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..ونائبه للشؤون األكاديمية يشارك بلقاء في لندن حول تطوير العاملين في التعليم العالي

رئيس «القدس المفتوحة» والملحق الثقافي التركي يبحثان التعاون
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - بحــث رئيس جامعة 
القدس المفتوحة يونس عمرو، والملحق الثقافي 
التركي فــي القنصلية التركية فــي القدس ريها 
ارمــم جو، أمــس، ســبل التعاون بيــن الجانبين، 
وسبل تطوير العالقات القائمة في مجال التعاون 
األكاديمــي، خــالل اجتمــاع عقد في مقر رئاســة 

الجامعة بمدينة رام اهللا.
وتحــدث عمرو عــن تطور العالقات الفلســطينية 
التركيــة وعمــق الروابــط التي تربط الشــعبين 
الفلسطيني والتركي، خصوصا أن تاريخا طويالً 
يجمعهمــا يمتد إلى 6 قرون، حكمت خاللها الدولة 

العثمانية فلسطين.
وقــال: إن التعاون بين جامعــة القدس المفتوحة 
والجامعات التركية يمتد لوقت طويل عبر اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم مع عــدد من الجامعات التركية، 
ا من أهمية التبادل األكاديمي بين فلسطين  انطالقً
وتركيا من خالل جامعة القدس المفتوحة، مؤكدا 
أن القدس المفتوحة مستعدة لتطوير التعاون مع 

الجامعات التركية وتفعيله.
وأوضــح عمــرو أن الجامعة تعمل باســتمرار من 
أجل تطوير عملها بشــكل كبير عبر االنتقال من 

التعليــم المفتوح إلى التعليــم المدمج، باالعتماد 
على وســائط التعليم اإللكتروني، مشيرا إلى أن 
فروع الجامعة منتشرة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة إليصال التعليم لمختلف شــرائح شــعبنا في 

أماكن وجوده.
وقال الملحــق الثقافي التركي: إن طالبا كثيرين 
يتلقون علومهم في تركيا، وثمة تعاون أكاديمي 
بيــن مختلــف الجامعــات الفلســطينية والتركية، 
مشيرا إلى أن تركيا تعمل حاليا على تفعيل التراث 

العثماني التركي.
وقــال مدير شــعبة رام اهللا في المركــز الثقافي 
التركي عبد القادر ســطيح، إن انطالقة العالقات 
بين الجامعات الفلســطينية والتركية بدأت نواتها 
األولى من جامعة القدس المفتوحة، ونحن نسعى 
لتطوير التعاون الثقافي بين الجانبين الفلسطيني 
والتركي، ومركزنا مفتوح للجامعة من أجل تطوير 
الكادر األكاديمي والتدريســي فــي مجاالت اللغة 
التركية، ونحن سعداء بأن تقوم الجامعة بترشيح 

كادر تعليمي من طرفها لتعلم اللغة التركية.
وتابــع: «إنه يمكن التعــاون في مختلف المجاالت، 
ونسعى لمعرفة حاجات الجامعات في مجال عملها 

من أجل توفيرها لها قدر اإلمكان».
وشارك نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، 
أ. د. سمير النجدي، في زيارة علمية في بريطانيا 
نظمتها كليتا «كينج» و»لندن» للسياسة واالقتصاد 
تحت عنوان: «التعلــم والتعليم: التطوير المهني 
للعامليــن في التعليم العالي»، شــارك فيها (34) 
خبيرا ممثلين عن (17) دولة، منها (4) دول عربية 

هي: فلسطين، واألردن، ومصر، ولبنان.
وكان النجــدي حضر الزيارة ممثالً عن فلســطين 
ونيابــة عن لجنة خبــراء إصالح التعليــم العالي، 
وتنــاول خبراء فــي التعليم العالي ســبل تطوير 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الــدول المحيطــة 
بأوروبا، واالستفادة من الخبرة األوروبية، وخاصة 
البريطانية، في هذا المجال. وتم التركيز على أمور 
جوهرية أهمها: جودة التعليم، والتعليم من خالل 
البحث، وإشــراك الطلبة في عمل األبحاث، وإيجاد 

توازن بين العبء التدريسي والعبء البحثي. 
وســيتم عقد ورشــة لمخرجات هذه الزيارة خالل 
تشرين االول المقبل بتنظيم مشترك بين جامعة 
القــدس المفتوحــة ومكتــب (إراســموس+) في 

فلسطين.

