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رام اهللا: مطالبات بإلزام اسرائيل باالتفاقيات الدولية ووقف انتهاكاتها بحق النساء
رام اهللا- وفا- أجمع المشاركون في ورشة «اآلليات القانونية 

لحماية المرأة في ضوء القانون الدولي لحقوق االنســان» 

أمــس، على ضرورة إلزام اســرائيل باالتفاقيــات الدولية 

ووقف انتهاكاتها بحق النساء.

وبحث المتحدثون في ورشة نظمتها وزارة العدل بالشراكة 

مــع وزارة المرأة، واالمانة العامة لمجلس الوزراء، بتمويل 

من بعثة الشرطة االوروبية، آليات حماية المرأة الفلسطينية 

في ضوء القاون الدولي وإلقاء الضوء على معاناتها خاصة 

االسيرات، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وقرار 

مجلس األمن 1325.

وقال وزير العدل محمد الشــاللدة: إن المرأة والطفل هما 

األكثــر تعرضا لالنتهاكات الجســيمة، لذلك فإن المشــرع 

الدولــي اقر قوانيــن لحمايتهما، وبالرغــم من النصوص 

واالتفاقيات الدولية التي اقرت لحماية المرأة، إال أنها ما زالت 

تعاني من االنتهاكات خاصة في الدول العربية.

وأضاف أن إسرائيل تمارس أبشع االنتهاكات بحق أسيراتنا 

القابعــات في زنازين االحتالل، داعيــا الى ضرورة تدويل 

قضية االســرى وإلزام إسرائيل باالتفاقيات الدولية ومنها 

اتفاقية جنيف الرابعة.

واكد شاللدة أن فلسطين تنتظر لجنة التحقيق التي شكلها 

من مجلس حقوق االنسان، داعيا الى ضرورة إلزام إسرائيل 

كســلطة قائمة باالحتالل باالتفاقيــات الدولي وبالقانون 

الدولي االنساني.

وحول جهود دولة فلسطين قال الشاللدة: إن دولة فلسطين 

انضمــت الى كافة اتفاقيات حقوق االنســان ومنها المرأة 

والطفــل والبروتوكــوالت الملحلقة بها، مثــل بروتوكول 

القضــاء على كافة أشــكال التمييز ضد المــرأة، والقضاء 

على أشــكال العنــف، باإلضافة إلــى أكثر مــن 10 أجهزة 

وبروتوكوالت دولية أخرى.

ولفت إلى أن الوزارة أنشأت عيادة للحماية القانونية للمرأة 

والطفل لنشر وتعزيز حماية المرأة وتمثيلها امام القضاء 

الفلسطيني.

كما دعا لضرورة تطبيق اآلليات الدولية على التشــريعات، 

وتوجه النساء الى القضاء الفلسطيني في حال تعرضهن 

الي انتهاك.

وأعرب شــاللدة عــن أمله بتطبيق توصيات الورشــة، وأن 

تتحول لقرارات تنفيذية توفر الحماية القانونية للنساء.

وقالت وزيرة شــؤون المرأة آمال حمد: إن دولة فلســطين 

صادقت علــى االتفاقيات الدولية التزامــا باآلليات الدولية 

بالرغم من حصولنا على 705 قرارات من الجمعية العامة 

و86 قرارا من مجلس األمن منذ العام 1948 وجميعها لم 

تطبقها إسرائيل.

وأضافت أن وزارة شؤون المرأة ومن خالل اللجنة الوطنية 

لتطبيق قرار مجلس االمن 1325 الصادر عام 2000 الذي 

نص على حماية المرأة وتعزيز مشاركتها بعمليات السالم 

وبالجهود االغاثية واالنســانية، وجدنــا في القرار االممي 

امال لحماية النســاء الفلســطينيات ومساءلة االحتالل عن 

جرائمه، وتجنيد اآلليات القانونية والقضائية لخدمة قضيتنا 

العادلة فيتيح القرار بحيثياته ارسال رسائل متطابقة لالمم 

المتحدة واللجوء لمحكمة الجنايات الدولية وتشــكيل لجان 

دائمة للتحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحق شــعبنا خاصة 

من النساء.

وتابعت: قامت اللجنة الوطنية بإرســال رسائل الى االمين 

العام لالمم المتحدة، والمفوض الخاص لحقوق االنسان، 

ومقررة لجنة العنف ضد النســاء باالمم المتحدة، وجامعة 

الدول العربيــة، ومنظمة التعاون االســالمي لحثهم على 

وقــف العدوان واالنتهاكات االســرائيلية بحق النســاء في 

أكثر من مناسبة، ودعت اللجنة الى إطالق سراح االسيرات 

واالسرى االطفال.

