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تربوية

باحثون من "النجاح" ضمن قائمة 
"ستانفورد" ألفضل 2% من العلماء في العالم

اختتام أعمال المؤتمر العلمي الدولي
 الخامس للتخصصات الجراحية في "النجاح"

الكتوت-أطلقت  ن����اب����ل����س-غ����س����ان 
جامعة ستانفورد، قائمة بأفضل %2 
من علماء العالم وعددهم ما يقارب 
186 أل�����ف ع���ال���م اع����ت����م����اداً ع����ى قاعدة 
ب����ي����ان����ات "س����ك����وب����س"، ب���ال���ت���ع���اون مع 

كربى دور النشر العاملية "إلسفري".
ع�������ى معايري  ال����ت����ص����ن����ي����ف  واع������ت������م������د 
االقتباسات،  ع��������دد  م�����ث�����ل:  م���خ���ت���ل���ف���ة 

وجودة النشر واألصالة البحثية.
وت��م��ي��زت ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح باختيار 
9 باحثني ضمن علماء العالم وذلك 
يف تصنيف الجودة بعيد املدى )1960 
– 2020( وت��ص��ن��ي��ف ال���ج���ودة ل���ع���ام 2020 

)قصري املدى(.
أسماء  أدن���������������������اه  ال������������ج������������دول  وي���������ب���������ني 
الباحثني م��ن جامعة ال��ن��ج��اح الذين 
حققوا املعايري وظهرت أسماؤهم يف 
ه��ذا التصنيف، حيث ج��اء أ.د. وليد 

ال����خ����ط����ي����ب ود.  ت�����ام�����ر  ص�����وي�����ل�����ح، و د. 
س��ائ��د ال��زي��ود يف امل��راك��ز ال��ث��اث��ة األوىل 
عى مستوى الجامعة وعى مستوى 
ال����ت����ص����ن����ي����ف ط������وي������ل املدى  ال��������وط��������ن يف 
ب����اح����ث����ني م������ن فلسطني  م������ن أص��������ل 7 
القائمة  ه�������������ذه  دخ����������������ول  اس��������ت��������ط��������اع��������وا 
ال��ت��ي تعتمد ع��ى ال��س��رية األكاديمية 

للباحث وغزارة وجودة النشر.
ال��ت��ص��ن��ي��ف طويل  ال��ق��ائ��م��ة األوىل: 
امل���دى )1960 – 2020( امل��ب��ن��ي ع��ى ثباتية 

وجودة وغزارة النشر
الرقم االسم الرتتيب عى مستوى 
مستوى  ع�����������ى  ال���������رتت���������ي���������ب  ف������ل������س������ط������ني 

الوطن
1 أ.د. وليد صويلح 1 1

2 د. تامر الخطيب 2 2
3 د. سائد زيود 3 3

ويف ال���ت���ص���ن���ي���ف ق����ص����ري امل���������دى جاء 

ت��س��ع��ة ب���اح���ث���ني م����ن ج���ام���ع���ة النجاح 
من بني 22 باحثا فلسطينيا استطاعوا 
دخول هذا التصنيف، وهم أ.د. وليد 
تامر  د.  زي������������ود،  س�����ائ�����د  د.  ص�����وي�����ل�����ح، 
ال��خ��ط��ي��ب، أ.د أن���س���ام ص���وال���ح���ة، د. 
س��م��اح ال��ج��اب��ي، د. ن��ض��ال جرادات، 
أ.د. يعقوب بطة، أ.د. شحدة جودة 

ود. رمزي شواهنة.
وب����ه����ذا ت���ك���ون ج���ام���ع���ة ال���ن���ج���اح قد 
وضعت اسم فلسطني عى الخارطة 
العاملية خاصة وأن أول 3 باحثني يف 
قائمة التصنيف قصري امل��دى لجودة 

النشر هم من جامعة النجاح.
وت������������ق������������دم ال���������ب���������اح���������ث���������ون ال����������ف����������ائ����������زون 
بالتهنئة واملباركة لكل من أ.د. رامي 
ح�����م�����د ال�������ل�������ه، ن������ائ������ب رئ������ي������س مجلس 
زيد،  ال������ن������اص������ر  ع�����ب�����د  أ.د.  و  األم��������ن��������اء 
رئ�����ي�����س ال����ج����ام����ع����ة ع������ى ه�������ذا اإلنجاز 

