ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σσμμεηοτή Δήμαρτοσ Λεσκωζίας, Κωνζηανηίνοσ Γιωρκάηζη, ζηο «Iftar» ηοσ
Κσπρο-Αραβικού Πολιηιζηικού Κένηροσ και ηης μοσζοσλμανικής κοινόηηηας
Ο Δήκαξρνο Λεπθωζίαο, Κωλζηαληίλνο Γηωξθάηδεο, απνδέρηεθε ηελ πξόζθιεζε ηνπ Κππξν- Αξαβηθνύ
Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ θαη παξεπξέζεθε ζην Σέκελνο «Οκεξηέ», ηελ Κπξηαθή 3 Ινπιίνπ 2016, ζην
πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ Ιεξνύ κήλα ηνπ Ρακαδαληνύ γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλωζε νκαδηθνύ
θνηλνύ «πξωηλνύ» -«Iftar», ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηαο.
To Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθωζίαο ζηήξημε ηε δηνξγάλωζε ζην πιαίζην ηωλ ελεξγεηώλ
δηθηύωζεο κε κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλώζεηο ηνπ έξγνπ «Πξνγξάκκαηα Έληαμεο από Σνπηθέο Αξρέο»
κέζω ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθόξεζεο θαη Ελεκέξωζεο Μεηαλαζηώλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε επηηπρία,
θέξλνληαο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλώζεηο αθόκε πην θνληά ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ζηελ ηνπηθή
θνηλωλία.
Οη ηδξπηέο ηνπ Κππξν- Αξαβηθνύ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ, αλέιαβαλ απηή ηελ ηδηαίηεξα πξωηόηππε
πξωηνβνπιία θαη πξνζθάιεζαλ ην Δήκαξρν Λεπθωζίαο, εθθξάδνληαο ηελ εθηίκεζε ηνπο γηα ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζην πιαίζην ηωλ πξνγξακκάηωλ έληαμεο ηωλ κεηαλαζηώλ θαη γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ην Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθωζίαο.
Σε δηνξγάλωζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, επίζεο, ν Μνπθηήο Κύπξνπ, Tαιίπ Αηαιάη, ε
εθπξόζωπνο ηνπ δηαζξεζθεπηηθνύ δηαιόγνπ, ππό ηελ αηγίδα ηεο πξεζβείαο ηεο νπεδίαο, θπξία Salpy
Eskidjian Weiderud, εθπξόζωπνο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Μαξωληηώλ Κύπξνπ, κέινο ηνπ Αλώηαηνπ
πκβνπιίνπ Ιζιακηθώλ Τπνζέζεωλ, Δξ. Tarek M. Radwan θαζώο θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Δήκνπ θαη
Πνιπδύλακνπ θαη εηαίξνη ηεο θνηλνπξαμίαο.
Καηά ηελ εθδήιωζε Λεηηνπξγνί ηνπ Πνιπδύλακνπ Κέληξνπ δηέλεηκαλ ελεκεξωηηθό πιηθό γηα ηηο δξάζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νένη Δξόκνη Έληαμεο». Μηα εθδήιωζε κε ζξεζθεπηηθό ππόβαζξν ε νπνία
απνηειεί παξάδεηγκα αληαιιαγήο εζίκωλ θαη παξαδόζεωλ, αιιεινζεβαζκνύ θαη αιιεινεθηίκεζεο!
Σν πξόγξακκα «Νένη Δξόκνη Έληαμεο» πινπνηείηαη γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά ζην πιαίζην ηνπ
ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ «Πξνγξάκκαηα Έληαμεο από Σνπηθέο Αξρέο». ηελ ηξέρνπζα θάζε ην
πξόγξακκα πινπνηνύλ ν Δήκνο Λεπθωζίαο, ωο Σειηθόο Δηθαηνύρνο, κε εηαίξνπο ηνπο Δήκνπο Αγίνπ
Δνκεηίνπ, Λαθαηάκηαο, Έγθωκεο, θαζώο θαη ην Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθωζίαο. ην εηαηξηθό
ζρήκα ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη νη εηαηξίεο πκβνύιωλ «NVK Advent Consulting Ltd» θαη «Losadeal
Ltd».
Από ηο Πολσδύναμο Δημοηικό Κένηρο Λεσκωζίας
4 Ινπιίνπ 2016
Παξαθαιώ όπωο θηινμελεζεί ζηηο εθδόζεηο ζαο.
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