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مشاركةتوصیة ٠ 

القدس: نجاح باهر لمعرض ‘بيارق مقدسية‘ الخامس في العناية االهلية
ُنشر: 2020-06-29 13:50:43كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

عممت رانية مرجية، الناطقة اإلعالمية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية القطرية البيان التالي : "تحت رعاية مؤسسة العناية االهلية بكلمات اخرى

مركزنا الجماهيري في وادي الجوز ومركز ماطي ودائرة المجتمع في القدس نظمت العناية االهلية للسنة الخامسة، معرض بيارق مقدسية الذي شمل على،

مطرزات يدوية تراثية على القماش، ومنسوجات ومأكوالت وحلويات شرقية وغربية ومعجنات، ومنتوجات طبيعية إضافة الى التحف الشرقية واالعمال اليدوية

والهدايا متنوعة والمتعددة للنساء واألطفال التي تليق بهم"

وأكمل البيان: "وفي حديث مع االستاذ محمد عليان مدير مؤسسة العناية االهلية في وادي الجوز افادنا بما يلي ان الهدف من المعرض هو ربط ارث االجداد مع

االجيال الحاضرة، وتمكين السيدات وتشجيعهم، مضيفًا، ان المعرض جاء ليخلد قصة البيارق المقدسية التي كانت تخرج في نفس الوقت الذي يقام فيه المعرض

من القدس والقرى المجاورة لها حاملة البيارق وكانت تجتمع في المسجد االقصى آنذاك وتتجه نحو مقام النبي موسى، علما بان الظاهر بيبرس وصالح الدين

االيوبي هم اول من قاموا بهذه المسيرة حاملين البيارق، لذلك جاءت تسمية المعرض (بيارق مقدسية)"

وتابع البيان: "من ناحية أخرى أفادت عايده ابو صوي مركزة النشاطات بالعناية االهلية إن هذه المعروضات تعود لنساء رياديات مقدسيات، وقد اتاح لهن هذا

البازار فرصة عرض أفكارهن وأعمالهن اإلبداعية من خالل تلك المنتوجات اليدوية. وأبدى العديد من الزوار تقديرهم واعجابهم بما اشتمله من معروضات أظهرت

مقدرة المشاركات فيه على اإلبداع، وإبراز أدائهن الحرفي العالي"

وإستطردت مرجية ان "مسك الختام للمعرض كان اكثر من رائع وال سيما انه اشتمل على أمسية فنية راقية تحترم عقول الجميع تحترم انتمائهم الوطني

واإلنساني وذائقتهم الفنية ومن مثل مارسيل خليفة الذي غنى الحب والوطن والحرية والعدالة االجتماعية بعنفوان لهذا كان البد من انهاء معرض وبزار كهذا ب

أغاني وطنية وإنسانية بالدرجة األولى وبصوت الفنان مصطفى مرار واشراف الفنان كنعان الغول وبعرض موفق ومبهر لرقصات شعبية لفرقة اهازيج للدبكة

الشعبية"، الى هنا نص البيان.
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إقرا ايضا في هذا السياق:

مرّوع| سّيدة (50 عاًما) من القدس اعتدت على والدها المسن وأصابته

برأسه!

القدس: الكشف عن مختبر للمخدرات الخطرة واعتقال مشتبه

القدس| اصابة امرأة (40 عاما) بحروق جراء انسكاب ماء مغلي عليها

العبو اتحاد ابناء سخنين يصلون إلى القدس عشية مباراة الصعود

للدرجة العليا

محكمة القدس ُتلزم الشرطة نشر إجراءات عملها وخاصة تلك

المتعلقة بالعالقة مع المدنيين

القدس: إصابة رجل (48 عاًما) من شعفاط بجراح خطيرة جراء

تعرضه إلطالق نار

القدس تفجع بوفاة الشابة هنادي نايف المهلوس بعد اصابتها

بفيروس كورونا

وفاة شابة (19 عاًما) بعد اسبوع ونصف من اصابتها بفيروس كورونا

في القدس

ارتفاع عدد االصابات بفيروس كورونا في شرقي القدس الى 32
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كلمات دالليةالقدسمعرض بيارق
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