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رواجبة يطلع وفدا إسبانيا على انتهاكات االحتالل في قلقيلية
قلقيليــة- الحياة الجديدة- 
أطلع محافظ قلقيلية اللواء 
رافع رواجبــة، وفدا برلمانيا 
اسبانيا على واقع المحافظة، 
ومــا تعانيه بفعــل إجراءات 
االنتهاكات االحتالل المتمثلة 
بالجدار واالســتيطان، وذلك 
المجلــس  عضــو  بحضــور 
الرحيم  د.عبــد  التشــريعي 
المحافــظ  ونائــب  برهــم، 
العقيــد حســام أبــو حمدة، 
ونائب رئيس بلدية قلقيلية 
ونائــب  الهاشــم،  د.باســم 
التجاريــة  الغرفــة  رئيــس 

حسن شريم.
بالوفــد  المحافــظ  ورحــب 
االسبانية  بالعالقات  وأشــاد 
دور  مثمنــا  الفلســطينية، 
البرلمانات الداعمة للشــعب 
الفلسطيني وحقوقه، مؤكدا 
ان الظلــم التاريخــي الواقع 
على شــعبنا يتطلب اعترافا 
بالحق الفلســطيني الراسخ 
وتمكين شــعبنا مــن إقامة 
وعاصمتها  المستقلة  دولته 

القدس الشريف.
وقدم المحافظ شرحاً مفصالً 

حــول الواقــع المعــاش في 
وتأثيراتــه على  المحافظــة 
المواطنين في ظل سياســة 
اإلســرائيلي،  االســتهداف 
التــي  الحملــة  مســتعرضا 
يقــوم بهــا جيــش االحتالل 
للتضييــق علــى المواطنين 
في سبل العيش، مضيفا ان 

االحتالل عزل ثالثة تجمعات 
ســكانية خلف جدار الفصل 
التجمعات  وهــذه  العنصري 
تعيش ظروفا قاسية بسبب 
إجــراءات االحتــالل الظالمة 
تجاهها، األمــر الذي يتطلب 
لتوفيــر  مضاعفــا  جهــدا 

االحتياجات األساسية.

وأشار المحافظ إلى أن شعبنا 
التحرر  أمــل  علــى  يعيــش 
االحتــالل،  مــن  والخــالص 
مضيفا أن تطلعات الشــعب 
إلــى  تحتــاج  الفلســطيني 
ويســاندها  يدعمهــا  مــن 
ليعم الســالم وينعم شعبنا 
بالحرية واالستقالل، شاكرا 

االتحــاد األوروبي الذي وقف 
ضــد قــرار ترامــب، خاصــا 
بالشكر  االســباني  الشــعب 
لمواقفــه الداعمة لشــعبنا، 
آمــال أن يحمــل البرلمانيون 
رســالة شــعبنا لبرلماناتهم 

وشعوبهم.
مــن جهتهــم شــكر الوفــد 
المحافــظ على االســتقبال، 
وأشاروا إلى أن الوفد يتكون 
من برلمانيين من عدة أحزاب 
سياسية اســبانية، تربطهم 
شــعبنا،  مع  صداقة  عالقات 
وعبــروا عــن أملهــم في أن 
يحصل الشعب الفلسطيني 
على حقوقه ويعم الســالم 

في المنطقة.
وجــرى نقاش حول مواضيع 
عدة تتعلق بالواقع المعاش 
في المحافظة، خاصة الوضع 
والخدماتــي،  االقتصــادي 
وجــرى بحث ســبل التعاون 

المشترك.
وفــي نهاية اللقاء قام الوفد 
من  مقاطع  شــملت  بجولــة 
جــدار الفصل العنصري في 

المحافظة.

