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إنتاج أميركا من النفط الخام يسجل مستوى قياسيا جديدا
رويترز - أشــارت بيانات نشــرتها إدارة معلومــات الطاقة األميركية يوم 
أمس إلى إن إنتاج الواليات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 100 
ألف برميل يوميا األسبوع الماضي ليسجل 12.1 مليون برميل يوميا عند 
مســتوى ذروة لألسبوع الثاني على التوالي. وأظهرت البيانات أن صافي 
الواردات األميركية من الخام هبط إلى 2.6 مليون برميل يوميا األسبوع 
الماضي، مســجال أدنى معدل منذ أن بــدأت إدارة معلومات الطاقة جمع 

البيانات في عام 2001.

النفط يصعد مع مقاومة أوبك لترامب 
رويترز- صعد النفط للجلســة الثانية يوم أمــس، مدعوما بتراجع 
مفاجــئ فــي مخزونــات الخــام بالواليــات المتحدة وبعــد أن بدت 
الســعودية غير مذعنة لضغوط الرئيــس األميركي دونالد ترامب 

على أوبك للحيلولة دون زيادات أشد في األسعار.
وبحلول الساعة 1255 بتوقيت جرينتش، كانت العقود اآلجلة لخام 
برنت مرتفعة 91 ســنتا إلى 66.12 دوالر للبرميل، في حين زادت 

عقود الخام األمريكي 1.13 دوالر إلى 56.63 دوالر للبرميل.

حكومة تسيير األعمال تصدر توضيحا وتصحيحا بشأن عملها خاصة الوضع االقتصادي
رام اهللا- وفا- أصدرت حكومة تسيير األعمال، 
لبعــض  وتصحيحــا  توضيحــا  أمــس،  يــوم 
المعلومــات التي تتصل بعملهــا، خاصة على 
صعيــد الوضــع االقتصادي، يتــم تناقلها عبر 
مواقع صحفية ووسائل إعالمية بطريقة غير 
دقيقــة، مســتندة بذلك إلى معلومــات الجهاز 

المركزي لإلحصاء.
وأوضحــت الحكومــة أنــه يتــم اإلشــارة الــى 
انخفاض نسبة الودائع في البنوك بنسبة 7%، 
فيما تؤكد البيانات الصادرة عن ســلطة النقد 
غير ذلك تماما، اذ ان االرتفاع يصل الى نسبة 
%2، حيــث ارتفعت الودائع من 11 مليار و982 
مليون دوالر خالل عــام 2017،  الى 12 مليار 

و227 مليون دوالر خالل عام 2018.

وفيما يتعلــق بالمعلومات التي تتصل بالبنك 
الدولــي، وتفيــد بأن النمو فــي الناتج المحلي 
ســينخفض هــذا العام، وأن كافة المؤشــرات 
ســلبية في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج 
االجمالي، أكدت الحكومة أن توقعات االحصاء 
وســلطة النقد وصندوق النقد الدولي تشــير 
الى نمو الناتج المحلي االجمالي بنسبة تصل 
الــى %1.9 خالل عــام 2019، حســب توقعات 
البنك الدولي، كمــا ان هناك ارتفاعا بإجمالي 
االســتثمارات هــذا العام يصل الــى 3.5 مليار 

دوالر.
اما فيما يتصل بنسبة النمو السكاني، فالحقيقة 
انها بلغت %2.5، وليس %3.8، وذلك اســتنادا 
إلــى نتائج التعداد العام للســكان والمســاكن 

عام 2017.
كما أكدت في توضيحها أن الحديث قد يدور عن 
تباطؤ في معدل النمو، وليس تراجعا في الناتج 
المحلي االجمالي، وذلك استنادا الى إحصاءات 
وبيانات دقيقة قدمتها دراسات لواقع االوضاع 

في الضفة وقطاع غزة تحت االحتالل.
وتابعت: ففي عام 2018 ارتفع الناتج المحلي 
االجمالي في فلسطين بنسبة نمو %0.7، وعند 
مقارنتهــا بنســبة النمو في عــام 2017، نجد 
أنها بلغت %3، وهذا يعني تباطؤا في معدالت 
النمو، والســبب الرئيسي هو االنخفاض الحاد 
فــي قطاع غزة والذي بلغ %8، بينما ارتفع في 