خضوري وشارك يخرجان طلبة برنامج تميز 
طولكــرم - الحياة الجديــدة - خرجت جامعة 
فلســطين التقنية خضوري ومنتدى شــارك 
الشــبابي فعاليات برنامج تميز في موســمه 
الرابع 35 طالباً وطالبة اجتازوا ساعات أنشطة 

البرنامج بنجاح. 
جاء ذلك خــالل حفل اختتامــي حضره عميد 
شــؤون الطلبــة في الجامعة د. عالء عيســى 
والمدير التنفيذي لمنتدى شارك أ. بدر زماعرة 
ومنســق البرنامــج في محافظــة طولكرم أ. 
حسام حلمي ومنسقة البرنامج في محافظات 
شمال الضفة أ. ديانا كراز ومنتسبو البرنامج 

واصدقاؤهم.
وأكد د. عيســى اهمية هــذه البرامج للطلبة 
المنتســبين ودورها في صقل شــخصياتهم 
واكســابهم المهــارات التــي تأهلهم بشــكل 
أفضل لســوق العمل، مشيرا الى كونها جزءاً 
من سياسة الجامعة ممثلة برئيسها أ. د. نور 
الدين ابو الرب بتعميق الشراكات مع القطاعات 
المختلفة الســيما تلك التي تعزز روح الريادة 

واالبداع لدى الطلبة. 
بدوره أوضح أ. زماعرة أن البرنامج بنســخته 
الرابعة حمل في طياته تنفيذ 32 لقاء تدريبياً 
بمواضيع مختلفة شملت الكفاءات الشخصية 
وحل المشــكالت والعادات الفعالة في العمل، 
اضافــة الى الريادة وخدمة المجتمع، مشــيراً 
إلــى كون خضــوري مــن الجامعــات المميزة 
التي شــاركت في البرنامج الشبابي من حيث 

التفاعل والتعاون.
وشــدد أ. زماعرة على اهمية الشراكة ما بين 
المؤسسة والجامعات الفلسطينية بما ينعكس 
ايجابا على الطلبة الخريجين وانخراطهم في 
ســوق العمل من خــالل اكســابهم المهارات 
التــي باتت متطلباً عالميــاً في مجاالت العمل 
المختلفة التي تواكب التطورات التكنولوجية 
الســريعة، منوهــاً أن نتائــج البرنامــج خالل 
المواســم الســابقة تشــير الى أن ما نسبته

86 % من المنتســبين قد حصلوا على فرصة 
عمل خالل الثالثة أشهر االولى من تخرجهم.

جانب من تخريج طلبة برنامج «التميز»

شبكة مستشفيات القدس تحذر من خطورة قطع التمويل االميركي
القــدس المحتلة - الحيــاة الجديدة 
- ديــاال جويحــان - حــذرت شــبكة 
مستشــفيات القــدس، امــس، مــن 
خطورة قــرار الواليات المتحدة قطع 
مستشــفيات  ســتة  بحــق  تمويلهــا 
القــدس، حيــث وصلت ديــون وزارة 
لصحــة لصالح المستشــفيات قرابة 

80 مليون دوالر.
جــاء ذلك خالل عقــد مؤتمر صحفي 
لشبكة مستشفيات القدس، بحضور 
محافظ القدس اللــواء عدنان غيث، 
عبد القادر الحســيني رئيس شــبكة 
شؤون  ووزير  القدس،  مستشــفيات 
القــدس عدنان الحســيني، والمدير 
المطلع  لمستشــفي  العام  التنفيذي 
وليد نمور، مدير مستشفى المقاصد 
الدكتور بســام أبو لبــده، واطباء من 

مستشفيات القدس.
العــام  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
لمستشــفي المطلع وليــد نمور، إن 
شبكة مستشفيات القدس الشرقية 
بعد عقد اجتماع طارئ خالل اليومين 
الســلبي  التأثيــر  حــول  الماضييــن 
واالنساني الذي يهدد حياة المرضى 
في مستشــفيات القدس بعــد قرار 

