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 القدس المفتوحة تحتفل بتخريج الفوج التاسع عشر «فوج اليوبيل الفضي» في فرع خان يونس
خــان يونس- الحيــاة الجديدة- تحت رعايــة الرئيس محمود 
عبــاس احتفلت جامعة القدس المفتوحة امس بتخريج الفوج 
التاسع عشر «فوج اليوبيل الفضي» في فرع خان يونس، بمقر 
الجامعة بالمحافظة، بحضور نائب رئيس مجلس األمناء وممثل 
فخامــة الرئيــس محمود عباس أ. د. ريــاض الخضري، ونائب 
رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ. د. جهاد البطش، وأعضاء 
مجلس األمناء بالقطاع، ومحافظ محافظة خان يونس د. أحمد 
الشيبي، وعدد من نواب المجلس التشريعي، ولفيف من رؤساء 
الجامعات والمعاهد والكليات، ومدراء الفروع بالقطاع، وأعضاء 
الهيئتين األكاديمية واإلدارية، وقادة العمل الوطني والفصائل 
الفلسطينية، ومجموعة كبيرة من رؤساء وممثلي المؤسسات 
الداعمــة، ومؤسســات المجتمــع المدني، والبلديات وشــركات 

القطاع الخاص، والوجهاء والمخاتير، وأهالي الخريجين.
وبــدأ االحتفــال بتالوة عطره مــن القرآن الكريم ثم الســالم 

الوطني الفلسطينى تاله قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وهنأ نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ. د. جهاد البطش 
الخريجيــن، موجهاً التحية لكافة الضيوف، ناقالً تحيات رئيس 
الجامعة أ. د. يونس عمرو للحضور والخريجين وذويهم وأهل 
مدينة خان يونس قاطبة، كما توجه بالتحية لشهداء الجامعة 
وعلى رأســهم الشــهيد القائد صاحب قرار التأســيس ياســر 
عرفات « أبو عمار «لتبقى منظمة التحرير الفلســطينية دائماً 
المرجعية القانونية والوطنيــة « لجامعة القدس المفتوحة»، 
وأبــرق بالتحية لروح فقيد الجامعة وفرع خان يونس « أ.خالد 

الفقعاوي «. 
وأضاف أ. د.البطش أن الجامعة كانت حلما يداعب رأس القيادة 
الفلســطينية حينما اشــتدت إجراءات االحتالل ضــد جامعاتنا، 
فقررت حمل المســؤولية واتباع أســلوب يناســب وضع شعبنا 
ليتحقــق الحلــم واقعا على أرض الوطن. ونــوه إلى أنه وبعد 
خمســة وعشــرين عامــاً من العطــاء المتواصل لهــذا الصرح 
األكاديمي العظيم استطاعت تحقيق العديد من اإلنجازات منها 
« افتتاح فضائية القدس التعليمية، وفوز خريجة الجامعة حنان 
الحروب كأفضل معلم على مســتوى العالم، وتطوير التعليم 
المدمج بوسائط الكترونية حديثة، وافتتاح كلية اآلداب، كما وعد 
الطلبة الخريجين بالتسجيل بالماجستير ببرامج نوعية مختلفة.