ال���ع���امل���ي ال�����ذي ي���ؤك���د ح����رص مجلس 
األمناء وإدارة الجامعة عى تصوير 
وت��ق��ري��ر م��س��رية البحث والتعليم يف 

الجامعة.
ال��ق��ائ��م��ة ال��ث��ان��ي��ة: ال��ت��ص��ن��ي��ف قصري 

املدى )2020(.
الرقم االسم الرتتيب عى مستوى 
ع����������ى مستوى  ال��������رتت��������ي��������ب  ال�������ج�������ام�������ع�������ة 

فلسطني
1 أ.د. وليد صويلح 1 1
2 د. سائد الزيود 2 2

3 د. تامر الخطيب 3 3
4 أ.د. أنسام صوالحة 4 7

5 د. سماح الجابي 5 11
6 د. نضال جرادات 6 15
7 أ.د. يعقوب بطة 7 16

8 أ.د. شحدة جودة 8 19
9 د. رمزي شواهنة 9 21

الكتوت-الرواد  ن�����اب�����ل�����س-غ�����س�����ان 
ل���ل���ص���ح���اف���ة واالع����ام-اخ����ت����ت����م����ت كلية 
ال�����ص�����ح�����ة يف جامعة  ال������ط������ب وع�������ل�������وم 
أعمال  ال��������وط��������ن��������ي��������ة،ام��������س،  ال�������ن�������ج�������اح 
الخامس  ال���������������دويل  ال�����ع�����ل�����م�����ي  امل������ؤت������م������ر 
تحت  ال�����������ج�����������راح�����������ي�����������ة  ل��������ل��������ت��������خ��������ص��������ص��������ات 
الجراحية  التخصصات  ش��ع��ار"واق��ع 
الفرعية يف فلسطني: الوضع الحايل 
واالح����ت����ي����اج����ات امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة"، والذي 
اس��ت��م��ر مل����دة ي���وم���ني م��ت��ت��ال��ي��ني برعاية 
األس��������ت��������اذ ال������دك������ت������ور رام�����������ي ح�����م�����د الله 
نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، 
واألس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ن��اص��ر زيد، 
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة، وب��ح��ض��ور الدكتور 
ش�����������وق�����������ي ص���������ب���������ح���������ة، ن�������ق�������ي�������ب األط�����������ب�����������اء 
الفلسطينيني، ونخبة من الباحثني 
الدوليني،  واألط������ب������اء  واألك����ادي����م����ي����ني 
ومؤسسات  ه��������ي��������ئ��������ات  وب���������م���������ش���������ارك���������ة 

تعاونية دولية وإقليمية ومحلية.
الكيلة  م������ي  ال������دك������ت������ورة  وش�������ارك�������ت 

اليوم  ف�����ع�����ال�����ي�����ات  ال�����ص�����ح�����ة يف  وزي�������������رة 
الثاين للمؤتمر، ويف كلمتها تحدثت 
ع�����ن أه���م���ي���ة امل����ؤت����م����ر ك���ف���رص���ة لتبادل 
ال���خ���ربات يف امل��ج��ال ال��ص��ح��ي بحضور 
واألطباء  األك�������ادي�������م�������ي�������ني  م���������ن  ن�����خ�����ب�����ة 
ل���������������دور جامعة  م��������ش��������رية  ال���������دول���������ي���������ني، 
ال����ن����ج����اح ال�������ري�������ادي وامل����م����ي����ز يف خدمة 

املجال الطبي.
وه��������دف امل����ؤت����م����ر امل���ع���ت���م���د م�����ن قبل 
التابع  ال��������ربي��������ط��������اين  ال������ط������ب������ي  امل������ج������ل������س 
 ،"RCSed" للكلية امللكية الربيطانية
إىل م��ن��اق��ش��ة وم��ن��اظ��رة أح����دث األدلة 
وامل��س��ت��ج��دات يف م��ج��ال التخصصات 
فلسطني  يف  ال�������ج�������راح�������ي�������ة  ال�������دق�������ي�������ق�������ة 
ورب��ط��ه��ا م��ع ال��ت��وج��ه��ات العاملية نحو 
ال������ج������راح������ي������ة بأفضل  ال�������رع�������اي�������ة  ت������وف������ري 
ب����ع����ض األبحاث  ال�����ن�����ت�����ائ�����ج، ودراس�������������ة 
باحثني  م���������������ن  امل������������ق������������دم������������ة  ال��������ع��������ل��������م��������ي��������ة 
وأك��������ادي��������م��������ي��������ني م�����ح�����ل�����ي�����ني ودول����������ي����������ني، 
وتوثيق أواصر التعاون بني فلسطني 