االدارة األميركية قطع التمويل الذي 
كان مخصــص ما قيمتــه 25 مليون 
دوالر أميركي لتســديد الفواتير عن 
الخدمات العالجية للمرضى المحولين 
من وزارة الصحة الفلسطينية في كل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة التي 
كان من المفترض صرفها عن السنة 

المالية لعام 2017.
واضــاف، ان القــرار الجائــر والظالم 
ســيؤثر  االنســانية  يخــص  الــذي 
ســلباً على حياة خمســة ماليين من 
الفلســطينيين من التاخيــر لتقديم 
الخدمــات العالجيــة الحيويــة والتي 

تتوفر في هذه المستشفيات.
وناشد نمور، الحكومة الفلسطينية 
والمجتمع  األميركــي  والكونغــرس 
الدولــي لتحمل مســؤولياته وعمل 
كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة 
الخطــرة الناتجة عــن قطع التمويل 
األميركي، وأثنــى على قرار رئيس 
الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمد 
اهللا على قرار وتلقيه اتصاال هاتفيا 
من وزير الصحة الفلســطيني جواد 
عواد ســد العجز المالــي الذي خلفه 
بإقتطــاع  االميركيــة  االدارة  قــرار 

المبلغ المالي. وشكر سيادة الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس على 
مستشــفيات  بقضيــة  اهتمامــه 

القدس.
 واوضح نمور، أن قيمة الديون لصالح 
هذه المستشفيات على وزارة الصحة 
الفلسطينية تبلغ ما يقارب 80 مليون 

دوالر أميركي. 
بدوره اســتنكر بســام أبو لبده حول 
القرار األميركي الجائر حول اقتطاع 
القدس،  مستشــفيات  بحــق  المالي 
موضحاً أنه ليس عالقة للمستشفيات 
والمرضــى في السياســة فهذا قرار 
أشــعله الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامــب بحق القدس وبحــق القياده 
الوطنية الفلسطينية قبل عدة شهور.

وقال أبو لبده، ان القرار الجائر سيؤثر 
ســلباً على حياة المرضــى القادمين 
من الضفة ممن يعانون من امراض 

السرطان، والكلى، والقلب.
وقال وزير شــؤون القدس إن االدارة 
األميركية تستخدم كافة الوسائل من 
أجــل تركيع موقف القيــادة الوطنية 
الفلســطينية الصلب، الذي كان من 
البدايــة رافضاً لــكل انصاف الحلول 

وبالتالــي  المشــبوهه  والصفقــات 
هــذه االدارة األميركية الذي يريدها 
دونالــد ترامب الــذي جــاءت بالعداء 
اضافــة  شــعبنا،  تجــاه  والكراهيــة 
لقيامها بتوفير الدعم الالزم لحكومة 
االحتــالل بفــرض العنجهيــة تجــاه 
عامة  الفلسطينية  الوطنية  القضية 
والقدس المحتلــة خاصة، هي تريد 
منذ ذلك االبتزاز الرخيص الستهداف 

االنسانية.
وجه رسالة للشعب األميركي بالقول: 
كيــف يمكن لهذا الشــعب الحضاري 
االنســاني القبــول لهــذه القــرارات 
األميركيــة  االدارة  مــن  الصــادرة 
التطاول على االنسانية وتهديد حياة 

المرضى. 
جدير بالذكر أن شــبكة مستشفيات 
القدس الشرقية من ستة مستشفيات 
وهي: مستشــفى جمعيــة المقاصد 
مستشــفى  االســالمية،  الخيريــة 
الهــالل االحمــر، مستشــفى ســانت 
جون للعيون، مؤسسة االميرة بسمة 
ماريوســف  مستشــفي  بالقــدس، 
(الفرنســي) ومستشــفي األوغســتا 

فكتوريا- المطلع.