وخــالل كلمة مجلس األمناء وممثل الرئيس «محمود عباس» 
رحــب أ. د. الخضــرى بالحضــور وخاصة الخريجيــن وذويهم، 
قائــالً «أنقل إليكم تحيات فخامة رئيس دولة فلســطين األخ 
الرئيــس محمود عباس (أبو مازن) حفظــه اهللا، والذي يبارك 
لكــم هذا الحفــل المهيب، ويبارك لجامعــة القدس المفتوحة 
يوبيلها الفضي بمرور 25 عاماً على تأسيسها، ويؤكد رعايته 
الدائمــة لهذه الجامعة العمالقة، جامعــة الوطن، جامعة الكل 
الفلسطيني، الحلم الذي حلم به وحققه القائد واألب والمعلم 
والرمز الشــهيد ياسر عرفات (أبو عمار) رحمه اهللا.. إنها ثمرة 
نضــال وكفاح الشــعب الفلســطيني على مر ســنوات طوال، 
وبصيــص األمل والنور لخريجين يحلمون بغد أفضلَ وأجمل 
إن شاء اهللا، كما وأتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحترام لمن 
ســهروا الليل وكدوا بالنهــار وهم يقومــون بالتحضير لهذه 
االحتفاالت المهيبة، فكل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا 
الحفــل المبارك بإذن اهللا، كل الشــكر لمجلس أمناء ومجلس 
جامعــة القــدس المفتوحة الموقريــن، كل الشــكر للهيئتين 
األكاديميــة واإلدارية بالجامعة علــى العمل المتواصل لرفعة 

جامعتهم.. وفقكم اهللا لكل خير وسدد خطاكم».
مــن جانبهــا، قدمت الطالبة المتفوقة ســندس ســرور محمد 
أبوجامع في كلمة الخريجين، شكرها لرئاسة الجامعة وللهيئة 
التدريسية واإلدارية، وهنأت زمالئها بالتخرج، وواصلت قائلة 
«نحــن اآلن على أعتاب حياة جديدة، زادنا وســالحنا فيها رضا 
الخالق، وعلمنا، ودعم أهالينا ومجتمعنا، كما أن ســالحنا فيها 
دافعنا لتحقيق األفضل، فهيا زمالئي لننطلق في رحلتنا على 
درب من سبقونا من خريجي الجامعة وكانوا أمثلة يحتذى بها 
فنحــن علــى درب « حنان الحروب « والتــي فازت بلقب أفضل 
معلمة على مستوى العالم للعام 2016م، وغيرها من النماذج 
المشرفة، لن نتوانى.. راجين اهللا جل وعال أن يوفقنا لما فيه 

خير لنا وألهلينا ولجامعتنا ولوطننا الحبيب».
وتخلــل الحفل إعالن قرار التخــرج تاله مدير فرع خان يونس 
د.ســلمان الديــراوي، وتكريم أوائل الكليــات، وعرض للدبكة 

الشعبية الفلسطينية قدمتها فرقة الجامعة.
وفــي ختــام االحتفــال، تال مســاعد عميد القبول والتســجيل 
واالمتحانات في قطاع غزة أ.زكريا ساق اهللا أسماء الخريجين، 

وهي كما يلي:
أنظمة المعلومات الحاسوبية

أيمن يونس ابراهيم ابو حجازي، امجد محمد حسين ابوستة، 
ثائر نبيل خليل قبالن(+)، داليه عبد الســالم شــحدة البريم، 
رشــا فؤاد محمد الدغمة، سليمان فوزي سليمان قديح، طارق 
سفيان صبحي الفقعاوي، عفراء عمر صالح حجو، محمد عدنان 

محمد كحيل، محمد ياسر محمود ابو عابد.

التأهيل التربوي
إسراء عبدالرحمن عايش أبو شهال، آالء رجائي محمود بركة، 
إيمــان يونس محيي الدين األســطل(*)، ايمان أيمن يوســف 
المجايده، بســمه بســام جرير صقر(*)، جيهان حسين محمد 
كالب، حفصة خليل مصطفى حجازي، صابرين سعدوه حسين 
ســلوت، عامر هشــام عبدالحميد القدرة، عايش بركه عياش 
مصلح، فاتن خميس درويش قنديل، محمود منصور محمد ابو 
معمر، مها لطفي عبدالعزيز محمد الدغمة، ناصر كمال محمد 
المصري، نداء فارس صالح حسن، نوال جهاد شاكر غنام، هناء 