وأكدت حمد حرص حكومة دولة فلسطين على االنضمام 

لالئتالفــات الدوليــة، واخرها انضمام فلســطين رســميا 

«الئتــالف العمــل المعني الخاص بالمرأة الســالم واالمن 

والمساعدات اإلنسانية»، وذلك البراز التحديات التي تواجه 

النساء في المحافل الدولية.

وقال رئيس هيئة شــؤون االســرى والمحررين قدري 

أبــو بكر، إن المرأة الفلســطينية كانت وال تزال وقودا 

للثــورة، وفي زنازين االحتالل تمــارس بحقها صنوفا 

من العذابات.

واضاف: هناك قرارات دولية لحماية النساء واحكام القانون 

االنساني الذي يكفل حماية اضافية للنساء اال ان سلطات 

االحتالل ال تلتزم بالقانون وال بالقرارات الدولية.

واشــار الــى ان االنتهــاكات االســرائيلية تصاعــدت بحق 

االســيرات منذ عام 2015 وحتى اآلن، وبلغ عدد االسيرات 

10 آالف اسيرة تم اعتقالهن، وتقبع في زنانزين االحتالل 

37 اســيرة، تتراوح اعمارهــن بين 16 و60 عاما، بينهن 9 

اسيرات محكومات الكثر من 10 سنوات، وتسع امهات.

وأشــار أبو بكــر إلى أن 50 محاميا يعملــون مع الهيئة في 

المتابعــة القانونيــة لالســيرات واالســرى فــي المحاكم 

االسرائيلية ومع ذوي األسرى، ومتابعة االحتياجات الطبية 

لألسرى، ومع كافة المؤسسات الدولية المعنية.

وقــال المستشــار القانونــي فــي مجلــس الــوزراء رامي 

الحســيني ممثال عــن االمين العام لمجلــس الوزراء أمجد 

غانــم، ان الحكومــة الفلســطينية تولي اهتماما واســعا 

بالمرأة، وذلك من خالل مواءمة التشريعات الفلسطينية مع 

االتفاقيات الدولية وتضمين آليات للحماية القانونية للنساء.

واشــار الى انه وبموجــب قرار صادر عن مجلــس الوزراء 

2012، تم تشــكيل اللجنــة الوطنية العليــا لتطبيق قرار 

مجلس األمن رقم 1325.

وأكــد الحســيني ضــرورة تطوير آليــات الحماية للنســاء 

والفتيــات، وحمايــة النســاء والفتيات الفلســطينيات من 

اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته ومساءلته دوليا.

وقالــت نائــب رئيــس بعثــة االتحــاد األوروبي لمســاندة 

الشــرطة الفلســطينية كاتيا دومنيك: منذ بدء عملنا في 

العام 2006 عملنا مع شركائنا الفلسطينيين على متابعة 

وتعزيــز الديمقراطية وحقوق االنســان كمــا طورنا ملف 

النوع االجتماعي.

وأضافت: نسعى من خالل عملنا لبناء مستقبل للنساء في 

فلسطين قائم على التراث الجميل لهذا البلد.

وأشــارت إلى أن النساء الفلســطينيات يحتجن الى فرص 

مساوية للرجال، وتوحيد وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق 

ذلك للنهوض بواقع النساء.

ولفتت الى ضرورة اعتماد واقرار تشريعات حساسة للنوع 

االجتماعي.

وعــرض ناصــر الريــس ورقــة بحثيــة بعنــوان «اآلليات 

التعاقديــة وغير التعاقدية لحماية حقوق المرأة في األمم 

المتحــدة»، فيما عرضت الباحثة ريناد عبد اهللا ورقة حول 

«آليــات الحمايــة القانونيــة والقضائيــة للمــرأة في ظل 

التشريعات الفلسطينية، كما عرضت الباحثة نجاح دقماق 

ورقة بعنوان «الحماية القانونية لالسيرات الفلسطينيات، 

وعرضت وفاء األعرج ورقة بحثية حول قرار مجلس األمن 

رقم 1325، وتخلل الورشة عرض فيلم قصير حول قرار 

مجلس األمن رقم 1325.