المذبوح يشارك بافتتاح المعرض 
السادس عشر لألعمال الحرفية في بلغاريا

صوفيا - وفا - شــارك ســفير دولة فلسطين 
لدى بلغاريا احمد المذبــوح، بافتتاح معرض 
«ايتيــرا» الدولــي الســادس عشــر لألعمــال 

الحرفية والصناعات اليدوية.
وأكد ســفير فلســطين في كلمته بافتتاح 
المعرض أهميــة المحافظة علــى التراث 
واستمرار الصناعات اليدوية عبر األجيال، 
فــي  اليدويــة  الصناعــات  إلــى  وتطــرق 
فلســطين، خاصــة الصناعــات المتعلقــة 
بالصــدف والحفــر على الخشــب وصناعة 

الفخار والبورسالن.
وتحدثت رئيسة البرلمان البلغاري خالل افتتاح 
المعرض الفلسطيني عن مدى التشابه بين 
المعروضات الفلسطينية والصناعات اليدوية 

البلغارية وخاصــة التطريز، كما وعبرت عن 
سرورها لمشاهدة المعرض.

وأعلن السفير المذبوح ان السفارة تعكف على 
إقامة معرض مشترك للتطريز الفلسطيني 
والبلغاري في صوفيا، مؤكدا أهمية المعارض 
الفنية والتراثية للتعرف على الثقافات الـأخرى 

ولتقريب الشعوب من بعضها.
وركز الســفير خالل اصطحابه الشــخصيات 
الرســمية بجولة داخل جناح فلســطين، على 
الثوب الفلســطيني الذي يميز ســكان مدينة 
القدس، وتحدث عن تاريخ المدينة ومؤسسيها 
«اليبوسيين»، القبائل العربية الكنعانية، وأكد 
أنه لن يكون سالم وال أمن وال استقرار دون ان 

تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين.

قلقيلية: تخريج دورة 
لمنتسبي المؤسسة األمنية

قلقيليــة - الحياة الجديــدة - نظمت هيئة 
التوجيه السياســي والوطنــي، امس، حفل 
تخريج لدورة «القدس لبناء مهارات القيادة 
وتطوير الذات»، لعدد من متسبي المؤسسة 
األمنيــة والعســكرية؛ وذلك خــالل احتفال 
نظــم في قاعة الشــهيد أبو علــي إياد في 
دار محافظة قلقيليــة، وبرعاية اللواء رافع 

رواحبة محافظ محافظة قلقيلية.
وشــارك في االحتفال قائد المنطقة العميد 
ركن مهدي سرداح ومدراء األجهزة األمنية، 
والعقيد خالد المدني مدير التوجيه السياسي، 
وحسن أبو صالح ممثالً عن بلدية قلقيلية، 
وضبــاط وضباط صف المؤسســة األمنية، 

وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة. 
ودعا المحافــظ إلى المضي قدما في مجال 
التدريــب الــذي يرفــع من كفاءة منتســبي 
المؤسســة األمنيــة، مشــيرا إلــى أن هناك 
جهات تســعى إلى تشتيت الجهود والترويج 
للفوضى، وعلى راس هؤالء االحتالل الذي 
يعمــل بكافــة الســبيل لتشــتيتنا وتفريق 
جهودنــا، مضيفــا انــه وفي ظــل الظروف 
التي نعيشــها ليــس لدينا اال عنــوان واحد 
هــو الوطن، لهذا نعمل وفق إســتراتيجيتنا 
بالحفاظ على مشروعنا الوطني وااللتفاف 

حول القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس، 
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيتصدى 
بكل قواه للحفاظ على الثوابت الفلسطينية 
وعاصمتهــا  الفلســطينية  دولتــه  ويقيــم 
القدس الشريف،وحيا الطاقات الفلسطينية 
المعطاءة والتــي تعمل بكل طاقتها إلتمام 
مسيرة البناء واستثمار ذلك من اجل معركة 

التحرير. 
بدوره قال مدير التوجيه السياســي، «قمنا 
بتنظيــم دورة القــدس العاصمــة األبديــة 
لدولة فلســطين لتنمية المهــارات القيادية 
وتطويــر الذات لعدد من ضباط المؤسســة 
األمنيــة والعســكرية ؛ وذلك مســاهمة منا 
لتعزيــز قــدرات ضباطنــا علــى ممارســة 
أدوارهــم بفاعلية ونجاح واقتــدار، وتعزيز 
للوطــن  والــوالء  بالمســؤولية  اإلحســاس 

والشعب والقيادة».
واشار العقيد يزن عمر مدير الدفاع المدني 
إلى الكفاءة التي يتمتع المدربون بها وإيصال 
الفكرة للمتدربين وهذا خلق انطباعا وثقة 
كبيــرة وفخرا علــى أبناء الضبــاط واألفراد 
وتأهيلهم ورقع قدراتهم العلمية والعملية 
بمــا يخص الخطط اإلســتراتيجية في بناء 

المؤسسات األمنية ورفع أدائها. 

