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عريقات: االحتالل يعيق الوصول إلى القدس 
بإجراءاته المختلفة واضطهاده لشعبنا ومؤسساتنا

أريحا- الحياة الجديدة- قال 
صائــب عريقــات امين ســر 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر قبيل حفل اإلعالن 
عن القدس عاصمة للثقافة 
اإلســالمية: «عندمــا نطلق 
هذه الفعالية من هنا (قصر 
هشــام بن عبــد الملك في 
أريحــا) مــن اقــدم المــدن، 
وبالقرب مــن جبل التجربة،  
ونحــن قريبون من القدس، 
اكثر المدن معنى وهي بوابة 
السماء، فاننا نريد أن نقول 
إن االحتــالل يعيق الوصول 
بإجراءاتــه  القــدس  إلــى 
ه  د ضطهــا ا و لمختلفــة  ا
لشعبنا ومؤسساتنا الثقافية 

المختلفة».
وأضاف عريقات: نقف اليوم 
بشموخ تحت رئاسة محمود 
عباس، واشعر ان اهللا كرمنا 
وشــرفنا اننــا ولدنــا كأبناء 
وهو  الفلســطيني،  للشعب 
شــرف لنا ان نحاكي 11 الف 
عــام من الحضارة، ونســمع 
هــذا القائد المحتلــة ارضه 
وشــعبه وهــو يقــف ليقول 
القــدس  دون  لدولــة  ال  ال.. 
الشــرقية عاصمة لها، قائد  
ان  التاريــخ  حتميــة  يــدرك 
فلسطين عائدة الى خارطة 

الجغرافيا.

وتابع: اتقدم بالشكر الجزيل 
لــكل الذين عملوا وســهروا 
على انجاز هذا الحفل الكبير 
بالشــكر  واخص  المنظــم، 
يوســف بن احمد العثيمين، 
اميــن عام منظمــة التعاون 
االسالمي، واحمد ابو الغيط 
أميــن عام الجامعة العربية، 
الــذي انتــدب االميــن العام 
المســاعد لشؤون فلسطين 
واالراضــي العربية المحتلة 
بالجامعــة العربية الســفير 

سعيد أبو علي للمشاركة في 
الحفل، ودولة رئيس الوزراء 
د. رامــي الحمــد اهللا وايهاب 
بسيسو وزير الثقافة، ووزيرة 
السياحة روال معايعة، وجميع 
العاملين فــي الوزارات وكل 
االعالمييــن، وجميــع الفرق 
القادمة  والفنية  الموسيقية 
من 14 دولة من انحاء العالم، 
مــن الــدول العربية  واســيا 
المحليــة  والفــرق  واوروبــا 
المبدعــة وفرقــة الكمجاتي 

الفلسطينية.
القــدس   عريقــات:  وقــال 
العربيــة  الثقافــة  عاصمــة 
ومهد  االنســانية  والثقافــة 
الحضــارات وبوابة الســماء،  
ونحن لــم نكن في يوم من 
االيام  ضد اي ديانه سماوية، 
الديانه اليهودية ليس عدوة 
لنــا.. هــي ديــن عظيم من 
الثالثة،  الســماوية  االديــان 
الصهيونية  مــع  ومشــكلتنا 
واالحتالل االستيطان وارهاب 

الدولــة المنظم واالعتقاالت 
والقتل واالعادامات الميدانية 

ومع  الحصار. 
وشــكر عريقات االردن ملكا 
وخــص  وشــعبا،  وحكومــة 
الوصــي  االردنــي  العاهــل 
المسيحية  المقدســات  على 
شــكر  كمــا   ، واالســالمية 
االوقــاف االردنية وواالوقاف 
هــل  لعا ا و  ، لفلســطينية ا
المغربــي محمــد الســادس 
الــذي  فرانســيس  والبابــا 
فلســطين  بدولــة  اعتــرف 
ووقــع (نــداء القــدس)، كما 
نشــكر 191 دولــة، رفضت 
القدس  باعتبار  ترامب  قرار 

عاصمة السرائيل.
وختــم عريقــات: ان ارضنا 
لــن تكون لهــا اال الشــعب 
الحــل  وان  الفلســطيني،  
يكــون بــأن نبدأ بأنفســنا، 
الوضع  تحصين  والمطلوب 
والجبهــة الداخليــة وانهــاء 
االنقســام لحمايــة نضالنا 
وشــعبنا وقضيتنا وتاريخنا 
على  والقضاء  وحضارتنــا، 
مخطــط ترامــب نتنياهــو 
رطــة  خا خطــة  لتنفيــذ 
الطريــق، الــذي يريد ضم 
الضفة الغربية وانشاء دولة 
هزيلــة في غزة تحت حكم 

حماس.