الضفة بنسبة 2.3%.
امــا على صعيد البطالة، فالحقيقة وما تؤكده 

البيانات والدراسات العلمية هو انخفاض معدل 
البطالة في الضفة مقابل ارتفاع حاد في قطاع 
غزة، اذ بلغ في قطاع غزة خالل العام الماضي 
%52، مقابــل %44 في عــام 2017، بينما بلغ 

المعدل في الضفة %18، بعد ان كان 19%.
ونوهــت الى انه ال يجــوز الحديث عن معدالت 
البطالة في فلسطين ككتلة واحدة (كما جرى 
تناقلــه)، ألن ذلــك ال يعكــس اي جانــب مــن 

الحقيقة.
وعلى صعيد آخر، نوهت الحكومة الى ان عدد 
العمال في اســرائيل ومستعمراتها بلغ (127) 
ألف عامل، وليس (200) ألف كما تم تناقله دون 
سند او وثيقة، ودون االعتماد على منهج علمي، 
وال يمكــن افتراض اضافة هــؤالء العمال الى 

معدالت البطالة في الضفة، دون ان ينفي ذلك 
ان هناك نســبة بطالة مرتفعة في فلسطين 

بين الشباب الخريجين في الضفة والقطاع.
كما ســجلت الحكومة توضيحــا وتصحيحا آخر 
لما يذكر تحت عناويــن، مثل: «ازدياد التبعية 
إلســرائيل»، بقولهــا: الحقيقــة أثبتت عكس 
ذلك، نظرا الزدياد االنفتاح التجاري الواسع على 
العالم الخارجي، وذلك حســب خطط وضعتها 
الحكومة من أجل تقليل االعتماد على االحتالل، 

ودعم وتعزيز المنتج المحلي.
وفــي هذا اإلطار انخفضت نســبة مســاهمة 
التبادل التجاري مع اســرائيل خالل الســنوات 
االخيرة من %70 الى %60،وبالمقابل زادت مع 

باقي العالم من %30 الى 40%.

بمشاركة «القدس المفتوحة» 

اتفاقية الستخدام الشعير المستنبت في تغذية األغنام لخفض التكلفة 
ة  لحيــا ا  - هللا ا م  ا ر
جامعة  وقعت  االقتصادية- 
القدس المفتوحة ومؤسسة 
«أوكسفام» الدولية، وشركة 
«أجراد» للتسويق الزراعي 
واالستثمار، واتحاد جمعيات 
المزارعين الفلســطينيين، 
بالبيرة،  االتحــاد  مقــر  في 
اتفاقيــة تعاون الســتخدام 
الشــعير المســتنبت بنمط 
الزراعة المائية والمنتج في 
المشروع اإلنشائي العربي 
في أريحا، الســتخدامه في 
تغذيــة األغنام (التســمين 
وإنتاج الحليــب) وأثره على 
جودة المنتجات الغذائية من 

اإلنتاج الحيواني.
وقع االتفاقية عن مؤسسة 
«أوكسفام»  فداء الحسيني 
بالبرنامج،  الدعم  مسؤولة 
لقــدس  ا معــة  جا وعــن 
المفتوحة د. معن شــقوارة 
عميد كلية الزراعة، وكذلك 
جمعيــات  د  تحــا ا ممثــل 
الفلســطينيين  المزارعين 
فــت  رأ االتحــاد  رئيــس 
الخندقجــي، وعــن شــركة 
«أجراد» للتسويق الزراعي 
واالســتثمار المديــر العــام  
جالل الجي. وبحضور مدير 

االتحاد عباس ملحم.
سســة  مؤ مــت  قد و
«أوكسفام»  الدولية تغطية 
التكاليف األساســية إلنشاء 
وتشغيل وحدة زراعة مائية 
الســتنبات الشعير وتقديم 
أثــر  مــدى  لقيــاس  بحــث 
على  المســتنبتة  األعــالف 
الرضاعة الطبيعية وتسمين 
الخراف، بمساعدة من جامعة 
القدس المفتوحة، وبرقابة 