القرار القضائي حول الخان األحمر «جريمة حرب»

«العمل الصحي»: القضاء اإلسرائيلي شريك تاريخي في تهجير الفلسطينيين
رام اهللا - الحياة الجديدة - اعتبرت مؤسســة لجان 
العمــل الصحــي القــرار الــذي اتخذته ما تســمى 
(المحكمــة العليــا اإلســرائيلية) القاضــي بتهجير 
الفلســطينيين قســرياً من قريتهــم الخان األحمر 
وتدمير ممتلكاتهم، وترى أن هذا القرار جاء نتيجة 
إلفالت إسرائيل من العقاب وما تتمتع به من حماية 
توفرهــا الواليات المتحــدة ما يشــجع قواتها على 
إقتراف الجرائم بقرار رسمي ومن أعلى المستويات 

العسكرية والسياسية والقضائية. 
وقالــت لجان العمــل الصحي إن القــرار القضائي 
اإلســرائيلي ينــدرج تحــت بنــد التطهيــر العرقي 
باستهدافه الفلسطينيين العرب وهي جريمة يعاقب 
عليهــا القانون الدولي حيث يمثل النقل القســري 
لسكان محميين داخل منطقة محتلة إنتهاكاً خطيراً 
للقانون الدولــي ولنظام رومــا للمحكمة الجنائية 

الدولية ويندرج في إطار جرائم الحرب.
 وتقطــن في التجمع البدوي الــذي يعتبر جزءاً من 
تجمعات بدوية في المنطقة 41 عائلة فلســطينية 
وفيهــا مدرســة اشــتهرت كثيــرا باســم مدرســة 
اإلطارات التي بناها اإليطاليون، ثم توسعت بدعم 
مــن االتحــاد األوروبي، وفيهــا قرابــة 180 طالب 

وطالبة وتخدم خمســة تجمعــات بدوية قريبة من 
الخان األحمر.

واعتبــرت اللجان قرار هدم الخــان األحمر وترحيل 
ســكانها إنتهاكا جســيماً للقانون الدولي اإلنساني 
ويرقى لجريمة حرب، وفق ميثاق محكمة نورمبرغ 
الدوليــة لســنة 1945 والــذي تبنتــه هيئــة األمم 
المتحدة بموجب قــرار الجمعية العامة 1964 حيث 
إن قرار ما يسمى (محكمة العدل العليا اإلسرائيلية) 
إنتهــاك لقوانيــن الحــرب وأعرافهــا، والذي ينص 
صراحةً على حظر وتجريم نقل المدنيين وأبعادهم 
قســراً عن أماكن سكنهم وسلب ملكيتهم الخاصة 
وإساءة معاملتهم، فضالً عن تدمير ممتلكاتهم لغير 

الضرورة العسكرية.
كمــا نصت المــادة الثامنــة من النظام األساســي 
للمحكمــة الجنائية الدولية الصــادر بروما في 17 
تمــوز 1998 والذي دخل حيــز التنفيذ عام 2002، 
على أن (تعمد قيام دولة االحتالل على نحو مباشر 
أو غير مباشــر، بنقل أجزاء من ســكانها المدنيين 
إلى األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان 
األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو 
خارجها) يعد جريمة حرب وإنتهاك جسيم إلتفاقية 

جنيف الرابعة 1949 لألشخاص والممتلكات المحمية 
بموجب أحكام تلك االتفاقية.