بلدية الخليل وجمعية جذور فلسطين 
للبيئة توقعان مذكرة تفاهم

الخليــل- الحيــاة الجديدة- اســتقبل رئيس 
بلدية الخليل أ. تيســير أبو سنينة، أمس، في 
مكتبه، وفداً من جمعية جذور فلسطين للبيئة 
والتنمية المستدامة ممثلة برئيس الجمعية أ. 
د. ســمير أبو زنيد وعدد من أعضاء الهيئتين 
العامــة واإلداريــة، بحضور عــدد من أعضاء 
المجلــس البلــدي، وبحث المجتمعون ســبل 
التعاون المشــترك في مجــال البيئة والصحة 

والتوعية المجتمعية والتنمية المستدامة.  
البيئــة  أهميــة  عــن  ســنينة  أبــو  وتحــدث 
الفلســطينية وضرورة الحفــاظ عليها خاصة 
في مدينــة الخليل، وضرورة اإلســتفادة من 

التجــارب العالمية في مجــال الطاقة البديلة 
والتنميــة الخضــراء، معرباً عــن أهمية بناء 
شــراكات مــع مؤسســات المجتمــع األهليــة 
والخاصة، وأن البلدية تســخر كل امكانياتها 
وقدراتها في سبيل خدمة المواطن واالرتقاء 
بالبيئــة الفلســطينية.  وأكــد الدكتــور أبــو 
زنيد أن إدارة الجمعية ستشــارك البلدية في 
مشاريعها وخططها وبرامجها المتعلقة بالبيئة 
والتنمية المستدامة، وتطمح لعقد سلسلة من 
الفعاليات والنشــاطات التي تخــدم المواطن 
والبيئة على حد ســواء.  وفي نهاية اللقاء تم 

توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.

«القدس المفتوحة» بقلقيلية تكرم متفوقيها
قلقيلية- الحيــاة الجديدة- كرم 
مجلــس اتحــاد الطلبــة وحركــة 
الشبيبة الطالبية في فرع جامعة 
بقلقيليــة،  المفتوحــة  القــدس 
أمســم، الطلبــة المتفوقيــن في 
الفــرع، باحتفال أقيم تحت رعاية 
الرئيــس محمود عبــاس، وحمل 
التكريــم اســم (كوكبة الشــهيد 
خليل الوزير «أبو جهاد»)، وشمل 
التكريــم (230) طالباً وطالبة من 

المتفوقين في الفرع.
وأشار محافظ قلقيلية اللواء رافع 
رواجبة، إلى أن الطلبة امتشــقوا 
سالح العلم كأحد أسلحة المقاومة 
الفلســطينية، وأن الكوفيــة رمز 
الثورة، ونســجت بدماء الشــهداء 

وآهات األسرى والجرحى.
ووجه التحية لكل القادة والكوادر 
الذيــن ســاهموا فــي بنــاء هــذه 
القلعــة، قلعــة منظمــة التحرير، 
التي تبرق كل الرسائل للمارقين 
لتؤكــد «أن منظمــة التحرير هي 
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، 
وهي التي تقودنا للنصر والتحرير 
ولن نتراجع أمام هذه المؤامرات».

وشدد اللواء رواجبة على أن صفقة 
العصر لن تمر على شعبنا، وشعبنا 
ضحى، ونقول لهم «إننا لن نغادر 
أرض الثورة، سنبقى نقاوم حتى 
نصــل إلــى القــدس، ولــن يقرر 
مصير القدس سوى أبناء شعبنا، 
إســرائيل،  وال  واشــنطن  ليــس 
وسيواصل المرابطون في القدس 

تصديهم لالحتالل، وسيرســلون 
رســالة للمارقين والمتآمرين بأن 
شــعب الجباريــن لن يتهــاون وال 