الستيني عناية.. 40 عاما في طب األعشاب بغزة
غزة– الحياة الجديدة– عبد الهادي عوكل- منذ 

أربعيــن عاماً ما زال المختص في الطب البديل 

(العــالج باألعشــاب) جمال عنايــة، يعمل داخل 

محلــه المتواضع في مدينة خــان يونس جنوب 

قطاع غزة، لتقديم العالجات للكثير من األمراض 

باألعشاب، وبعيدا عن العالجات الكيماوية.

والطــب البديــل هو الطــب الــذي ال يعتمد في 

العالج على األدوية والعقاقير الكيميائية، وإنما 

يعتمد أسلوبا آخر تستخدم فيه األعشاب الطبية 

والمواد الطبيعية والطرق التقليدية األخرى التي 

أثبتت فاعليتها في عــالج الكثير من األمراض، 

ويوجد الطب البديل منذ القدم وعرف في أقدم 

الحضارات اإلنسانية مثل الحضارة الفرعونية، 

وبقــي موجوداً إلى اآلن علــى الرغم من تطور 

الطــب الحديــث وتطــور أجهزته وأدواتــه، وقد 

أثبت الطب البديل فاعليته في عالج الكثير من 

األمراض، وأخفق في بعضها.

وفــي داخــل المحــل البســيط المتواضع، يضع 

المختص «عناية» عشرات األصناف من األعشاب 

الطبيعية التي يستخرج منها الزيوت كوصفات 

عالجيــة للعديد من األمراض التــي يصاب بها 

اإلنسان.

ورغــم أن العالج باألعشــاب تراجع كثيراً، إال أن 

المختــص عنايــة 60 عامــاً، واصــل عمله دون 

انقطــاع على مدار 40 عاما، إدراكاً منه بأهمية 

هذا العالج لإلنسان، حيث يقبل عليه الكثير من 

المواطنين، خاصة أولئك الذين فقدوا األمل في 

العالج الكيمائية.

ويروي المختص عناية، أن كل نبتة لها مستخرج 

طبــي وهي البذور، التي يتم اســتخراج الزيوت 

منها، مثل حبة البركة، والبقدونس، والجرجير، 

والسمسم، وغيرها.

وأكــد أن عالجــه حقق نجاحات فــي العديد من 

األمراض، مثل خشونة الركبة، وآالم المفاصل، 

والسمنة وتساقط الشعر، والنحافة، وحموضة 

المعدة، إضافة للمستخرجات الطبية التي تقوي 

مناعة األطفال.

وأوضــح، أن العالج باألعشــاب هو بمثابة عودة 

للطبيعــة ويمثــل وقاية من مائــة داء، ويحقق 

نتائج إيجابية.

ولفت إلــى أن إقبال المواطنيــن على العالجات 

الطبيعيــة ازداد مــع جائحــة فيــروس كورونــا 

المستجد، وذلك انطالقاً من أهمية الطب البديل 

فــي تقوية الجهــاز المناعي لإلنســان، وهو ما 

يحتاجــه المصاب بكورونا التي يتأثر بها ســلباً 

أصحاب المناعة الضعيفة. 

وأوضح عناية، أن العالج باألعشاب أصبح مالذا 

لألشــخاص الذيــن يعانــون أوضــاع اقتصادية 

صعبة، خاصــة أن التكلفة الماليــة لهذا العالج 

ال تقــارن مــع العالجات الكيماوية ذات األســعار 

المرتفعة والتي ال يقدر عليها الفقراء.

«التربية» و «بياالرا» تعلنان نتائج مسابقة أولمبياد التربية اإلعالمية للمعلمين

عورتاني يبحث مع «األلمانية لتعليم الكبار» توسيع آفاق التعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- بحــث وزير التربية 

والتعليم مــروان عورتاني، أمس، مع الجمعية 

األلمانيــة لتعليم الكبار في الشــرق األوســط 

dvv؛ آليات توســيع آفاق التعــاون لخدمة قطاع 

تعليم الكبار، ومناقشــة منطلقات العمل خالل 

الفترة المقبلة.

وحضــر اللقــاء؛ وكيل الــوزارة بصــري صالح، 

ونائبة رئيس وحدة التعاون اإلنمائي في ممثلية 

جمهورية ألمانيا هانا إيلغي، والمدير اإلقليمي 

للجمعية نازارت نازرتيان، والوكيل المســاعد، 

مدير عام التعليم العام صادق الخضور.

