
فلسط�

رئيس "القدس المفتوحة"
يستقبل سفير نيكاراغوا لدى

فلسطين



فلسط�

استمرار تأثير المنخفض الجوي

فلسط�

عيــٌن علــى تاريـــخ بـــاب الجديـــد
ترصـــد يـــأس االحتـــالل مــن أهــل

القــــدس

فلسط�

مستوطنة "حومش".. اخالؤها عام
2005 لم يكن اكثر من وهم

فلسط�

المؤرخ العراقي خزعل الماجدي:
فلسطين كانت دومًا مهد

الحضارات والتاريخ

فلسط�

النقب: إصابتان إحداهما خطيرة إثر
شجار

فلسط�

رئيس "الموساد"السابق أصبح
يجني مئات آالف الدوالرات

فلسط�

انتخاب مجلس إدارة جديد التحاد
الصناعات الخشبية واألثاث

الفلسطينيّ في غزة

فلسط�

هكذا تم تنفيذ عملية "حومش"

فلسط�

رأفت يحمل حكومة االحتالل
المسؤولية الكاملة عن جرائم

المستوطنين

فلسط�

مقدسيون يتصدون لعربدة
المستوطنين في البلدة القديمة

فلسط�

سلطات االحتالل تواصل اغالق
مداخل حزما شمال شرق الُقدس

فلسط�

خطر الهدم يتهدد نصف منازل حي
"عين جويزة" في الولجة غرب بيت

لحم

فلسط�

154 اصابة حصيلة مواجهات
متفرقة مع االحتالل في شمال

الضفة

فلسط�

الجمعية العامة تعتمد مشروع قرار
لصالح فلسطين حول السيادة

الدائمة على مواردها الطبيعية

فلسط�

جنين: تواصل الفعاليات المطالبة
باسترداد جثامين الشهداء

والمساندة لألسرى

فلسط�

الرئاسة تطالب بتحرك عاجل لوقف
إرهاب المستوطنين

فلسط�

كوخافي يتوعد: سنعتقل منفذي
العملية

فلسط�

باريس: عقد جلسة مشاورات
سياسية بين فلسطين وفرنسا

فلسط�

بن غفير يطالب بالعودة لعمليات
االغتيال

فلسط�

ساعر يدعو لبناء سجون جديدة

فلسط�

معهد ابحاث جديد يمكن الهيئة
األمنية االاسرائيلية من االستعداد

لمواجهة تطورات غير متوقعة

فلسط�

رئيس “القدس المفتوحة”
يستقبل سفير نيكاراغوا لدى

فلسطين

فلسطين

رام الله- “القدس” دوت كوم- استقبل رئيس جامعة القدس املفتوحة أ. د. يونس عمرو، سف� جمهورية نيكاراغوا لدى

فلسط� روبرتو موراليس، � مكتب رئيس الجامعة برام الله، وأطلعه ع� آخر التطورات األكاديمية الفلسطينية.

 أن “جامعة القدس املفتوحة هي جامعة الكل الفلسطيني، وهي منتشرة �
ً
و� بداية اللقاء، رحب أ. د. عمرو بالضيف، مؤكدا

 عن سعادته بالتعاون � مختلف املجاالت مع سفارة نيكاراغوا لدى فلسط�.
ً
مختلف املحافظات الفلسطينية”، مع�ا

وأضاف أن “التبادل ب� األصدقاء � موضوع الجامعات مفيد للدولت�، نحن نعتز بنيكاراغوا، فهي دولة داعمة بشكل مطلق

للنضال الفلسطيني، ونقدم تحياتنا للقيادة وع� رأسها الرئيس دانيال أورتيغا”.

وأوضح أ. د. عمرو، أن “جامعة القدس املفتوحة مستعدة للتعاون � مختلف املجاالت، سواء � إجراء البحوث العلمية أو

التبادل الطالبي واألكاديمي ب� الجامعات الفلسطينية ونظ�اتها النيكاراغوية، فهي جامعة أنشئت من أجل توف� التعليم

 � الضفة وغزة، وتضم (50)
ً
ألبناء شعبنا الذين يعانون من االحتالل لتوف� التعليم � مختلف املحافظات بوجود (19) فرعا

ألف طالب وطالبة ب� أروقتها”.

وأكد أ. د. عمرو، أن “جامعة القدس املفتوحة مستعدة إلنشاء مركز أبحاث فلسطيني نيكاراغوي خاص باألبحاث املتعلقة

بدول أمريكا الالتينية لتسهيل تبادل الخ�ات العلمية والثقافية ب� فلسط� والدول الالتينية”.

من جانبه، أكد السف� موراليس، دعم نيكاراغوا الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني � تقرير املص�، وإقامة

دولته املستقلة، والنضال ضد االحتالل اإلسرائي�.

 � مجال التعليم والتعليم العا�، الذي يضم
ً
وأضاف: “نحن سعيدون بتعزيز العالقات الفلسطينية النيكاراغوية، خصوصا

الشباب ويفّعل دورهم � البلدين لتبادل الخ�ات � مختلف املجاالت”.

: “نعمل من أجل تعريف األجيال الفلسطينية الجديدة بدولة نيكاراغوا ودورها � دعم نضال الشعب الفلسطيني.
ً
وتابع قائال

 من اإلم�يالية، وهو ما تعانيه فلسط� املحتلة، ويمكن أن
ً
فنحن � نيكاراغوا تعرضنا الحتالالت مختلفة، ونعا� كث�ا

نتبادل الخ�ات � سبل التخلص من االحتالل”.

وأكد أن “الجامعات منارات تعّرف الشعب� ببعضهما، وتعزز التعاون بينها من خالل التبادل الطالبي واألكاديمي ب�

نيكاراغوا وفلسط�، فمهمة الجامعات هي تعريف العالم باملعاناة الفلسطينية من االحتالل”.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أ. د. سم� النجدي، ومساعدا رئيس الجامعة: لشؤون العالقات

العامة والدولية واإلعالم د. م. عماد الهود�، ولشؤون املتابعة د. آالء الشخش�، ونائب مساعد رئيس الجامعة لشؤون

الطلبة د. إياد اشتية، وأ. لينا أبو هالل رئيس شعبة العالقات الدولية. كما حضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية التحاد

الجاليات الفلسطينية � أم�كا الالتينية والكاريبي (كوبالك) ا. يعقوب سلوم.

A D V E R T I S E M E N T
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