وال�������������������دول األخ����������������رى م��������ن أج�����������ل تعزيز 
ال��ت��ع��اون األك���ادي���م���ي ب���ني املشاركني، 
وال����ت����أك����ي����د ع�����ى م���ك���ان���ة ف���ل���س���ط���ني بني 
الدول العاملية يف مجال التخصصات 
امل����ش����ارك����ة العربية  ال����ج����راح����ي����ة خ������ال 

والدولية يف أعمال املؤتمر.
وترأس جلسات املؤتمر باحثني من 
الدول العربية الشقيقة من األردن، 
ومصر، وعمان، والبحرين، وتونس، 
إض���اف���ة إىل م��ش��ارك��ة ب��اح��ث��ني دوليني 
ب���ري���ط���ان���ي���ا، وروس�����ي�����ا، واليونان،  م����ن 
وأمل���ان���ي���ا، وال����ربازي����ل وك���ن���دا ف���ض���ًا عن 
واألكاديميني  ال�����ب�����اح�����ث�����ني  م������ش������ارك������ة 
واألط������ب������اء م�����ن ف���ل���س���ط���ني، ح���ي���ث دار 
حوار بّناء ونقاش مثمر بني الباحثني 
والحضور حول كافة النقاط البحثية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���م���وض���وع امل���ؤت���م���ر؛ انطاقاً 
وبأهمية  ب����امل����س����ؤول����ي����ة  إي����م����ان����ه����م  م������ن 

التخصص يف الجراحات الفرعية.
للمؤتمر  األول  ال�����������ي�����������وم  وش���������ه���������د 

جلستني حول جراحة العظام وطب 
وج��راح��ة العيون، واستكمل املؤتمر 
أع���م���ال���ه يف ال����ي����وم ال����ث����اين بجلستني، 
العامة  ال������ج������راح������ة  م������وض������وع  ت����ن����اول����ت����ا 

وجراحة املسالك البولية.
ال������خ������ت������ام������ي������ة، شكر  ال�����ج�����ل�����س�����ة  ويف 
ال��������دك��������ت��������ور م��������������ازن ع������ب������د ال���������ل���������ه، رئيس 
امل���ؤت���م���ر، امل���ش���ارك���ني وك���ذل���ك ميسري 
وم��دي��ري ال��ج��ل��س��ات، م��ؤك��داً ع��ى أن 
ي����ص����ب����ح مثل  ت����س����ع����ى ألن  ال�����ج�����ام�����ع�����ة 
ه����ذا امل��ؤت��م��ر ح���دث���اً س��ن��وي��اً ت��ل��ت��ق��ي فيه 
ال��ق��ي��ادات وال��ن��خ��ب وال���ك���وادر الطبية 
الفلسطينية والعربية والدولية عى 
اخ���ت���اف وت���ن���وع م��ك��ان��ت��ه��ا وانتماءاتها 
وتخصصاتها لتطرح فيه رؤيتها نحو 

مستقبل صحي أفضل.
وس����������ي����������ت����������م ال�����������������خ�����������������روج ب��������م��������ج��������م��������وع��������ة من 
التوصيات تسهم يف تطوير امل��ج��ال الطبي 
ع��ام��ة وج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح بشكل خ��اص مما 

له من فائدة تعود عى املرىض.

فوز الجامعة اإلسالمية بثالثة 
مشاريع ممولة من "شبكة 
الثقافة من أجل السالم" 