وأكــد الوزير أهمية مأسســة الجهود وتوســيع 

نطاق التعــاون، والتحضير لعقد منتدى وطني 

بمشــاركة قطاعــات رســمية وأهليــة وخبراء 

ومهتمين؛ لتوحيد هذه الجهود ومناقشة محاور 

تتعلــق بقطاع تعليــم الكبار ومراكــز التعليم 

المجتمعي للشــباب والكبار التي تشرف عليها 

الوزارة بالشــراكة مع البلديــات ودعم الجمعية 

األلمانية وجامعة دار الكلمة.

واستعرض نازرتيان مستجدات العمل من خالل 

المراكز المجتمعية ومــا تحقق من جهود رغم 

جائحة الكورونا، وأهمية استهداف فئات جديدة 

ضمن مراكز محو األميــة والمراكز المجتمعية 

ودراســة االحتياجات، وتوظيف الموارد المتاحة 

لتحقيق الغايات المشتركة.

وفي سياق آخر، حازت المعلمة خلود المحتسب 

من مدرســة تيســير مرقــة األساســية للبنات 

الواقعــة في البلــدة القديمة في مديرية تربية 

الخليــل علــى المرتبة األولى عــن الضفة، في 

المرحلة النهائية من مســابقة أولمبياد التربية 

اإلعالميــة والمعلوماتية للمعلمين لعام 2021 

التي نظمتهــا وزارة التربيــة والتعليم والهيئة 

الفلســطينية لإلعــالم وتفعيــل دور الشــباب 

«بياالرا» بالتعاون مع أكاديمية «دويتشه فيلة» 

األلمانية عن بعد، إذ شملت المعلمين المشرفين 

على تنفيذ نشــاطات التربيــة اإلعالمية خالل 

العــام الجــاري في عدد من المــدارس بالضفة 

الغربية وقطاع غزة.

وحلت في المرتبة األولى عن قطاع غزة المعلمة 

وفاء عابد من مدرسة العباس بن عبد المطلب 

مــن مديرية غرب غزة؛ وشــارك المعلمون في 

التدريبــات التي خضع لها الطلبــة حول محاور 

مختلفة فــي التربية اإلعالميــة والمعلوماتية، 

فيما حصلت المعلمة دعاء اشــتية من مدرســة 

بنات بروقين الثانوية في مديرية سلفيت على 

المرتبة الثانية.

وجاء إعالن النتائج في احتفالية افتراضية «عن 

بعد» أمس، بمشاركة 12 معلما/ة تنافسوا على 

اللقب، بحضور المنسقين والمتابعين لبرنامج 

التربيــة اإلعالمية والمعلوماتية على مســتوى 

التربية وبياالرا. وأكدت «التربية» وبياالرا، في 

بيان، الحرص الكبير على إشراك المعلمين في 

مثل هذه الفضاءات المعرفية النوعية التي باتت 

تشــكل فرصة لتعميــق أثر التربيــة اإلعالمية 

والمعلوماتية على مستوى المدارس، موجهتين 

التهاني لكافة المشــاركين فــي هذا األولمبياد 

والشــكر لكل الطواقم التي أسهمت في إنجاح 

فعالياته.

«القدس المفتوحة تعقد مؤتمراً بعنوان «التراث الشعبي الفلسطيني في وسائل التواصل االجتماعي»
نابلس- الحياة الجديدة- عقدت جامعة القدس المفتوحة-

مركز التراث الشــعبي الفلســطيني «جفرا»، أمس االول 

تحت رعاية ومشــاركة أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، 

مؤتمــراً تراثياً إلكترونياً عبر تقنية «زوم» لمناســبة يوم 

التراث الفلسطيني، بعنوان «التراث الشعبي الفلسطيني 

في وسائل التواصل االجتماعي».

ونبه أ. د. عمرو، إلى أهمية التراث في صقل شخصية الفرد 

وتكوينها منذ طفولته، لتمتد إلى مرحلة نضجه، وإلى بيئته 

المختلفة، ليصنف الحقاً بأنه بدوي أو مدني أو ريفي.

 وقــال أ. د. عمــرو: «التــراث منــذ األزل عبــارة عن حكاية 

أســطورية كونتها ذاكــرة وخيال إنســان، فيرددها ليأخذ 

العبرة منها إلى مقطع من األغاني الشــعبية، ومن التراث 

الشــعبي «على دلعونا» و»الميجانا» و»الســامر» وأغاني 

األفــراح واألتراح، فغنى شــعبنا ذات يوم للشــجر والحجر 

والحيــوان والمــاء واألنهــار، وللبطولة والحرب والســالم، 

واألمــوات،  ولألعــراس  والشــهادة،  المعــارك  ولخــوض 

وللحاضرين والغائبين والصغار والكبار، وكل هذه المسائل 

التي خلدها تراثنا أيما تخليد».