يتراجع مهما بلغت الضغوطات».
وتابــع: «لــن تكــون قلقيليــة إال 
جزءاً من أراضي دولة فلســطين 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، 
فشعبنا شعب الجبارين كما قالها 
القائد الشهيد أبو عمار (عالقدس 
رايحين.. شهداء بالماليين)، وقالها 
أبو مازن (عالقدس رايحين أحياء 

بالماليين).
وقــال م. عدنــان ســمارة، رئيس 
مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس 
المفتوحة، رئيس المجلس األعلى 
لإلبــداع والتميــز، إن «المعــرض 
وتكريــم المتفوقين يعود بنا إلى 
تاريخنــا المجيد في شــهر القادة 
العظام، الشهداء، ففي هذا الشهر 
خسرنا معلمنا أبو جهاد، وبه نتذكر 
الكماليــن كمــال عــدوان وكمال 
ناصر، والقائد العظيم أبو يوسف 

النجار».
وقال ســمارة إن «جامعة الشهداء 
واألســرى تقــود الجامعــات فــي 
الوطن بنظام التعليم المدمج الذي 
يحتل المرتبــة األولى في أنظمة 
التعليــم العالــي، ونحــن نفتخــر 
بأننا كنا سباقين في تطبيق هذه 

األنظمة».
وقال أ. د. يونس عمرو: «نحن في 
رحــاب جامعة القــدس المفتوحة 
في فــرع قلقيلية، هــذه المدينة 

الصامــدة التــي تقــف فــي وجه 
بأســود  حظيــت  وقــد  االحتــالل 
يتشبثون بأرضهم ويقيمون عليها 
ويرعونهــا، ونحــن معهــم حينما 
أنشأنا هذا الفرع الذي أخذ األولوية 
األولــى منهــا فــي إدارة ”القدس 
المفتوحة“ لدعم صمود أهلنا في 

هذه المدينة الصامدة».
وأضاف: «نكــرم اليوم هذه الفئة 
المتفوقــة من أبنــاء الجامعة في 
هذا الفرع التليد، وسعدنا بافتتاح 

معرض الكوفية الذي نظمه طلبة 
هــذا الفرع، كما نســجل الشــكر 
والتقدير لحركة الشبيبة الطالبية 
وللقائميــن  الطلبــة  ولمجلــس 
علــى معرض الكتــاب والمعرض 
التراثــي»، مقــرراً أن «المعرض 
سيطوف في سائر فروع الجامعة 
ليطلع عليــه أبناؤنا وشــعبنا في 
مختلف المواقع بعد أن يأخذ وقته 

في رحاب فرع قلقيلية».
وقــال أمين ســر حركــة فتح في 

محافظة قلقيلية محمود الولويل: 
«نجتمــع اليــوم بتكريــم كوكبة 
أخرى من المتفوقات والمتفوقين 
مع اقتراب ذكرى استشهاد القائد 
خليل الوزير أبو جهاد، الذي مضى 
علــى درب الشــهداء فــي ســبيل 
فلســطين وشــعبها، ونحن نعتز 

بنجاح الطلبة وتفوقهم».
وأكــد أن الحــق ســينتصر رغــم 
مــا يتعرض لــه أبناء شــعبنا من 
وتضييق وسرقة لألرض،  حصار 

والعلم والتفوق هو سالح التحرير، 
متوجهــاً بالتحيــة لــألخ الرئيس 
محمود عباس الثابت على الثوابت 
في زمن الخزي والتخاذل، متوجهاً 
بالشكر والتقدير إلى أ. د. يونس 
عمرو لدوره في تطوير المســيرة 
بمســتوى  واالرتقــاء  العلميــة 
الجامعــة، وإلدارة فــرع قلقيليــة 

ولحركة الشبيبة الطالبية.
اتحــاد  مجلــس  عضــو  وقدمــت 
مجلــس الطلبــة تهانــي حنــون، 
باسم مجلس اتحاد الطلبة اعتزاز 
الطلبــة بــإدارة الجامعــة لدعمها 

المسيرة التعليمية.
وأضافــت أن مجلس اتحاد الطلبة 
يعتبر نفســه شــريكاً أساسياً في 
مســيرة العلم والتعليم، شــاكرة 
التــي  الوطنيــة  المؤسســات  كل 
ســاهمت في إنجاح عمل الجامعة 
فــي المحافظــة، مشــيرة إلى أن 
مالمســة  ســيواصل  المجلــس 
احتياجــات الطلبــة والعمــل على 