أحمد خليل االسطل(*).
الخدمة االجتماعية

أحمــد عبدالعزيز محمد منصــور(+)، إيهاب وليد خليل بكري، 
احميدان فتحي احميدان ابو زهري، اكرم عبد الرحمن حسين 
ســالمه، جميلة موسى محمد النجار(+)، جهاد مروان رمضان 
األغا، حيدر حسن هاشم االسطل، رائدة اكرم صادق بربخ، رشا 
عطا عميرة العمور(+)، رشاد محمد ناهض علي دبابش، زكريا 
اسماعيل حسن القصاص، سامية محمود يوسف حمدان(+)، 
ســعدي محمد مسعود العقاد، ســلوى عبده عبد القادر صيام، 
شــروق مصطفى سعيد كســيحه، صفوت محمد محمد دبور، 
صــالح عبدالمنعم رشــوان رشــوان، عماد الدين عطا قاســم 
زعرب، غســان عبد الجليل عبد ربــه الصليبي، فاديه رمضان 
رجــب األغا(+)، ماجد نبيل خميس عابدين، محمد عبد العزيز 
علــي العثامنة، محمد فايز صبري القدرة، محمود علي عوض 
ابو دقه، مها عبدالحميد ثابت القدرة، ميســاء يونس زايد ابو 
عاصي، نبال نبيل عبد الحميد زقوت(*)، وســام شحدة محمود 

أبو عنزة، وفاء محمد علي العبادلة.
إدارة األعمال

أحمــد عــادل أحمد النجــار، أحمد علي رزق ابو رجيله، إســالم 
عبدالقادر حماد أبو سته(+)، ابراهيم احمد محمد ابومغيصيب، 
احسان جهاد عثمان العقاد، احمد حرب سالم ابوحرب، اسماعيل 
ســامي اسماعيل النفار، اســماعيل محمد رمضان قنن، حازم 
نبيل أحمد طبش، حسام عبدالكريم عبداهللا ابو سلطان، حمادة 
عوض ســلمان فياض، حنيــن فوزي العبدجابــر أبولحيه(+)، 
ختام عمر ديب عامر، زياد زياد عبدالعزيز فياض، عبد الرحمن 
محمد ســلمان ســحلوب، عبد المنعم أحمد عبد المنعم شعت، 
فادي صالح يوســف الســميري(*)، فداء ســميح شــعبان سعد 
الديــن، كمال نبيل حلمي فارس، مالــك عبد الرحمن خميس 
السقا(+)، محمد يوسف محمد كسكين، منيب عبد اهللا يوسف 
الســقا(*)، موسى فتحي احميد ابوموســى(+)، ميساء عطية 
ســالم الجرف(+)، نائل وجدي عبــد العبادلة(+)، نضال أحمد 
ربيع االغا(+)، هدى توفيق اسماعيل البردويل(*)، هشام عبد 
الكريم اســماعيل ابو سعود، وســام أحمد شحادة الخطيب(*)، 

ياسر حلمى محمد فارس، يوسف سليم احمد ابوزيد.
االقتصاد

بريئه محمود حسين األسطل، خليل ابراهيم خليل القصاب.
المحاسبة

أحمد محمد أحمد العقاد، ابراهيم عبد القادر عبد الرحمن حماد، 
جهــاد نعيم محمود ابو ســمره، رأفت ابراهيم محمود البريم، 
شــادي هاني ابراهيم الفليت(+)، عالءالدين عدنان محمد ابو 
خاطر، كرم محمد ادم انشاصي(+)، كريم محمد ماهر سالم 
زياره، محمد سفيان محمد النجار(+)، معاذ محمد علي اصرف، 

منذر فتحي محمد ابو شمالة.
العلوم المالية والمصرفية

غالــب عــادل محــي الدين الســميري، محمد ســليمان محمود 
احنيدق.