وتتسلم مدرسة ذكور النزلة الشرقية الثانوية

«التربية» تطلق مخيماتها الكشفية الشتوية
 تحت اسم «القدس العاصمة األبدية لفلسطين»

الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
لتربيــة  ا رة  ا وز طلقــت  أ
أمــس  العالــي  والتعليــم 
مخيماتها الكشفية الشتوية 
تحت اسم «القدس العاصمة 
وذلك  لفلســطين»،  األبدية 
على أرض مدرسة مسقط- 
النويعمة في مديرية تربية 

أريحا.
الرســمي  االفتتــاح  وتــم 
لألشــبال  األول  للمخيــم 
بحضور مدير عام النشاطات 
الطالبيــة صــادق الخضور، 
والتعليــم  التربيــة  ومديــر 
نصــر  أريحــا  فــي  العالــي 
أبو كــرش، ورئيــس بلدية 
ذريعات،  حســام  النويعمــة 
الكشــافة  دائــرة  ومديــر 
والمرشــدات سحر مجدوبة، 
ورئيس قسم الكشافة ناصر 
الفقيــه، ومديرة المدرســة 
جواهر عرينات، ومشــرفات 
الكشفي  النشاط  ومشرفي 

في المديريات.
لطلبــة  ا يتمكــن  لــم  و
والمشــرفون من قطاع غزة 
المخيــم،  فــي  المشــاركة 
بسبب عدم موافقة االحتالل 
على استصدار تصاريح لهم.

ويشمل مخيم األشبال العديد 
مــن الفعاليات والنشــاطات 
والمهارات الكشفية والحياتية 
فيــة  لثقا ا ت  بقا لمســا ا و
والرحــالت الخلويــة وندوات 
واإلسعاف  الصحي  للتثقيف 
األولــي والرحالت الترفيهية 

بقات  لمســا ا و أللعــاب  ا و
الرياضية، ومهــارات بمجال 
المغامــرة والتحــدي وفنون 
كشفية متعددة «التخييم».

وقال الخضور: إن المخيمات 
تعزيــز  إطــار  فــي  تنــدرج 
ت  طا لنشــا با م  هتمــا ال ا
الكشفية لما لها من دور في 
الطلبة،  شــخصيات  صقــل 
الفتا إلى أن الوزارة ستنظم 
الحقا وقفة كشفية ستكون 
مســتوى  علــى  األضخــم 
فلســطين، شــاكرا كل من 
كان لــه دور في التحضيرات 

لهذه المخيمات.
وأكد أبو كــرش أهمية هذا 
اســتعداد  مبديــا  النشــاط، 
مديرية التربية الســتضافة 
المزيد من الفعاليات، مشيرا 

إلى أن النشاطات الالصفية 
وتكســب  االنتمــاء،  تعــزز 
حياتيــة  مهــارات  الطلبــة 

متنوعة.
أن  إلــى  مجدوبــة  وأشــارت 
هذا النشاط يندرج في إطار 
خطة واضحة المعالم لزيادة 
االهتمــام بالنشــاطات التي 
تعزز روح المبــادرة، مؤكدة 
صممت  المخيمات  برامج  أن 
وفق منهجية تحقق األهداف 

المنشودة.
ومن المقرر أن تكون هناك 
انطالقــة للمخيــم الخــاص 
بالمرشــدات غدا، بمشاركة 
التربيــة  مديريــات  جميــع 
والتعليــم العالــي بمــا فيها 
غــزة؛ والتــي ت تــم متابعــة 
اســتصدار تصاريح لطلبتها 

والمشــرفين للمشاركة في 
المخيــم، علمــا أن االحتالل 
منع طلبة ومشرفي القطاع 
مــن المشــاركة فــي مخيم 

األشبال.
التربيــة  وزارة  وتســلمت 
والتعليــم العالــي من خالل 
اإلدارة العامة لألبنية، أمس، 
مشروع مدرسة ذكور النزلة 
الشــرقية الثانوية في بلدة 
النزلــة الشــرقية بمحافظة 

طولكرم.
المشــروع  تكلفــة  وبلغــت 
اإلجمالية (1.2) مليون دوالر 
التمويل  ســلة  مــن  بدعــم 
لتــي  ا  (JFA ) لمشــترك  ا
تشترك فيها كل من ألمانيا، 
وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، 

وبلجيكا.