تلبيتها.
وقالت الطالبة آالء جلعود في كلمة 
الطلبــة المتفوقيــن، إن جامعــة 
القــدس المفتوحــة التــي دعمها 
القــادة العظــام وعلــى رأســهم 
عرفــات  ياســر  الخالــد  الشــهيد 
والرئيــس محمــود عباس حفظه 
اهللا، تحتفل بتكريم كوكبة جديدة 
مــن متفوقــي الجامعــة، كوكبة 
الشهيد خليل الوزير، لتؤكد على 
قدرة شــعبنا على التميز والتكيف 

مــع الظروف الصعبــة، وتؤكد أن 
نجاحنــا وتفوقنا جــزء أصيل من 
النضال األصيل لشعبنا. وأضافت 
أن الجامعة تضــم علماء عاهدوا 
أنفسهم أن يخرجوا أجياالً يعرفون 

قيمة العلم.
حضر االحتفال: الوزير وليد عساف 
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  رئيــس 
واالستيطان، ود. نور األقرع مدير 
فــرع الجامعــة بقلقيليــة، ووليد 
الســبع رئيــس جمعيــة أصدقــاء 
جامعة القدس المفتوحة بقلقيلية، 
والعقيد غازي بشارات قائد منطقة 
قلقيلية، ود. باســم الهاشم نائب 
رئيــس بلديــة قلقيليــة، مديرو 
المؤسســات الحكوميــة واألهلية 
المجلــس  وأعضــاء  واألمنيــة، 
الثوري، ومساعدو رئيس الجامعة، 
ومديــرو فروع الجامعــة، ومديرو 
الدوائر والمراكز، وأعضاء الهيئتين 
األكاديمية واإلدارية في الجامعة، 
والطلبــة وعلــى رأســهم محمــد 
اتحــاد  مجلــس  رئيــس  كســاب 
الطلبــة، وأعضــاء مجلــس اتحاد 

الطلبة، وحركة الشبيبة.
وســبق االحتفــال قيــام رئيــس 
الجامعة  ورئيــس  األمناء  مجلس 
وضيوف الجامعة، بافتتاح معرض 
الكوفية والكتاب الذي شمل زوايا 
عدة تتحدث عن النكبة والنكســة 
والتراث الفلسطيني وكل ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية في مراحلها 

المختلفة.

البيرة: ورشة تدعو إلنشاء مركز فلسطيني لألبحاث لخدمة مؤسسات التعليم العالي
رام اهللا– الحياة الجديدة- أجمع المشــاركون في 
ورشة دولية موسعة نظمتها أكاديمية فلسطين 
للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز يوليش 
األلماني لألبحاث وضمن مشــروع «جسر العلوم 
الفلسطيني األلماني»، الممول من وزارة التعليم 
والبحث العلمي االلمانية، في مدينة البيرة على 
ضرورة انشــاء مركز ابحاث فلســطيني متقدم 
مشــترك مع معهد يولش في المانيا يعمل تحت 
مظلة االكاديمية الفلســطينية للعلوم، لضمان 
اســتمرارية واســتدامة التعــاون الثنائي وخدمة 
جميــع المؤسســات العاملــة فــي مجــال العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والبيئة والطاقة والصحة 
والزراعــة والتاحةالفرصة أمــام الباحثينللعمل 
ومتابعة ابحاثهم لالبحاث، واالستفادة منهم داخل 
الوطــن والى ضرورة العمــل على تطوير برامج 
دكتوراه وما بعد الدكتوراة مشتركة بين جامعات 

فلسطينية والمانية في تخصصات ذات اولوية.
وخــالل افتتــاح الورشــة الموســعة التــي تمــت 
بمشــاركة ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي 
وااللمانيــة ورؤســاء الجامعــات ومــدراء وعمداء 
المراكــز البحثية ومئات الباحثين والمهتمين من 
الجامعات الفلسطينية والمراكز البحثية االلمانية، 
أكد رئيس االكاديميــة أ.د مروان عورتاني على 
اهمية بناء الجسور البحثية والعلمية وتعظيمها، 
لمــا لها من آثار ايجابية فعالة تســهم في خدمة 
االحتياجات الوطنية البحثية وخاصة التقنية منها، 
معتبرا جسر العلوم الفلسطيني االلماني من اهم 
البرامــج النوعية التي تنفذ فــي اطار ناظم من 
خالل االكاديمية وتســتهدف جميع الباحثين من 

