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رام هللا - دنیا الوطن

استقبل رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. یونس عمرو، سفیر جمھوریة نیكاراغوا لدى فلسطین روبرتو

مورالیس، في مكتب رئیس الجامعة برام هللا، وأطلعھ على آخر التطورات األكادیمیة الفلسطینیة. 

 

وفي بدایة اللقاء، رحب أ. د. عمرو بالضیف، مؤكداً أن "جامعة القدس المفتوحة ھي جامعة الكل

الفلسطیني، وھي منتشرة في مختلف المحافظات الفلسطینیة"، معبراً عن سعادتھ بالتعاون في مختلف

المجاالت مع سفارة نیكاراغوا لدى فلسطین. 

 

وأضاف أن "التبادل بین األصدقاء في موضوع الجامعات مفید للدولتین، نحن نعتز بنیكاراغوا، فھي دولة

داعمة بشكل مطلق للنضال الفلسطیني، ونقدم تحیاتنا للقیادة وعلى رأسھا الرئیس دانیال أورتیغا". 

 

وأوضح أ. د. عمرو، أن "جامعة القدس المفتوحة مستعدة للتعاون في مختلف المجاالت، سواء في إجراء

البحوث العلمیة أو التبادل الطالبي واألكادیمي بین الجامعات الفلسطینیة ونظیراتھا النیكاراغویة، فھي

جامعة أنشئت من أجل توفیر التعلیم ألبناء شعبنا الذین یعانون من االحتالل لتوفیر التعلیم في مختلف

المحافظات بوجود (19) فرعاً في الضفة وغزة، وتضم (50) ألف طالب وطالبة بین أروقتھا". 

 

وأكد أ. د. عمرو، أن "جامعة القدس المفتوحة مستعدة إلنشاء مركز أبحاث فلسطیني نیكاراغوي خاص

باألبحاث المتعلقة بدول أمریكا الالتینیة لتسھیل تبادل الخبرات العلمیة والثقافیة بین فلسطین والدول

الالتینیة". 

 

من جانبھ، أكد السفیر مورالیس، دعم نیكاراغوا الثابت للقضیة الفلسطینیة وحق الشعب الفلسطیني في

تقریر المصیر، وإقامة دولتھ المستقلة، والنضال ضد االحتالل اإلسرائیلي. 

 

وأضاف: "نحن سعیدون بتعزیز العالقات الفلسطینیة النیكاراغویة، خصوصاً في مجال التعلیم والتعلیم

العالي، الذي یضم الشباب ویفعّل دورھم في البلدین لتبادل الخبرات في مختلف المجاالت". 

 

وتابع قائالً: "نعمل من أجل تعریف األجیال الفلسطینیة الجدیدة بدولة نیكاراغوا ودورھا في دعم نضال

الشعب الفلسطیني. فنحن في نیكاراغوا تعرضنا الحتالالت مختلفة، ونعاني كثیراً من اإلمبریالیة، وھو ما

تعانیھ فلسطین المحتلة، ویمكن أن نتبادل الخبرات في سبل التخلص من االحتالل". 

 

وأكد أن الجامعات منارات تعّرف الشعبین ببعضھما، وتعزز التعاون بینھا من خالل التبادل الطالبي

واألكادیمي بین نیكاراغوا وفلسطین، فمھمة الجامعات ھي تعریف العالم بالمعاناة الفلسطینیة من
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االحتالل. 

 

وحضر اللقاء نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة أ. د. سمیر النجدي، ومساعدا رئیس الجامعة:

لشؤون العالقات العامة والدولیة واإلعالم د. م. عماد الھودلي، ولشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، ونائب

مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة د. إیاد اشتیة، وأ. لینا أبو ھالل رئیس شعبة العالقات الدولیة. كما

حضر اللقاء: عضو اللجنة التنفیذیة التحاد الجالیات الفلسطینیة في أمیركا الالتینیة والكاریبي (كوبالك) ا.

یعقوب سلوم. 
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