وتشــتمل المدرســة على 8 
إدارية،  وغرف  صفية،  غرف 
ومكتبة،  للعلــوم،  ومختبــر 
وحــرف  مصــادر  وغرفتــي 
وفنــون، إضافــة إلــى قاعة 
متعــددة األغــراض، وغرفة 

رياض أطفال.
االســتالم  لجنــة  وتكونــت 
االبتدائــي للمشــروع؛ مــن 
األبنيــة فخري  مديــر عــام 
الصفــدي، ومهندســين من 
والمديريات،  العامــة  اإلدارة 
المجتمــع  مــن  بمشــاركة 
تنفيــذ  أدار  وقــد  المحلــي، 
المشــروع مديــر المشــروع 
األلمانــي في الــوزارة عماد 

بريغيث.
وأوضــح الصفــدي أن إنجاز 
هذه المدرســة سيسهم في 
التعليمــي  المســتوى  رفــع 
المقــدم للطلبــة فــي بلدة 
النزلة الشرقية، ضمن بيئة 
مدرسية تضاهي ما هو متبع 
عالميا من حيث توفير البيئة 
للطفل  الصديقة  التعليمية 
والمبنى المدرســي األخضر 
بكافة معاييره. ولفت إلى أن 
بناء هذه المدرسة سيسهم 
في استيعاب الزيادة السنوية 
في أعداد الطلبة، والتخلص 
مــن الغــرف الصفيــة غيــر 
إلــى  باإلضافــة  المناســبة، 
توفيــر الغــرف التخصصية 
المرحلــة  لخدمــة  الالزمــة 
المنهــاج  وفــق  الدراســية 

الفلسطيني الجديد.

مدرسة ذكور النزلة الشرقية

رواجبة مع الوفد االسباني.

هيئة األعمال الخيرية تطلق حملة «شتاء دافئ» من قلب األغوار
األغــوار الشــمالية- الحياة الجديــدة- لم يكن 
االنتشار المكثف لجيش االحتالل وخطر المناورات 
العسكرية التي يجريها بالذخيرة الحية في مواقع 
متفرقة من األغوار الشمالية، ليمنع طواقم هيئة 
األعمــال الخيرية لمكتب أســتراليا من أن تشــق 
طريقها إلى قلب تلك المنطقة لتقدم مساعدات 
عينية متنوعة لصالح العائالت البدوية المنكوبة 
فــي خربة حمصة الفوقــا، وذلك في إطار حملة 
«شتاء دافئ في فلسطين»، والتي أطلقتها الهيئة 

عشية فصل الشتاء الحالي.
وحطــت طواقم الهيئة، رحالهــا في هذه الخربة 
التــي تعيــش فيهــا نحــو 20 عائلــة بدوية منذ 
القدم، وتراجع عدد العائالت البدوية فيها بشكل 
كبير، جــراء المضايقات اليوميــة التي تتعرض 
لهــا من قبل ســلطات االحتالل، شــأنها في ذلك 
شأن الغالبية العظمى من العائالت الفلسطينية 
المســتهدفة بالترحيل، ضمن مخطط إسرائيلي 
يهدف إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني في أراضي 

بوابة فلسطين الشرقية.
تجمع مهدد بالهدم

وما إن حطت قافلة هيئة األعمال الخيرية الرحال 
علــى مشــارف هــذه الخربــة المهددة بالمســح 
مــن على وجــه األرض، حتى حظيت باســتقبال 
العائالت البدوية التي يالزمها شعور أنها تعيش 
في منطقة نسيها الزمن، وسرعان ما تتحول إلى 
منطقــة معزولة كليا عــن محيطها خالل فصل 
الشتاء، حيث تتحول الطرق الترابية المؤدية إليها 

إلى أكوام من الوحل المتحرك.

