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الضفة المحتلة - فلسطين اآلن

صرحت دائرة املشاريع  املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار "بكدار" بأن أعمال التنفيذ ملسرحي جامعة القدس املفتوحة  فرعيها بنابلس والخليل قد شارفت ع االنتهاء.

ل من صندوق النقد العربي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية. وأوضح مدير املشاريع  "بكدار" املهندس رائد عنبتاوي أن املشروع بقيمة تقارب املليون و600 ألف دوالر، بتمو

ز العملية التعليمية  الجامعة إضافة إ أن توف مسارح ضمن املواصفات العاملية يشجع النشاطات والعروض الفنية والثقافية، خصوصا  ظل وأشار إ أن املشروع يهدفان لتعز
. ندرة املسارح بفلسط

من جانبه، قال املهندس املشرف ع املشروع سامر الخاروف إن مسرح الجامعة بفرع نابلس عبارة عن مسرح داخ بشكل دائري يتسع لنحو 380 مقعدا. موضحا أن املشروع بقيمة
مليون و130 ألف دوالر ويشمل  إنشاء املبنى وتشطيبه بكل ما يتطلبه من أعمال ديكور وصوتيات وإضاءة وتكييف وذلك ضمن املواصفات الخاصة باملسارح.

بالديكورات الخاصة  والتشطيبات  املسرح  الباطون ومنصة  إنشاء مدرج من  ويشمل  ألف دوالر،   550 بقيمة  املسرح  تشطيب  ع  يقتصر  الخليل  الجامعة   بأن مشروع مسرح  وتابع، 
والصوتيات واإلنارة وغرفة التحكم واألبواب العازلة للصوت. مضيفا أن املسرح يتسع ايضا لنحو 380 مقعدا.
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خالل حملة موسعة

اعتقاالت وعشرات اإلصابات بمواجهات مع االحتالل بالضفة والقدس

بعد 4 عقود..
دالل المغربي.. ما تزال مالحقة إسرائيلًيا
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