 وأكد أن «جامعة القدس المفتوحة تسعى في كل المحافل 

لتخليد كل ما يخلد له، ليس من خالل نشر التعليم العالي 

فحسب، وهي مهمتها األولى التي سعى لها القادة العظام 

في نقل الجامعة إلى الطالب بدالً من أن يذهب الطالب إلى 

الجامعة، فرحم اهللا أولئك القادة الذين استشهدوا، ومنهم 

القائــد الرمز ياســر عرفات الذي أعطى تعليماته إلنشــاء 

الجامعــة، وأطــال اهللا عمر أخوته القــادة وفي مقدمتهم 

الرئيس محمود عباس الذي رعى الجامعة في كل األوقات.

ولفــت أ. د. عمرو إلــى أن «الجامعة ومن باب حفظ التراث 

ورعايته، أنشأت مراكز بحوث متخصصة عدة في مجاالت 

مختلفة لخدمة علومنا وأبحاثنــا، وحققت إنجازات مهمة، 

ومنها مركز «جفرا» للتراث الفلسطيني العربي األصيل».

 وأشــار إلى أن «اختيار اسم (جفرا) لهذا المركز إنما كونه 

اســم ابنة الغزالة التي اســتفزت بجمالها مشاعر المغنين 

والمداحين وكل من له عالقة باألدب، فتغنى الشعراء بها 

وألف األدباء لها القصص، فهي من صميم تراثنا الشعبي 

الذي نتغنى به في كل حين وكل مكان».

 وتطرق إلى فكرة «المعونة»، وهي من التراث الشــعبي، 

إذ يفزع أهل الحي أو البلدة أو القرية أو المخيم ليساعدوا 

إخوانهــم فــي األفراح، أو في بناء البيــوت، أو في حصيدة 

لحقل لهم، فألفت فيها (العونة) الشعر، وقيل فيها الحداء 

والمديح، فتراثنا مليء بالطرب والترفيه والحكم».

واعتبــر أ. د. عمــرو اللقــاء «فاتحــة خيــر لتوثيــق تراثنا 

الفلسطيني وتحصينه وحمايته من األعداء المارقين الذين 

ال يردهم رادع أخالقي أو قانوني أو ديني أو إنساني ليعتدوا 

على تراثنا ويسرقوا منه».

وقال مدير فرع الجامعة بنابلس د. ســهيل أبو ميالة: «إن 

التــراث جــزء من الوعي السياســي والنضالــي والوطني، 

وشــكل درعاً لهويتنا العربية واإلسالمية، وتم النهل منه 

لالقتــداء بكثيــر من األمور فــي حياتنا المعاصــرة، كونه 

يربط الماضي بالحاضر، ويثبت الهوية ويحقق التوازن بين 

اليوم وعالقة اإلنسان بتراثه المحفز األساسي لينتمي له 

اإلنسان، ويرفض المساس به أو اإلساءة إليه»، مشيراً إلى 

أن «شــعبنا الفلسطيني ال يتعرض لمحاولة استيالء على 

أرضنا فحســب، بل لمحاولة ســرقة ماضينا وتراثنا، ليثب 

االحتالل للعالم زوراً وبهتاناً أنه صاحب األرض».

 ونوه إلى أهمية هذه الفعاليات كونها تشكل حراكاً لقراءة 

الواقع وإماطة اللثام عــن الحقائق ودحض زيف االحتالل 

وأكاذيبه، مشــيراً إلى أن «جامعة القدس المفتوحة دأبت 

علــى دعم الجهود المختلفة إلبــراز التراث وحمايته، ومن 

هنا جاءت أهمية تأسيس مركز «جفرا»؛ ليكون عامالً مهماً 

فــي تحريك الحركة الثقافيــة وإظهار ما لدينا من مواهب 

تعزز تراثنا الوطني»، شاكراً رئيس الجامعة على رعايته 

لهذا المركز.

وكان المؤتمــر الذي أداره د. حســن أبو الــرب مدير مركز 

التراث الشــعبي الفلسطيني «جفرا»، افتتح بآيات عطرة 

مــن القرآن الكريم تالها الدكتور جالل عيد، ثم تم عزف 

الســالم الوطني الفلســطيني فقراءة الفاتحة على أرواح 

شهداء شعبنا.