وبحسب مفوض عام هيئة األعمال الخيرية في 
فلســطين، إبراهيم راشــد، فــإن طواقم الهيئة 
قدمت مساعدات عينية متنوعة للعائالت البدوية 
التــي تعيــش في ظــل ظــروف صعبــة للغاية، 
ومعاناتها ال تعرف حدودا جراء استهدافها المباشر 
والدائــم من قبل االحتالل، من أجل ترحيلها عن 

أرض اآلباء واألجداد.
وأكد راشــد، أن هيئة األعمــال الخيرية، حرصت 
على استهداف تلك العائالت المحرومة من أبسط 
مقومــات الحيــاة اآلدميــة، في مســاكن مغطاة 
بالصفيح وخيام ال تقيها حر الصيف وال تمنع عنها 
برد الشــتاء، وذلك في إطار التوجه العام للهيئة 

لمد يد العون لتلك العائالت وتعزيز صمودها.
طرق من الوحل

وواجهت طواقم هيئة األعمال الخيرية، صعوبات 
جمة حتى تمكنت من الوصول إلى خربة حمصة 
الفوقا، حيث االنتشــار المكثف لجيش االحتالل، 
والتدريبات العسكرية التي يجريها بالذخيرة الحية 
في محيط الخربة وبالقرب من مساكنها، فقطعت 
عدة كيلومترات وشــقت طريقهــا في طرق من 
الوحل، وهدفها اإلنساني األول واألخير الوصول 
إلــى العائالت البدوية المنكوبة، وتحقيق هدفها 
المنشــود في مد يد العون والمساندة للقاطنين 
في تلك التجمعات من البدو الذين قســت عليهم 

ظروف الحياة.
وأضاف راشــد، إن هيئة األعمال تســعى جاهدة 
إلى مد يد العون للمئات من العائالت التي تقطن 
في مناطق تفتقر للكثير من مقومات الحياة، في 

إطار حملة «شــتاء دافئ في فلســطين»، والتي 
أطلقتها عشية فصل الشتاء، واستفاد منها عددا 

كبيرا من العائالت.
مساكن من الصفيح والخيام

وقــال: «نحــرص من خالل هــذه الحملة إلى مد 
يــد العــون لــكل محتاج بقــدر ما نســتطيع، مع 
التركيــز على التجمعــات البدوية في الضفة بما 
فيهــا األغوار، حيــث يعيش الفلســطينيون في 
مساكن من الصفيح والخيام، ويفترشون األرض 
ويلتحفون الســماء، وليس لديهم المأوى البديل 
والمناسب، فكان لزاما على هيئة األعمال الخيرية 
التدخــل الفــوري والفاعل من خــالل مدهم بما 

أمكن من أسباب الصمود».
ورافق طواقم هيئة األعمال الخيرية، أمين ســر 
لجنــة زكاة طوباس المركزيــة، فواز أبو دواس، 
ومنســق ملــف األغوار فــي محافظــة طوباس، 

معتز بشارات.
ورأى أبو دواس، في اســتهداف العائالت البدوية 
في األغوار من قبل هيئة األعمال الخيرية، بمثابة 
مبــادرة إنســانية رائدة فــي الوقــوف إلى جانب 
العائالت البدوية التي تئن تحت وطأة االعتداءات 
اإلسرائيلية، وهي بحاجة إلى كثير من التدخالت 
التي من شــأنها أن تســهم في تعزيز صمودها 
بوجــه محــاوالت اقتالعهــا مــن تلــك المنطقة 

اإلستراتيجية.
حراس األرض

أما بشارات، فقال، إن مجرد التفكير في الوصول 
إلى مثل هذه التجمعات التي تعتبر بمثابة حارس 