غ��زة- ف��ازت الجامعة اإلسامية بغزة بثاثة مشاريع ممولة من شبكة 
الثقافة م��ن أج��ل ال��س��ام املستدام والشامل )CUSP( وه��ي شبكة ممولة 
من قبل مجلس البحوث األدبية واإلنسانية )AHRC( يف بريطانيا وتديرها 
جامعة جاسجو يف بريطانيا، واملشاريع الثاثة هي: مشروع بناء القدرات 
ب����ع����ن����وان " ت����ط����وي����ر ال�����ك�����ف�����اءات ال����ن����اع����م����ة ل���ل���م���ه���ن���دس���ات: م���ن���ه���ج���ي���ة الحلقات 
القصصية ضمن م��س��اق ال���ري���ادة" وت��دي��ره املهندسة أم���اين امل��ق��ادم��ه- رئيس 
قسم العاقات الخارجية، ومشروع بحثي بعنوان: "استخدام الحكايات 
الشعبية للمساواة بني الجنسني وبناء السام يف قطاع غزة، فلسطني "، 
ويديره الدكتور رفعت العرعري – األستاذ املساعد يف قسم اللغة اإلنجليزية 
يف كلية اآلداب، ومشروع بحثي بعنوان :" العنف ضد املرأة الفلسطينية 
يف األفام الفلسطينية: منهج سيميايئ اجتماعي"، وتديره األستاذة منار 
ال���ه���وب���ي – ب��اح��ث��ة يف ق��س��م ال��ل��غ��ة اإلن��ج��ل��ي��زي��ة يف ك��ل��ي��ة اآلداب يف الجامعة 
اإلس���ام���ي���ة، وس��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ أن��ش��ط��ة ه����ذه امل���ش���اري���ع يف م����دة زم��ن��ي��ة ت��ص��ل إىل 

ثمانية أشهر وتنتهي حتى يونيو 2022.
 )CUSP( يشار إىل أن شبكة الثقافة من أجل السام املستدام والشامل
ت���ه���دف إىل ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل���ؤس���س���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، وم���ش���ارك���ة النساء 
والفتيات أيًضا يف األدوار القيادية، مع األخذ بعني االعتبار األمور املتعلقة 
بالنوع االجتماعي والطبقة والعمر والعرق يف املقرتح، وتدير الشبكة جامعة 
جاسجو يف بريطانيا وتحتوي الشبكة عى )13( شريك يف فلسطني وغانا 
واملكسيك وامل��غ��رب وزيمبابوي، ويمثلها يف فلسطني الجامعة اإلسامية 
ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��ور ن��ظ��م��ي امل���ص���ري، وي��س��ت��م��ر ت��ن��ف��ي��ذ أن��ش��ط��ة ال��ش��ب��ك��ة ح��ت��ى 30 

سبتمرب 2023. 

 جامعتا "القدس المفتوحة" و"اإلسراء" األردنية توقعان اتفاقية تعاون

قسم التمريض بالكلية العصرية 
يعقد ندوة لمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي

قسم  ع������ق������د  "ے"-  ال���������ل���������ه-  رام 
التمريض يف الكلية العصرية الجامعية 
ب���ال���ش���راك���ة م����ع م����رك����ز دن����ي����ا التخصيص 
ألورام ال���ن���س���اء، أم����س األث����ن����ني،  ندوة 
ملناسبة "اليوم العاملي لسرطان الثدي" 
ب��م��ش��ارك��ة ال���دك���ت���ورة ن���ف���وز مسلماين، 
م�����دي�����رة م����رك����ز دن����ي����ا ال���ت���خ���ص���يص ألورام 
بشارات،  رب����ح����ي  وال�����دك�����ت�����ور   النساء، 
الجامعية،  ال����ع����ص����ري����ة  ال���ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د 
ونيفني عوايصة امل��ح��اض��رة يف الكلية، 
 وطاقم م���ن م��ح��اض��ري وإداري�������ي قسم 
ال���ت���م���ري���ض وط���ل���ب���ة ال����ق����س����م، وذل�������ك يف 
مبنى امل��ح��ام��ي د.ح��س��ني الشيوخي يف 

رام الله.  
وأكد الدكتور بشارات عى أن تدريب 

بمستجدات  ط��ب��ي��اً  ال��ط��ل��ب��ة  وتوعيتهم 
العصر، يؤهلهم ليكنوا ركيزة للنظام 
ال���ص���ح���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وال����ع����امل����ي، وأن 
تويل  ال������ج������ام������ع������ي������ة  ال������ك������ل������ي������ة  العصرية 
اه����ت����م����ام����اً ب����ال����غ����اً ب����م����ش����ارك����ة ط���ل���ب���ت���ه���ا يف 

