى انخفاض في مستوى النزاعات العائلية والتي

ينبع جزء كبير منها من أسباب اقتصادية". 

واضافت رانية مرجية :" لقد نجحت المستشارة االقتصادية نردين ارملي في تمرير رسالة هامة واال وهي ان كل انسان يستطيع تغيير نهجه المالي وتغيير عاداته

المالية ان فكر بعقالنية ان نظم اموره.وأنهت مرجية ينتظر اهالينا في الرملة سلسة من اللقاءات مع المستشارة االقتصادية والعائلية نردين ارملي وال سيما ان

هنالك الكثير من األمور التي تهمهم والتي ستساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

مجهولون يطلقون النار ويستهدفون شابين في الرملة ويتسببون

بإصابتهما بجراح

تمديد أمر حظر النشر في جريمة قتل الشاب ذياب أبو رقيق بالرملة

الرملة: إصابة فتى (17 عاًما) جّراء تعّرضه إلطالق رصاص وحالته

متوسطة

الرملة: توقيف شاب (17 عاما) بشبهة تهديد سائق سيارة ُأجرة

وسرقة مبلغ مالي

نجاح فعالية إيقاع على الطابات في الجماهيري الرملة

هبوعيل العفولة يحافظ على آماله باالرتقاء قبل لقاء بيتار تل أبيب

الرملة

مصرع شاب (24 عاًما) جّراء حادث طرق مروع على شارع 431 قرب

مفرق الرملة

الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم (5 سنوات) غرقا بعد

سقوطه في بئر

مهرجان الطفل الفلسطيني في الرملة



https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alarab.com%2FArticle%2F898493&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=398077397009554
https://www.alarab.com/12.html
https://www.alarab.com/blog/--%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.alarab.com/Article/898977
https://www.alarab.com/Article/898921
https://www.alarab.com/Article/898602
https://www.alarab.com/Article/898376
https://www.alarab.com/Article/898175
https://www.alarab.com/Article/898060
https://www.alarab.com/Article/897787
https://www.alarab.com/Article/897696
https://www.alarab.com/Article/897626


29.4.2019 االقتصادیة نردین أرملي في الجماھیري العربي الرملة | كل العرب

https://www.alarab.com/Article/898493 2/3

الرملةكلمات داللية 

حب اعمى 2أعلى عملیات البحث حب اعمى ارطغرل
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