اإلدارة الصحية
أحمــد اســعد مصطفــى اصــرف، أحمــد توفيــق ابراهيم ابو 
طعيمه، ابراهيم مصطفى عبد اهللا الفرا، اسامة عقيل صالح 
ابوشمالة(+)، اسامه أحمد محمود ابو طعيمه(+)، اسماء موسى 
ثابــت زعرب(+)، انــس امل فايز ابو رضوان(+)، اياد اســامه 
عبد النجار(*)، ايه اســماعيل محمد النجار، جميل فوزي جميل 
االغا(+)، داليا امين فضل حنيدق، رهام يحيى علي عرفات(*)، 
رواء محمود سعيد الشاعر(+)، روال عادل حسن األزعر(*)، زياد 
ناهض مرزوق ابو ريده(+)، ساري إبراهيم رشاد إصليح(+)، 
سعيد أحمد سعيد صافي(+)، سمير ياسر طاهر الفرا، سندس 
ســرور محمد أبو جامع(*)، سوســن علي موسى عامر، شوقي 
ناجي حســني ابو صافي، طاهر سمير محمد عبداهللا، عدنان 
كامــل ابراهيــم النجار، عالء أحمــد محمد ابــو مصبح، عالم 
محمد عبد القادر العقاد، عوده احمد عوده االسطل(*)، فاطمه 
حســام أحمد ابو طير(+)، كرم عبد الكريم رشدي برغوث(*)، 
محمد ســامي محمد مطلق(+)، محمد عبــد اللطيف ابراهيم 
الشاعر(+)، محمد عطا خليل الجعان(+)، محمود سليم ابراهيم 
صقــر، مصطفى فخري مصطفى الفجم، مي أحمد ســليمان 
الفرا(*)، نور احمد ابراهيم الغلبان(*)، هاشــم صالح هاشــم 
البيطار(+)، هشــام ابراهيم محمود البريم، ياسر عاهد عبد 