النشاطات املنهجية والامنهجية.
وت���ح���دث���ت ال����دك����ت����ورة م��س��ل��م��اين عن 
ش��ع��ار ه���ذا ال��ع��ام "َت����ص����ّوريت" باإلشارة 
إىل صورة املاموغرام التي هي الطريقة 
عن  امل������ب������ك������ر  ل�����ل�����ك�����ش�����ف  األك���������������ر  فعالية 
األوىل،  م������راح������ل������ه  ال��������ث��������دي يف  س��������رط��������ان 
وقبل الشعور ب��األع��راض، اب��ت��داًء من 

سن األربعني.  
ودع�������ت ال���ط���ل���ب���ة إىل ض��������رورة توعية 
ال����ن����س����اء ب���أه���م���ي���ة ال����ف����ح����ص ال����������ذايت من 

خ����������ال ال�����ن�����ظ�����ر وال������ل������م������س م����������رة واح����������دة 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال�����دورة الشهرية،   شهرياً 
امل���������ؤش���������رات  م���������ن   %70 ي�����ك�����ش�����ف  أن������������ه  إذ 
أن  م����������وض����������ح����������ة  ظ�������������ه�������������وره�������������ا،  ح�������������������ال  يف 
الفحص وال��ك��ش��ف م��ب��ك��راً ع��ن سرطان 
ال���ث���دي ي��س��ه��ل ال���ع���اج ح��ي��ث أن نسبة 
اللوايت  90%  للنساء  ب���ل���غ���ت  ال����ش����ف����اء 
ت���ل���ق���ني ال�����ع�����اج، م�����ش�����ددًة ع����ى الدعم 
للنساء  ت�����ق�����دي�����م�����ه  ال����������واج����������ب  ال������ن������ف������ي 
بعد التشخيص وخ��ال العاج وبعد 
أث�������������ر يف تحّسن  ل����������ه  م����������ن  �������������ا  ملمِ ال��������ت��������ش��������ايف 
عوايصة  ن�����ي�����ف�����ني  امل���������������رىض.  وأوضحت 
أشكال التدخات التمريضية يف عاج 
 وتشخيص س��رط��ان ال��ث��دي، مبينًة أن 
وجود كتلة ثابتة أو متحركة أو نزول 

ال��دم مصاحباً لحليب الرضاعة تعترب 
 مؤشرات يجب التعامل معها بحرص 
وعدم إهمالها يف التشخيص والعاج. 
 ولفتت ع��واي��ص��ة إىل ان ال���ذك���ور ورغم 
ق�����ل�����ة ع���������دد امل�����ص�����اب�����ني ب�����س�����رط�����ان الثدي 
ال���������واج���������ب عليهم  م��������ن  أن����������ه  إال  ب����ي����ن����ه����م 
الكشف املبكر  والفحص، السيما وأن 
س���رط���ان ال���ث���دي ل����دى ال���ذك���ر يستفحل 
بشدة وي��ؤدي إىل ت��ردي حالتهم فيما 
أهمالهم ملؤشراته.  وشارك طلبة قسم 
ال���ت���م���ري���ض يف ال��ك��ل��ي��ة ال���ع���ص���ري���ة خال 
ال��ن��دوة ع��رب ط���رح ال��ع��دي��د م��ن االسئلة 
حول مظاهر  املرض ومسبباته وأشكال 
تقديمها  ال���������واج���������ب  وال���������ع���������اج  ال��������دع��������م 

للمشخصني به.  

اتفاقية  ت�����وق�����ي�����ع  ام���������س  ت�������م  ال��������ل��������ه-   رام 
املفتوحة  ال���������ق���������دس  ج������ام������ع������ة  ب���������ني  ت���������ع���������اون 
وجامعة االس��راء االردنية ممثلة برئيسها 
أ. د. أحمد نصريات الذي قدم شرحاً وافياً 
عن جامعة االسراء وتخصصاتها وتطورها 
واهتماماتها.وجاء ذلك بتوجيهات كريمة 
رئ�������ي�������س جامعة  ع�������م�������رو  ي�������ون�������س  د.  أ.  م��������ن 

ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة.ف��ي��م��ا ق����دم أ. د. يوسف 
ذي�����اب ع�����واد ن���ائ���ب رئ���ي���س ج��ام��ع��ة القدس 
امل�����ف�����ت�����وح�����ة ل����ل����م����س����ؤول����ي����ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة نبذة 
ع�����ن ن����ظ����ام ال���ج���ام���ع���ة وب����داي����ات����ه����ا يف األردن 
املسؤولية  ري������������������ادة  يف  ودوره���������������������ا  ال������ش������ق������ي������ق 
ل���ل���ج���ام���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة، متمنياً  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
م�����ن التعاون  ت���ح���ق���ق االت����ف����اق����ي����ة م������زي������داً  أن 