وطالبــت لجــان العمل الصحــي المجتمــع الدولي 
والمنظمات اإلنســانية بالتدخــل العاجل والفوري 
لحمايــة المدنيين الفلســطينيين فــي قرية الخان 
األحمــر، والتدخل الفوري بالضغــط على حكومة 
االحتالل لمنع قرار الهدم والتهجير القسري للسكان 

األصليين والذي ينذر بكارثة إنسانية وصحية. 
ودعــت اللجــان األطــراف الســامية المتعاقدة في 
إتفاقيات جنيف لضمان احتــرام إلتزاماتها بموجب 
أحكام اإلتفاقية، ومقاضاة االحتالل على «االنتهاكات 
الجســيمة»، بمــا فيها جرائم الحــرب المتمثلة في 
قــرار التدميــر الغاشــم والنقل القســري، وكذلك 
عليها تأكيد إلتزاماتهــا الواردة في المادة 146 من 
اإلتفاقيــة بمالحقــة المتهميــن والتحقيق بشــأن 
األشخاص الذين تشير األدلة إلى مسؤوليتهم عن 
هذه الجرائــم، ومالحقة أولئك الذين قد تكون لها 
ســلطة قضائية عليهم. كما تدعو اللجان المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في قرار 
الهدم والتهجير القسري كجزء من دراستها األولية 

الجارية عن الوضع في فلسطين. 

الطالب يعاقبة يتولى منصب نائب محافظة نابلس ليوم واحد
نابلس - الحياة الجديدة - استلم الطالب 
احمد يعاقبة منصب نائب محافظ نابلس، 
األحد، لمدة يوم واحد، وذلك ضمن برنامج 
«تميز» ومبادرة» انت القائد» الذي ينفذه 
منتدى شارك الشبابي للسنة الرابعة على 

التوالي
وقال يعاقبة، إن تجربة تولي هذا المنصب 
هــي تجربة قياديــة وريادية فــي الوقت 
ذاته، وتحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية، 
حيــث إن توليه لهذا المنصــب طور لديه 
المعرفة بأمور المحافظة وأقسامها، وزاد 

من خبراته ومهاراته العملية.
وأوضح يعاقبة أن مقابلته مع العديد من 
المواطنين ومناقشــتهم ووضــع الحلول 
المناســبة لمشــاكلهم عــزز لديــه الثقة 

بالنفس ودوره كشاب قادر.
وبينت نائب محافظ نابلس عنان األتيرة 
أن هــذه المبــادرة تعد إيجابيــة ونوعية، 
تهدف إلى تعزيز امكانيات وقدرات الشباب 
مــن خــالل ممارســتهم العمليــة لتنمية 

الطالب يعاقبة في مقر محافظة نابلسمهاراتهم.

فلسطين االهلية تستقبل وفدا
 من «الخيرية لألراضي المقدسة» 

بيت لحم - الحياة الجديدة 
معــة  جا ســتقبلت  ا  -
فلســطين األهليــة، امس 
االثنيــن، وفداً من الجمعية 
لألراضي  المتحدة  الخيرية 
المديــر  ضــم  المقدســة، 
محمد  للجمعية  التنفيــذي 
أبو رميشان، وعضو مجلس 
فــدوى  د.  الجمعيــة  إدارة 
ناجي، وكان في استقبالهم 
عميــد شــؤون الطلبة في 
الجامعة د. محمد صعابنة، 
ومحمــود رحــال والطلبــة 

المستفيدين من المنح التي 
تقدمها الجمعية.

وأكــد د. صعابنــة أهميــة 
التواصل والتعاون المستمر 
بيــن الجمعيــة والجامعــة 
بكل مــا هو خيــر للطلبة، 
آمال استمرار تقديم المنح 
المســتفيدين  عدد  وزيادة 

منها.
وقدمت د. فدوى ناجي نبذة 
عن الجمعية التي تأسست 
عــام 1968، ودورهــا فــي 
المتفوقين  الطلبــة  دعــم 

المحتاجيــن فــي الجامعات 
الفلسطينية وذلك من خالل 
الدعم الذي تقدمه الجالية 
الواليات  في  الفلســطينية 
المتحــدة األميركية لتعزيز 

صمود الفلسطينيين.
رميشــان  أبو  محمد  وأكــد 
لتفــوق  ا هميــة  أ علــى 
األكاديمي كشرط الستمرار 
المنحــة، الن ذلــك يشــجع 
الداعميــن علــى اســتمرار 
للجامعات  دعمهــم  وزيادة 

الفلسطينية.