مؤسســات التعليم العالي. واستعرض عورتاني 
مختلــف البرامــج التي نفذتهــا االكاديمية خالل 
العــام، واهم انجــازات ومخرجات جســر العلوم 
االلمانــي الفلســطيني، ومــدى اهميــة التعاون 
الفعال الذي تنسقة االكاديمية بين معهد يولش 
لالبحاث الشريك االلماني الرئيسي مع الجامعات 
الفلســطيني.وأكد الوكيــل المســاعد لشــؤون 
التعليم العالي د. ايهاب القبج في كلمة نيابة عن 
وزيــر التربية والتعليم العالــي د. صبري صيدم 
على اهمية جســر العلوم االلماني الفلسطيني 
لمــا له من دور في نقــل المعرفة وبناء القدرات 
العلميــة الفلســطينية وتعزيز التعــاون العلمي 
والبحثي بين المانيا وفلسطين.وأعربت المتحدثة 
الرسمية لوزارة التعليم والبحث العلمي األلمانية 
د. كاثرينا جاتشــيه عن تقدير وزارتها لمخرجات 
جسر العلوم بين بالدها وفلسطين التي حققت 
انجازات كبيرة خالل العامين المنصرمين من عمر 
البرنامج بشكل فاق التوقعات مما يعزز امكانية 
استمرارية دعم وتمويل البرامج لمراحل اضافية 
اكثــر اســتدامة وتأثيــراً. وقدم رئيــس مجلس 
إدارة مركــز يولــش لألبحاث، الشــريك الرئيس 
ماكــوارد  وولفكانــج  بروفيســور  لالكاديميــة، 
شــرحا عن معهد يولش لالبحــاث، وعن المراكز 
البحثيــة المتعددة ومجاالت البحث فيها، ومن ثم 
ســلط الضوء على برنامج جسر العلوم االلماني 
الفلسطيني كواحد من اهم برامج التعاون الدولي 

الذي ينفذه معهد يولش مع الشركاء الدوليين.
وتطرق المهندس عدنان ســمارة رئيس المجلس 
االعلــى لالبــداع والتميز الــى اهمية مــا تقوم به 

الحكومــة االلمانية من خالل التعــاون القائم بين 
معهــد يولــش واالكاديمية. والى ضــرورة تكامل 
االدوار بين جميع المؤسسات الفلسطينية الفاعلة 
في مجال المعرفة والبحــث العلمي واالبتكار, وان 
المجلس االعلــى بصدد توقيع اتفاقيات تعاون مع 
االكاديمية لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين. 
وأكــد العالم االلماني من اصل فلســطيني ومدير 
المعهد المركزي للهندسة واإللكترونيات والتحليالت 
في معهد يولش ومؤسس جسر العلوم الفلسطيني 
االلمانــي أ.د غالب ناطور على جودة وتميز الطلبة 

الفلسطينيين المبتعثين للمعهد. 
قصص نجاح بحثية 

وخــالل فعاليات الورشــة، قدم مجموعــة باحثين من 
معهد يولش وشــركائهم من الباحثين الفلسطينيين 
ا بحثية نوعية تمثل قصص نجاح لبرنامج جسر  اوراقً
العلوم االلماني الفلســطيني والتعاون البيني الفعال 
الذي تجســد بين الباحثين مــن كال الطرفين، اذ قدم 
كل مــن د. يورغــن دامــرز من معهد علــم األعصاب 
والطــب فــي مركز يوليــش، ود. أحمد حساســنة من 
كليــة تكنولوجيــا المعلومــات في جامعة فلســطين 
األهليــة، ود. محمــد حــرز اهللا مــن كليــة الطب في 
جامعة القدس عن اســتخدام طــرق حديثة ومبتكرة 
في التصوير المغناطيسي. وتحدث كل من د. يورغند 
امــرز، وإيريننيونر، وكريســتوفليرش من معهد علو 
االعصاب والطب في مركز يولش، و د. أحمد حساسنة 
من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلســطين 
االهليــة، ود. محمد حرزاهللا ود. حســين المصري من 
جامعة القدس، والطلبــة المبتعثون لمنحة الدكتوراة 
مــن خالل جســر العلــوم عبدالرحمن ســوالمة ونبال 