مــن وزارة الزراعة، لصالح 
دعم عمل شركة «أجراد»، 
بهــدف تطوير قطاع الثروة 
مجــال  ضمــن  الحيوانيــة، 
تطبيقي في مشروع زراعي 
يعود للقطاع الخاص، فيما 
جمعيات  اتحاد  دور  سيكون 
المزارعين اإلشراف ومتابعة 
ومتابعــة  التجربــة  تنفيــذ 
سير عمل الوحدة اإلنتاجية 
األطــراف  مــع  بالتنســيق 
كافة، وسيكون دور شركة 
«أجراد» قياس أثر استخدام 
علــى  الخضــراء  األعــالف 
مجال  في  الحيواني  اإلنتاج 
الحليب،  وإنتــاج  التســمين 
وســتتولى جامعــة القدس 
المفتوحة تنفيذ الفحوصات 
المخبريــة الالزمة لألعالف 
وجودة منتجات األغنام من 
اللحوم والحليب، وذلك من 
خالل تنفيذ زيــارات دورية 
للوحــدة اإلنتاجيــة والتأكد 
مــن ســير العمل كمــا هو 

مخطط له.
وبحسب االتفاقية، ستتولى 
ممثلــة  الزراعــة،  وزارة 
واإلدارة  أريحــا  بمديريــة 
العامــة والمركــز الوطنــي 
الرقابة  الزراعيــة،  للبحوث 
تنفيــذ  علــى  واإلشــراف 

االتفاقية.
وقال د. شــقوارة إن توقيع 
ضمــن  يأتــي  االتفاقيــة 
الزراعــة  كليــة  نشــاطات 
المتمثلة في تفعيل رسالة 
يدعمهــا  التــي  الجامعــة 
ويتبناها أ. د. يونس عمرو، 
ضمن التعاون والتشبيك مع 
المؤسسات ذات العالقة في 
الوطن من القطاع الزراعي.

وبين د. شــقوارة أن أهمية 
االتفاقيــة تنبع مــن كونها 
الشــعير  ليصبــح  تعمــل 
المســتنبت مصدراً أساسياً 
مــن مصادر العلــف المنتج 
محلياً، ويسهم في التقليل 
المنتجــات  اســتيراد  مــن 
العلفية من خارج فلسطين، 
ومــن ثم الحد مــن تكاليف 
وتشــجيع  األغنــام  تربيــة 

االستثمار في هذا القطاع.
أن  شــقوارة  د.  وأوضــح 
الجامعة أخذت دور التحاليل 
دور  لتفعيــل  لمخبريــة  ا
المختبــرات الموجــودة في 
مركز البحوث الزراعية في 
«القدس المفتوحة» بأريحا.

غــازي  المهنــدس  وقــال  
كعكاني، من وزارة الزراعة، 
إن هــذه التجربة ســيكون 
لها مردود كبير على قطاع 
الحيواني  والقطاع  األعالف 
في فلســطين يســهم في 
اللحــوم  أســعار  خفــض 

والمنتجات الحيوانية.
وأضاف أن من استراتيجيات 
التشــبيك  الزراعــة  وزارة 
مــع القطــاع الخــاص لرفع 
قيمــة األمــن الغذائي عند 
الفلســطيني،  المســتهلك 
و»هذا المخرج النهائي لنا، 
وهــذه التجربــة تتمثل في 
التغذية  تكلفــة  تخفيــض 
 (85%) إلــى  تصــل  التــي 
مــن مجمــل اإلنتــاج ككل، 
وهذه التجربة ســتؤدي إلى 
تخفيــض التكلفة بنســبة 
(%20)، ومن ثم رفع معدل 
استهالك الفرد الفلسطيني 
من البروتين الحيواني بعد 

انخفاض سعر اللحوم».
رئيــس  قــال  ذلــك،  إلــى 
اتحــاد جمعيــات المزارعين 
فــت  أ ر لفلســطينيين،   ا
الخندقجــي: «فــي الوقــت 
الذي يعاني فيه المزارعون 
الفلســطينيون في األغوار 
وفي محيط غزة والتجمعات 

البدويــة من أعتــى هجمة 
نية  ســتيطا ا نيــة  صهيو
تتمثل في إفــراغ األراضي 
من سكانها، خصوصاً أنهم 
الزراعــة  علــى  يعتمــدون 
وقطــاع الثــروة الحيوانية، 
يأتي هذا المشــروع ليؤكد 
على تكامل كل المؤسسات 
في تعزيز صمود المزارعين 
علــى  لفلســطينيين  ا

أرضهم».
وأضــاف أن هــذه التجربــة 
تدهور  ســتمنع  والمبــادرة 
الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع 
الذي بات مهــدداً باالنهيار، 
حيــث انخفض عدد رؤوس 
المواشــي من مليون و700 
ألــف إلــى 700 ألــف فقط، 
أي أكثر مــن النصف، وهذا 
القطاع،  بانهيار  نذير يهدد 
والتجربة  المبــادرة  وهــذه 
تأتــي لحماية هــذا القطاع 
مــن االنهيار ألنها ســتوفر 

علفاً رخيصاً.

بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية

«بكدار» يدعم 30 ناديا مقدسيا بنصف مليون دوالر
رام اهللا- الحياة االقتصادية- دعم المجلس 
االقتصادي الفلســطيني للتنمية واإلعمار 
«بكــدار» 30 ناديــا فــي محافظة القدس 
بحوالــي 500 ألــف دوالر أميركي بتمويل 

البنك اإلسالمي للتنمية. 
وأكــد رئيس المجلس د. محمد اشــتية أن 
تعزيــز صمود المواطن الفلســطيني في 
القدس هو أولوية وطنية ويجب العمل على 
االرتقــاء بالواقع التنمــوي والخدماتي في 
المدينة لمواجهة المخططات االستيطانية 
والتهويديــة اإلســرائيلية المســتمرة في 

القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية.
وجرى توزيع المنح لممثلي األندية بحضور 
وزير شــؤون القدس م. عدنان الحســيني 
ومديــر دائرة المشــاريع في «بكــدار» م. 
رائد  عنبتاوي وممثل عن المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة معتصــم أبــو غربية 
والمهنــدس ســامر خاروف مــن المجلس 

االقتصادي ورئيــس رابطة اندية القدس 
احمــد ســرور ورئيس بلدية الــرام  راقي 

غزاونة.
وتشــمل المنحــة تزويــد األندية بــأدوات 
وأجهــزة رياضيــة واثاث وأدوات كشــفية 
وغيرها إضافة الى تغطية تكاليف العديد 

من االنشطة والفعاليات.
وتهــدف المنحة الــى تعزيز صمــود اهل 
القدس وتنمية الحركــة الرياضية إضافة 
الى ملء الفراغ لدى الشباب وابعادهم عن 
اآلفــات المجتمعية الضــارة وزيادة فرص 
الموارد الذاتية للنــوادي ويأتي من ضمن 
اتفاقية مع البنك اإلسالمي للتنمية لدعم 
مدينة القدس وضواحيها بقيمة 6 ماليين 
دوالر شــملت عدة قطاعــات منها التعليم 
والصحة والشباب والرياضة وتمكين المرأة 
وترميــم المبانــي إضافة الــى القطاعين 

الثقافي واالجتماعي.  

سبيتاني تختتم مهرجان التسوق
 2019 بتوزيع اكثر من 350 هدية

  رام اهللا- قامــت شــركة اكــرم ســبيتاني 
وأوالده باختتــام حملــة مهرجان التســوق 
الخاصــة والتــي انطلقــت مع بدايــة العام 
الجديد 2019. وذلك ضمن  الحمالت الخاصة 
بالعــام الحالــي، والــذي سيشــهد حمالت 
تسويقية بأفكار جديدة وقوية وذلك ضمن 

األستراتيجية التسويقية للشركة.
وشــهدت الحملــة نجاحــا واقبــاال من قبل 
الزبائن حيث شــملت كافة فروع الشــركة 
وقامت الشــركة بعمل سحب بكل فرع من 
فروعهــا وذلك بعد دعــوة الزبائن لحضور 
السحب على مجموعة من الهدايا والجوائز 
بلغت اكثر من 350 هدية حيث عبر الزبائن 
عــن فرحتهم بحضور الســحوبات وتوزيع 
الجوائــز ومــدى مصداقيــة الشــركة فــي 
حمالتها التســويقية كما وقامت الشــركة 
بوعــد الزبائــن بحمالت مميــزة على مدى 

العام.
وكان بإمكان زبائن الشركة الكرام التسوق 
والدخــول علــى ســحب لربــح واحــدة من 
350 هدية قيمة تقدمها الشــركة والعديد 