ال��ب��ن��اء يف م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت م���ن مؤتمرات 
وت���������ب���������ادل خ�������������ربات واخ�������ت�������ص�������اص�������ات عصرية 
للشعبني  امل��������ت��������ط��������ورة  االح��������ت��������ي��������اج��������ات  ت�����ل�����ب�����ي 

الشقيقني.
 وقد حضر مراسيم التوقيع  د.غيداء 
اب����و رم�����ان م��س��اع��د رئ���ي���س ج��ام��ع��ة اإلسراء 
ل����ل����ش����ؤون ال�����دول�����ي�����ة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة الهندسة 

مدير مركز االستشارات والتعليم املستمر 
وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع  وأ.ع���ب���ادة ي��ع��ي��ش رئيس 
ال��ل��ج��ن��ة امل���س���ان���دة ل���ف���رع ن���اب���ل���س وع������دد من 
ع���������واد جامعة  أ. د.  امل����ه����ت����م����ني. وق��������د ش����ك����ر 
اإلس�����������������راء ع��������ى ح��������ف��������اوة االس������ت������ق������ب������ال وكرم 
ال���ض���ي���اف���ة، م���ع���ت���رباً أ. د. ن����ص����ريات رائ��������داً يف 

االهتمامات املجتمعية وتأطريها.

منبر أدباء بالد الشام 
وبلدية الدوحة ينظمان 

أمسية حول  أدب األسرى 
ب��ي��ت ل��ح��م- "ے"- ج���ورج زي��ن��ة- أح��ي��ا م��ن��رب أدب����اء ب���اد ال��ش��ام يف فلسطني 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ب��ل��دي��ة ال����دوح����ة، أم��س��ي��ة أدب���ي���ة ب���ع���ن���وان "أدب األس������رى ودوره يف 
معركة التحرر الوطني"، وذلك برعاية وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف 
أب���و س��ي��ف، ال����ذي ان���ت���دب م��دي��ر م��ك��ت��ب وزارة ال��ث��ق��اف��ة يف ب��ي��ت ل��ح��م ف����ؤاد اللحام 

ممثًا عنه.
وأك��د رئيس بلدية ال��دوح��ة رأف��ت ج��واب��رة ع��ى ش��راك��ة البلدية وامل��ن��رب يف هذه 
األمسية، وتحدث خالها كمثقف وكأسري محرر عن ماحظاته الشخصية يف 

هذا املجال.
وألقى مدير مكتب وزارة الثقافة يف محافظة بيت لحم، فؤاد اللحام، كلمة 
وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة، ن��ق��ل م��ن خ��ال��ه��ا ت��ح��ي��ات ال��وزي��ر وت��ق��دي��ره م��وج��ه��اً لبلدية الدوحة 
ومنرب أدباء باد الشام عى هذا اللقاء األدبي، فيما ألقى رئيس مجلس إدارة 
"منرب أدباء باد الشام يف فلسطني" الشاعر محمد شريم كلمة شكر فيها وزارة 

الثقافة وبلدية الدوحة عى جهودهما وتعاونهما مع املنرب.
وألقى الكاتب مايك سلمان قصيدة عمودية مشرتكة شارك يف نظمها بدعوة 
من املنرب سبعة عشر شاعراً من كبار شعراء املنرب يف أقطار باد الشام للتضامن 
مع األسرى الفلسطينيني والعرب بعنوان "ضج األسري وضاقت األغال"، فيما 
القى الشاعر معني جرب عميد كلية الرتبية يف جامعة بيت لحم ، قصيدة تتعلق 
بمعاناة األسرى، تاه الكاتب والروايئ وليم فوسكرجيان بالقاء قصيدة زجلية 
تتعلق باألسرى.   وقدم وزير األسرى السابق عيىس قراقع، مداخلة عن واقع 
أدب األسرى، تطرق فيها إىل العديد من التجارب والنماذج يف هذا املجال.  هذا 
وأدار األمسية، الكاتب ميخائيل رشماوي، نائب رئيس منرب أدب��اء باد الشام 

يف فلسطني ، وعضو املنرب الكاتبة رؤى الشيش.