خديش من جامعة القدس وأحالم عيسى من الجامعة 
األميركية حول مشروع العلوم العصبية الفلسطيني 
األلماني– األهداف ووجهات النظر المستقبلية لمشروع 
العلــوم العصبية. وتالها عرض من د. كارينفريزو د. 
أندرزيغريتشنيكو د. إيمانويلكنتزنجرو د. يورغفويتو 
د. مانويل أنجست من معهد يولش لعلوم النيوترون، 
ود. ســلمان ســلمان مــن جامعــة القــدس، والطلبــة 
المبتعثين لمنحة الدكتوراة ومشاريع تخرج الماجستير 
نور مرايطة وصابرين حمودة وأســماء قميمات وكنان 
النمورة ومحمد مسودة من جامعة القدس، عن التعاون 
الفلسطيني االلماني في معهد يولش لعلوم النيوترون 
والســينكترون وعن دور النيوترون والســنكترون في 
تجارب المجال المرتفع تبعها تقديم عرض عن التعاون 
االلماني الفلسطيني في مجال نقل العناصر الغذائية 
الى اصناف الشعير الفلسطيني الذي يعيش في ظروف 
تربــة صعبة. والذي تم اعداده من قبل د. كريســتينا 
كوخندورفود, سيلفيا شريمن معهد العلوم البيولوجية 
والجيولوجية- علوم النبات في مركز يولش، ود. شرف 

الطردة من جامعة بوليتكنك فلسطين. 
وتالها عرض من طالبة الدكتوراة هبة فطافطة 
ود. عبد اهللا ســيد أحمد مــن جامعة بيرزيت ود. 
بيرجيت ســترودلمن معهد النظــم المعقدة في 
مركز يولش، حول دراســة العالقة بين بروتين 
اميلويد بيتا واالغشية الدهنية ومرض الزهايمر 
ومحاولــة فهــم وتفســير عالقته بمــوت الخاليا 
العصبيــة في الدماغ فــي مراحل تطور المرض 

من خالل نموذج المحاكاة الجزيئية. 
جلسة تشاورية

وخالل ســاعات المســاء عقد االكاديمية اجتماعا 

تشــاوريا ضم ممثلي المؤسسات الرسمية ذات 
العالقة ورؤســاء الجامعات الفلسطينية ورئيس 
مجلــس إدارة مركــز يولــش لألبحــاث وممثلــة 
وزارة التعليــم والبحث العلمي األلمانية، وممثال 
عــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وأعضاء 
اللجــان االستشــارية والتوجيهية لجســر العلوم 
االلمانــي الفلســطيني، إضافــة إلــى نخبة من 
المؤسســات المحلية والدولية العاملة والداعمة 
للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا. لمناقشــة 
ســبل تطويــر وتعزيــز البنيــة التحتيــة للبحث 
العلمي في فلسطين، والى االطالع على اشكال 
التعــاون المختلفــة التي يقوم بهــا المعهد على 
الصعيــد المحلــي والدولي وامكانية االســتفادة 
منها في تعزيز التعاون مع فلســطين، واالطالع 
تجربة جسر العلوم االلماني الجورجي وامكانية 
االســتفادة مــن هــذه التجربــة في فلســطين، 
باالضافة الى االطالع على تجربة جامعة النجاح 

الوطنية في برامج الدكتوراه في فلسطين. 
شهادات للمبتعثين

 وفــي ختــام مراســيم الجلســة االفتتاحيــة قــام 
البروفيســور ماركــوورد ود. عورتانــي والمهندس 
عدنان سمارة ود. ايهاب قبج ود. نور الدين ابو الرب 
بتســليم الشــهادات للطلبة اللذين انهــوا بعثاتهم 
البحثيــة فــي معهــد يولــش لالبحاث خالل الســنة 
الماضية، وهم الطلبة التالية اسمائهم، الطالب سامح 
عثمان من جامعة بيرزيت، وسهير نوفل من جامعة 
بوليتكنك فلسطين، ومحمد جابر ومحمود العارضة 
وعبــد الناصــر دويكات من جامعة النجــاح الوطنية، 

وخليل عياش وفادي شاهين من جامعة القدس.


