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التنفیذ لمسرحي جامعة القدس صرحت دائرة المشاریع في المجلس االقتصادي الفلسطیني للتنمیة واإلعمار "بكدار" بأن أعمال 
االمفتوحة في فرعیھا بنابلس والخلیل قد شارفت على اإلنتھاء.

وأوضح مدیر المشاریع في "بكدار" المھندس رائد عنبتاوي أن المشروعین بقیمة تقارب الملیون و600 ألف دوالر، بتمویل من
صندوق النقد العربي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمیة.

العالمیة المواصفات  إلى أن توفیر مسارح ضمن  الجامعة إضافة  التعلیمیة في  العملیة  لتعزیز  المشروعین یھدفان  إلى أن  وأشار 
یشجیع النشاطات والعروض الفنیة والثقافیة، خصوصا في ظل ندرة المسارح بفلسطین.

من جانبھ، قال المھندس المشرف على المشروع سامر الخاروف إن مسرح الجامعة بفرع نابلس عبارة عن مسرح داخلي بشكل
دائري یتسع لنحو 380 مقعدا. موضحا أن المشروع بقیمة ملیون و130 ألف دوالر ویشمل  إنشاء المبنى وتشطیبھ بكل ما یتطلبھ

من أعمال دیكور وصوتیات وإضاءة وتكییف وذلك ضمن المواصفات الخاصة بالمسارح.

من مدرج  إنشاء  ویشمل  دوالر،  ألف  بقیمة 550  المسرح  تشطیب  على  یقتصر  الخلیل  في  الجامعة  مسرح  بأن مشروع  وتابع، 
الباطون ومنصة المسرح والتشطیبات الخاصة بالدیكورات والصوتیات واإلنارة وغرفة التحكم واألبواب العازلة للصوت. مضیفا

أن المسرح یتسع ایضا لنحو 380 مقعدا.
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مجلس أمناء القدس المفتوحة يعتمد الموازنة التقديرية
ويناقش إنجازات الجامعة
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"القدس المفتوحة" تحتفل بانتهاء تشطيب المرحلة
الثانية من مبنى قلقيلية
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"التنمية المجتمعية" في كلية فلسطين االهلية الجامعية
تواصل طرح مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية
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"اإلحصاء" ينّفذ أول تعداد عام للمساكن والمنشآت
في مدينة روابي
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شبكة مستشفيات القدس الشرقية تطلق مشروعا لدعم
مرضى القدس المهمشين وغير المؤمنين صحيًا
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بنك فلسطين وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ووزارة
التربية والتعليم يختتمون مشروع صيانة المدارس

الحكومية في قطاع غزة
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خضوري تنظم ندوة إعالمية حول وسائل اإلعالم
الفلسطينية والتطلعات المستقبلية
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صيدم يكرم معلمين مشاركين في برنامج السالمة على
فن كتاَب حوارية الورد والبنادق الطرق وطالبات ألَّ
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أخبار الرئيسية

طائرات األباتشي تعود لمهامها الجوية من جديد
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االحتالل ينصب دعامات حديدية على مواقف المستوطنين
بالضفة
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االحتالل يعتقل 30 شابا بالعيساوية ومداهمات بالضفة
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حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية األسبوعأسعار صرف العمالت
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