األرض الفلســطينية، أمــر يســتحق االحتــرام 
والتقديــر، حيث تعيش العائــالت أوضاعا صعبة 

للغاية ليس باستطاعة أحد تحملها.
وراح الستيني علي أبو الكباش، يتحدث لطواقم 
هيئــة األعمال الخيرية عن مــا وصفه بالجحيم 
الــذي تعيــش فيــه العائــالت البدويــة، بكلمات 
وعبــارات كانت تقطــر ألما وحرقة علــى ما آلت 
إليــه أوضاع أهالي خربة حمصة الفوقا، في ظل 
تصاعــد االعتداءات التي ينفذها جيش االحتالل 
ضــد القاطنين في هذا التجمــع الغوري الصغير 
الذي يعيش على وقع ممارســات يومية تســعى 

القتالع المواطنين منه.
وأشــار أبو الكبــاش والذي كان يعتمــر الكوفية 
البيضــاء، إلــى أن 20 عائلــة بدويــة تعيش في 
هذه الخربة يقدر عدد أفرادها بنحو 200 نسمة 
يعيشــون فصوال ســوداء في كل يــوم تجعلهم 
رهائــن لفنــون جديــدة مــن عــدوان االحتالل، 

وتنغص عليهم حياتهم بكل تفاصيلها.
وقال، إن ممارســات االحتــالل في هذه المنطقة 
بــدأت منذ العام 1967، لكنها تتواصل بأشــكال 
قاســية جديدة كل فترة، وتشــبه فــي كثير من 
تفاصيلها أفالم رعب ليست لها نهاية، وضحيتها 
األطفــال والنســاء والشــيوخ مــن البــدو الذين 

يعيشون هناك منذ القدم.
نكبات ونكسات

وتابع: «جاء والدي فريج إلى المنطقة العام 1950 
من بلدة الســموع فــي محافظة الخليــل، وأقام 
تجمعا في حمصة الفوقا، لكن النكسة والسنوات 

التــي تلتها، جعلتنا نذوق العلقــم من االحتالل، 
وانقلبت حياتنا إلى جحيم بكل معنى الكلمة».

ووفق أبو الكباش، فإن ممارسات االحتالل بدأت 
في العام 1969 بإطالق جنود االحتالل النار على 
قطعان األغنام في حمصة الفوقا ومناطق عين 
البيضاء وعين شبلي، حين كان هو ورفاقه الرعاة 

يقصدون ينابيع المياه ويبحثون عن المراعي.
وأضاف: «بعدها أصبحنا نتعرض لالعتقال ونحن 
نرعى أغنامنــا، فكانت دوريات االحتالل تالحقنا 
وتنقلنــا إلى أريحا، وتعقد لنا محكمة عســكرية 
ســريعة، وندفع غرامات كبيــرة كانت تصل إلى 
400 دينار، وحيــن انتهوا من هذا الفيلم صارت 
الطائرات تالحقنا في الجبال، وتعتقل من تصل 

إليه، وتحتجزه في أريحا عدة أيام».
ووالــى: «اليــوم أصبحــوا يســلبون منــا النهــار 
ويجبروننا على إخالء مســاكننا بحجة التدريبات 
العســكرية، ويختار االحتــالل التدريب أوقاتا إما 
في عز الصيف ودرجات الحرارة تفوق األربعين، 
أو في الشتاء والبرد إلخراجنا من مساكننا، وهم 
يحولــون حياتنا إلــى جحيم يومــي، ويمرمرون 

عيشتنا، ويهدفون من وراء ذلك إلى ترحلينا».
«أفالم االحتالل»

وأشــار أبو الكباش وهــو أب البنتين وولد واحد، 
إلــى أن ما وصفها ب»أفالم االحتالل» متواصلة، 
حيث هدم الجنود منزله وبركسات أغنامه العام 
1998 أول مرة، وكرر فعلته العام 2014، وصادر 
الكثير من مقتنياته، ومنع سيارات المساعدات من 

الوصول إليه.