من االجهــزة المنزلية الصغيــرة وبطاقات 
حتــى 30%  وصلــت  خصومــات  الهدايــا و 
وذلــك على مجموعة مميــزة ومتنوعة من 
االجهزة الكهربائية والمنزلية من ثالجات، 
غســاالت، نشــافات، وشاشــات تلفزيــون، 
أفــران، أدوات مطبخيــة وأجهــزة منزليــة 
صغيرة.ومجموعة من االجهزة اإللكترونية 
«IT» اجهــزة الموبايــل. وشــملت الحملــة 
جميع الشركات العالمية مثل إل جي، بيكو، 
ميديا،ASUS وغيرها من الشركات»، التي 

تتميز منتجاتها بالجودة العالية.
ومــن المتوقع ان تقوم الشــركة االســبوع 
القادم بعمل سحوبات اضافية على العديد 
مــن اجهــزة LG OLED TV وذلــك ضمن 

نفس الحملة.
وتميزت عروض مهرجان التسوق باألسعار 
المميزة والمناسبة لجميع الفئات، ومن الجدير 
بالذكر أن شــركة ســبيتاني تقوم بإطالق 
هذه الحملــة عند بداية كل عــام، إلعطاء 
فرصــة للمواطنين الكــرام للحصول على 
أحدث االجهزة بأسعار مناسبة ومخفضة .

«بنك القدس» يدعم مدارس رياض االقصى 
االسالمية بالقدس للمرة الثالثة على التوالي

القدس المحتلة- قدم بنك القدس دعمه 
المادي لصندوق الطالــب المحتاج التابع 
لمدارس رياض االقصى االســالمية في 
مدينة القدس حرصا منه على المساهمة 
فــي دعــم الطلبــة المقدســيين والتــي 
تأتــي فــي اطار سلســة من النشــاطات 
التــي يرعاها بنك القــدس ومن منطلق 
مســؤوليته المجتمعية خاصة قي قطاع 
التعليم. وســلم صالح هدمــي الرئيس 
التنفيــذي لبنــك القــدس الدعــم خالل 
زيارة خاصة قام بها لمبنى المدرسة يوم 
االربعــاء الماضي بحضور محمد شــاور 
نائب رئيــس إدراة الخدمــات المصرفية 
للشركات والمؤسسات المالية، حيث كان 
في استقبالهم عادل حالق مدير المدرسة 
وعــدد مــن المدرســين ومجموعــة من 

الطلبة في المدرسة.
وفــي تعليــق لــه، عبــر صــالح هدمــي 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك القــدس عن 
بالــغ ســعادته بزيــارة المدرســة ولقاء 
الطلبة المقدســيين في مدارس رياض 
األقصى اإلسالمية، كما أكد هدمي على 
اهتمــام البنك بقطــاع التعليم بشــكل 

خاص وبالمســؤولية المجتعمية بشكل 
عام واضاف:» قمنــا بتقديم الدعم وفاًء 
بمتطلبــات المؤسســة وعمــالً بالخدمة 
المجتمعية فقد أولى البنك عناية خاصة 
خالل العام الماضي بتقديم الدعم ألهم 
القطاعات التعليمية والصحية والرياضية 
واالنشطة االجتماعية واالنسانية األخرى 
حيث بلغ نسبة الدعم %7 من أرباح البنك 
موزعيــن على 86 نشــاطاً فــي مختلف 

القطاعات في محافظات الوطن.
مــن جانبه شــكر مدير المدرســة عادل 
حالق بنك القدس على دعمة المتواصل 
لصنــدوق الطالب المحتــاج في مدارس 
ريــاض األقصــى اإلســالمية  وأضاف « 
نشــكر بنك القــدس على هــذه العالقة 
اإلســتراتيجية واالهتمام بتقديم الدعم 
للطلبة والتعليم في فلســطين بشــكل 

عام وفي مدينة القدس بشكل خاص.
يذكــر أن هــذا الدعــم يأتي كجــزء من 
المتعلقــة  القــدس  بنــك  إســتراتيجية 
باإلستدامة وتحديداً ضمن محور االلتزام 
األخالقــي من خالل برامــج بنك القدس 

الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.