وأشار د. أبو الرب إلى أن المؤتمر ينعقد في ذكرى استشهاد 

القائد الراحل ياسر عرفات، لنجدد العهد لرموزنا الوطنية 

ولنؤكد تشبث شعبنا بهويته وتراثه.

 وقــدم الشــاعر د. صالح أبــو ليل، ورقة بعنوان «الشــعر 

الشعبي في وسائل التواصل االجتماعي». فيما قدم األستاذ 

األديــب عمر عبد الرحمن عبد الهــادي ورقة بعنوان «دور 

الحكاية الشــعبية في تعزيز القيــم االجتماعية في وعي 

المتلقي». أما الشــاعرة أ. عائدة أبو فرحة فقد استعرضت 

ورقــة بعنــوان «الــزي التراثي الفلســطيني في وســائل 

التواصل االجتماعي»، بينت فيها محاوالت االحتالل سرقة 

الثــوب الفلســطيني وارتــداءه في غير مناســبة من قبل 

مســؤوالت إســرائيليات، وكذلك من قبــل المضيفات في 

شركة الطيران «العال».

 ثم قدم أ. صالح أحمد كناعنة ورقة بعنوان «التراث الشعبي 

في وسائل التواصل االجتماعي في منطقة الجليل».

 وفي ورقة بعنوان «التراث الفلســطيني بالمهجر: الجالية 

الفلسطينية بالكويت-أنموذجاً»، استعرض م. هشام عبد 

النور رئيس الجالية الفلسطينية في الكويت، ما يقوم به 

أبناء الجالية من نشــاطات وفعاليات للحفاظ على تراثهم 

الوطنــي في المهجر. وقدم أ. عوني الظاهر ورقة بعنوان 

«النمط التراثي الرئيسي للغذاء الفلسطيني وتغيراته عبر 

الزمــن». وتبعه د. عبــد الرحيم غانم بورقة حملت عنوان 

«أهمية استخدام التواصل االجتماعي لتثبيت ثقافة التراث 

الفلسطيني».

 من جهته، قدم أ. د. يوسف ذياب عواد، نائب رئيس الجامعة 

للمسؤولية المجتمعية، قصيدتين: األولى في رثاء الشاعر 

الشــعبي الكبير المرحوم يوسف أبو ليل، في ذكرى وفاته 

التي تصادف هذا الشهر، وقصيدة أخرى من الشعر الشعبي 

يصف فيها حال الناس في جائحة كورونا.

 وتال عريف المؤتمر د. حسن أبو الرب، بيان خاتمة المؤتمر، 

مبينــاً أن جميع األوراق خلصت إلى نتيجــة واحدة تقريباً؛ 

فالتراث الشعبي الفلسطيني بنوعيه القولي والمادي، يحيا 

حياة جديدة عبر شبكات التواصل االجتماعي بشتى أنواعها، 

وهناك فريق ينشــر األغاني الشعبية بلون جديد ترافقها 

أدوات موســيقية حديثة، وفريق ما يــزال يلح على إعادة 

نشر الشعر الشعبي بوجهه الفلسطيني العربي األصيل، 

وهنــاك مواقــع تعمل علــى الترويج للثوب الفلســطيني 

المطرز القديم، ومواقع تهتم باأللفاظ والعبارات الشعبية 

وتعيد نشرها من جديد.

 ثــم وجه أبو الرب تحيــة لرئيس الجامعة راعي المؤتمر، 

ولنائبه األكاديمي أ. د. سمير النجدي، ولعميد كلية اآلداب 

أ. د. عبد الرؤوف خريوش، ولمدير فرع نابلس د. سهيل أبو 

ميالة، ولألخوة المشاركين بأوراق علمية، ولزمالئه أعضاء 

الهيئة التنفيذية، وألعضــاء هيئة التدريس في الجامعة، 

ولألخــوة فــي «التعليم المســتمر» و»التعليــم المفتوح» 

و»العالقات العامة»، وسائر الحضور الكريم، على دعمهم 

ومساندتهم في إنجاح األنشطة التي يعقدها مركز جفرا، 

سواء بمشاركاتهم أم بحضورهم.

 وشارك في المؤتمر أ. د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة 

للشؤون األكاديمية، وأ. د. عبد الرؤوف خريوش عميد كلية 

اآلداب، وأ. د. حسني عوض عميد البحث العلمي والدراسات 

العليا، وعدد من المهتمين والباحثين واألدباء وأعضاء هيئة 

التدريس.