الحرازين يطلع على مشروع مبنى «حسن 
الحرازين األكاديمي» بـ «القدس المفتوحة» 

رام اهللا- الحياة الجديدة- أطلع رئيس مجلس 
األمناء م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. 
يونس عمرو، ومحافظ رام اهللا والبيرة د. ليلى 
غنــام، ومدير فرع الجامعــة برام اهللا والبيرة 
د. حســين حمايل، رجلَ األعمال الفلسطيني 
حماد حســن الحرازيــن على مراحل تشــييد 
مبنى «حســن الحرازين األكاديمي» في فرع 

رام اهللا والبيرة.
جــاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس األمناء 
د. ريــاض الخضري، ونواب رئيــس الجامعة 
ومساعديه، ومديري الفروع، وعمداء الكليات، 
ومديــري الدوائــر والمراكز، ومجلــس اتحاد 

الطلبة القطري، وعدد من طلبة الجامعة.
وقدم م. ســمارة وأ. د. يونس عمرو نبذة عن 
تطورات البنــاء لضيف الجامعة الكبير «حماد 
حسن الحرازين»، ووضعاه في صورة تفاصيل 
المبنى األكاديمي الذي يجري تشــييده حالياً، 
وهــو يحمل اســم «مبنى حســن الحرازين» 

باسم والده رحمه اهللا.
وتجــول الضيف فــي أروقة المبنــى الجديد، 
لع علــى الحياة األكاديميــة والطالبية  ثــم اطّ
في مبنى مســقط المجاور، ثم زار مختبرات 
الجامعــة والتقــى عــدداً من الطلبــة وتحدث 

إليهم.
وقالــت غنــام: إن جامعة القــدس المفتوحة 
بطلبتهــا وبحركــة الشــبيبة ســتبقى حامية 
الحلم الفلســطيني وحاملة حلم الرئيس أبو 
عمار بالوصول إلى الدولة المستقلة تحت راية 

رئيس دولة فلسطين محمود عباس. 
وأضافت: إن قصة نجاح حماد الحرازين قصة 
ستدرس في الجامعة وستصبح منهجاً للشباب 
الفلسطيني في كيفية بناء نفسه؛ فقد خلق 
من رحــم المعاناة في حي الشــجاعية وخرج 

وأصبح رجل أعمال بارزا.
وقال م. سمارة إن «القدس المفتوحة» أسرة 
متكاملــة تواصل عملها مــن أجل خدمة أبناء 
شــعبنا. وإن الحرازين ضرب مثــالً لكل رجل 
أعمال فلســطيني يدعم صمود أبناء شــعبه 
ويســهم فــي تثبيتهم في أرضهــم، «فلدينا 
في القدس المفتوحة (20) فرعاً، وكل مبانيها 
أضحت ملكاً لها في قطاع غزة، وها هي معظم 
مبانيها في الضفة جاهزة، وبقي القليل منها 

يحتاج إلى استكمال».
وأوضــح م. ســمارة أن الجامعــة نهجت نظام 
التعليــم المفتوح، وهي مــن الجامعات التي 
تبنت هذا النظام في الوطن العربي، وأضحت 
رائدة الجامعات على مستوى الوطن العربي، 
والجامعة األكبر على مستوى الوطن؛ إذ تضم 
ما نسبته (%40) من طلبة التعليم العالي في 

فلسطين.
وأعلن عمرو عن تكليف عميد كلية الدراسات 
العليا، أ. د. حســن الســلوادي، بكتابة السيرة 
الذاتية لحماد حســن الحرازين لتكون منهجاً 
يدرس ألبنائنا كمتطلب دراسي، نظراً ألهمية 

الدور الذي يقوم به حماد حسن الحرازين.
وقــال حمــاد الحرازيــن: إنــه لمــس طموحاً 