وزارة االقتصاد و»القدس المفتوحة» توقعان 
اتفاقية تأسيس شبكة دعم التكنولوجيا والمعلومات

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- وقعــت 
وزارة االقتصاد الوطني وجامعة القدس 
المفتوحة، يوم أمس، اتفاقية تأســيس 
شبكة دعم التكنولوجيا والمعلومات في 
مجال االبتكار وبــراءات االختراع، وذلك 

في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا.
وقع االتفاقية عن الوزارة معالي الوزيرة 
عبير عودة، وعن جامعة القدس المفتوحة 
رئيسها أ. د. يونس عمرو، بحضور كادر 
الوزارة. وتهدف االتفاقية إلى تأســيس 
شــبكة وطنية لمراكز دعــم المعلومات 
والتكنولوجيــا يتــم مــن خاللهــا تنفيذ 
آليــات ترويــج وتعزيز االبتكار وأسســه 
في فلســطين، من خالل زيــادة القدرة 
على الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا 
للجهات  المســاعدة  وتقديم  والعلميــة، 
البحثيــة القائمة على االبتكار، وتنميتها 
والحفــاظ على تراثهــا، وتطوير معرفة 
ميزات حقوق الملكية الصناعية بشكل 

عام وبراءات االختراع بشكل خاص.
وبينــت الوزيــرة أن الشــبكة تهدف إلى 
ضمــان التطــور التكنولوجي لمشــاريع 
األعمال ونتائج تطوير األبحاث، وتقديم 
خدمــات فــي مجــال الشــبكة والبحــث 

وصالحية  واإلحصائــي،  البيبلوغرافــي 
بــراءة االختــراع وصحتهــا، وغيرها من 
المجاالت ذات الصلــة بالملكية الفكرية 

واإلبداع والتميز. 
وأكــدت الوزيــرة عــودة، خالل مراســم 
التوقيع، على أهمية تأســيس الشــبكة 
لتشجيع اإلبداع وتقوية أساسيات االبتكار 
في فلســطين مــن خالل الوصــول إلى 
المهــارات التقنية والعلمية، ومســاعدة 
هيئات البحث التــي تقوم بعمل مبتكر، 
والمعرفــة المتطورة في حقوق الملكية 

الفكرية. 
وقالت الوزيرة إن تأســيس شبكة مركز 
دعم التكنولوجيــا والمعلومات جزء من 
اســتراتيجية تعزيــز االبتــكار واإلبــداع 
التكنولوجيــا  ونقــل  العلمــي  والبحــث 
االبتــكار  حــول  الوطنيــة  والسياســة 
والملكية الفكريــة للحفاظ على حقوق 
المواطن فيما يتعلق باإلبداعات الفكرية 

االبتكارية.
إلى ذلك، قال  د. يونس عمرو إن الجامعة 
منتشرة في مختلف أرجاء الضفة وقطاع 
غزة، وتعمــل في مختلــف المحافظات، 
ويمكن أن تخلق تعاوناً مع وزارة االقتصاد 

فــي هذا المجال بشــكل كبير باالعتماد 
على التكنولوجيا.

وبيــن أن قطاع التكنولوجيا يوفر فرص 
عمــل ألبناء شــعبنا ويتغلــب على قيود 
االحتالل اإلسرائيلي، وأوضح أن «القدس 
المفتوحــة» عملت على ترســيخ ثقافة 

إجراء البحوث العلمية.
وقال  د. عمرو، في كلمته باالفتتاح: «إن 
الجامعــة بذلــت كل الجهــود لتوفير كل 
أدوات الدراســة والبحــث ووضعتها بين 
أيدي العاملين والطلبة، وأصبحنا ال نميز 
في البحوث العلمية بين بحوث العاملين 
وهيئــة التدريــس والطلبــة، ثم قطعنا 
شــوطاً كبيراً في رعايــة طلبة «القدس 
المفتوحــة»، فحققوا بذلك إنجازات في 

مختلف المحافل المحلية والدولية». 
القــدس  جامعــة  مــن  التوقيــع  حضــر 
المفتوحة: نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكاديميــة  د. ســمير النجــدي، ونائــب 
رئيــس الجامعــة للشــؤون اإلداريــة د. 
مــروان درويــش، وعميد كليــة العلوم 
اإلدارية واالقتصادية د. يوسف أبو فارة، 
ومديــر العالقات الداخلية في الجامعة أ. 

عوض مسحل.