في الشــارع الفلســطيني، وما زالــت الجبهة 
الفلسطينية جبهة مرتفعة وصامدة في وجه 
االحتالل، «أما نحن الفلســطينيين األصيلين 
الذين تركنا وطننا في سن صغيرة، فسنواصل 

المسير وسنواجه تلك العقبات الكثيرة».
وأضاف الحرازين: «إن العلم هو المخرز الذي 
بــه نفتح كل الجدران ونتخطى كل الصعاب، 
لهذا أنا أدعم العلم في بلدي فلسطين، وإني 

سعيد بحب أهلي وبلدي واحترامهم لي».
ثم تابع: «إنه خالل مسيرتي وعلمي، أستطيع 
أن أتحــدث مع أي شــخص فــي العالم، ولكن 
ال يوجــد مكان أفضــل من فلســطين، رغم 
أننــي زرت كل العالم، وســأواصل دعم أبناء 
شــعبنا الفلســطيني، ودعم جامعــة القدس 
المفتوحــة». وقال أيضاً: «لم تمر لحظة في 
حياتي إال وأنا أفكر في فلســطين وأعمل من 
رنا  أجلها، إيماناً بأنفســنا وبالتعليم، وإن تذكّ
شــهدائنا وتعظيمهم في نفوسنا هو سبيلنا؛ 
فنحن أصحاب قضية، وما أموالي إال واســطة 
من أجل دعم التعليم في وطني، فهي أموال 

من حق الشعب الفلسطيني».
وقــال د. حســين حمايل، مدير فــرع رام اهللا 
والبيرة: إن حماد الحرازين يمثل أبناء فلسطين 
البارين الذين يسهمون في دعم أبناء شعبهم 
وتمويل المشــاريع الصحيــة والتعليمية في 

مختلف أرجاء الوطن.
 وقــدم د. مفيــد جــاد اهللا، محاضــر اللغــة 
اإلنجليزيــة في الجامعة، قصيدة حول أهمية 
الدعم والعطاء والبذل من أجل خدمة األرض 
المباركة وصمود أبناء شــعبنا الفلســطيني، 
مشــيداً بالحرازيــن على دعمه ألبناء شــعبنا 
ومؤسســاته. ثــم قدم مجلس اتحــاد الطلبة 
وحركــة الشــبيبة الطالبية صــورة تذكارية 
للســيد حمــاد الحرازين تجمعه مــع الرئيس 

الشهيد الراحل ياسر عرفات.
سبق االحتفالَ قيام رئيس مجلس األمناء م. 
عدنان ســمارة ورئيس الجامعــة أ. د. يونس 
عمــرو، بتكريم حماد الحرازيــن بمنحه درعاً 
تقديرية، وذلك على هامش غداء عمل أقيم 
فــي فندق (الملينيــوم) بمدينة رام اهللا، يوم 
الخميــس الموافــق 11-1-2018م، بحضور 
نائــب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، ووزير 
التربيــة والتعليــم العالي د. صبــري صيدم، 
ووزيــر العمل د. مأمون أبو شــهال ، ومحافظ 
محافظة رام اهللا والبيرة د. ليلى غنام، وعدد 
من الشــخصيات الوطنية والمستفيدين من 

المنح التي يقدمها الحرازين.
وأكــد أ. د. عمــرو، على هامــش التكريم، أن 
جامعــة القــدس المفتوحة تقــدر دور رجال 
األعمال وعلى رأسهم حماد الحرازين، ودعمهم 
المســيرة التعليمية، ذلــك أن الدعم المقدم 
لفــرع رام اهللا والبيــرة سيســهم في تطوير 
التعليم وتوفير مبان مملوكة للجامعة، توفر 
بيئة تدريسية مميزة تخدم التعليم المفتوح. 
ويذكر أن الحرازين يمول تشييد مبنى الطلبة 

في فرع رام اهللا والبيرة. 
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