الرحمن ابو يونس(+)، يحيى حمدان يحيى االغا.
المرحلة األساسية األولى

أحمــد عادل عياش ابو هداف، أروى حمدان علي االســطل(*)، 
إزدهــار يونــس ســليمان ابونصــر، أســماء ابراهيــم العبــد 
الدوي(+)، إيمان فوزي العبد جابر أبولحيه، أيمن امين سلمي 
القبطي، ابتهال محمد مسلم ابو جاموس، احمد محمود سالم 
ابومصطفــى، اريج خالد عزات شــقوره، اســامه جمال فوزي 
عمران، اسامه عبد المجيد جاسر الفرا، اسراء اسماعيل صالح 
الفرا(*)، اسراء يوســف محمود رستم، اسالم احمد عودة اهللا 
ابو عاصي(+)، اســالم عبد الكريم صبحــي الغلبان، االء عبد 
الــرازق ســليمان ابو عمرة، االء فيصل عبــد العزيز نمر، امال 
زكــي محمود الزطمه، امل علي عبد ابويوســف(*)، امنه وليد 
رشيد االسطل، اية عدنان خليل أبو غالي، ايناس رياض عبد 
الرحمن أبو شــقرة، بســمة طعمه محمد عمران، بشار محمد 
اســحق كالب، بالل زهير أحمد حموده، تهاني يوســف حمدي 
االســطل، ثائــرة عبدالرحيم عثمان العقاد، حــازم وليد راغب 
الفرا، حســن محمود عبد القادر ابو شــباب، حنــان خالد أحمد 
ســمور(+)، حنين ابراهيم مصطفى االســطل(*)، ختام علي 
شعبان أحمد(+)، رائده محمد كامل مخيمر، رانيا عبداللطيف 
محمد الشــواف، رايقة شتيوي سالمة بن جرمي، رجاء رياض 
صالح العشرة، رجب سعداهللا رجب الغمري، رحاب محمد نافع 
ابــو عويلــه، رحمــه أحمد عايش القــدره، ردينــه جابر عليان 
العديني، رشــا كمال ســعيد زعرب، رشــا مســعود محمد أبو 
اســحاق، رضــا محمد صادق ســليم الدرباشــي(*)، رنا صالح 
احمد الفجم، رنا عبد المعطي عبد اهللا زيدان، رنا عصام عبد 
العزيز ابو جامع(+)، رهام تيسير محمد حمدان، رويده رضوان 
محمــد أبوهالل(*)، رويده زهير شــحادة ابوعيد(*)، ريم عمر 
علي شحادة، ريم فايز احميدان القدره(*)، زكريا امين محمود 
ابو حليب(+)، ســحر توفيق ســالم زعرب، سحر حسين سعيد 
عمران، ســحر سعود ســليم العمور، ســماح ابراهيم محمود 
عاصي، سماح جمال نمر الحصيني، سناء شاكر محمد ابو دقه، 
سناء محمد ياسين المجايدة، سهاد محمد رمضان قنن، شادي 
خليل عبدالهادي ابوعنزة، شــروق بسام دياب ابو اسحق(+)، 
شــرين كامل حســن ابو حليب، شــرين محمود عطية قويدر، 
صابرين محمد عبدالكريم العطل، صابرين يوسف خليل بركه، 
صالح ابراهيم مصطفى اللحام، ضحى محمد عبد الهادي ابو 
سلوت(+)، عايدة عدنان محمد العكاوي، عايده ابراهيم محمد 
الحاج، عايشــة حمدي محمد حســونة، عبد الجليل فتحي عبد 
الجليل الصليبي، عال عمر محمد المصري(*)، عمر عمر ســعد 
المصري(+)، عمر غانم حســين الدراوشــة، غادة عبد العزيز 
سلمان ســحلوب، غاده خالد طاهر شعت(+)، فاطمه درويش 
شــتيوي الماللحه، فاطمه فتحي ســليمان ابويوسف، فاطمه 
كامل عبداهللا ابو مصطفى، فداء بسام محمد النمروطي، فداء 
كمال محمد قنن، فريال محمد محمود الدربى(*)، فريزة محمد 
زكي شــراب، فيصل محمود عمر االســطل، مؤمن عبد القادر 
محمــد جــاد اهللا، مأمون محمد معيوف الوديــدي، محمد أيمن 
خميس عابدين(+)، محمد امين محمد العبادلة، محمد تيسير 
مصباح عواد، محمد عبد الحميد موسى البشيتي، محمد ماجد 
محمد صباح، محمد محمود حســن احمــد، محمد نعيم محمد 
صقر، محمد هاني يوســف العقاد، محمود اشــرف محمود ابو 
شــاب، محمود ســمير محمود ابو شــتات، محمود عبد الكريم 
طاهــر الهنــدي(+)، مرام عبد الكريم اســعد ابــو عماره(+)، 
مصعب محمد اســحاق كالب، مها مســعود محمد أبو اسحاق، 
موسى محمد أحمد ابو غالي، ميسر عبد الرحمن محمد اللحام، 
ميسون رسمي حســين النجار(*)، نادر نيبل خالد حلوة، ناهد 
عدنان ســليمان ابو سته، نجالء فتحى عبد اهللا اللحام، نجوى 

قاسم محمود ابو جزر(*)، نجوى مصطفى موسى أبو عيد، نداء 
جبر حمدان كوارع، نسرين تحسين حسين السميري، نسرين 
عاطف محمد مطر، نســمه كمال خليل الغلبان، نصراهللا فرج 
نصر اهللا الفرا، نهاد ابراهيم أحمد أبوحنيدق، نور اســماعيل 
سالم أبو ستة، نور عاطف ابراهيم ابو نجا، هديل عبد الرحمن 
حمادة الجبور(+)، هناء عماد طاهر شعت، هناء محمد درويش 
زعرب، هيا محمد أحمد بركة، وئام موسى حمدان فسيفس(*)، 
وحيد عبد الرحيم أحمد السميري(+)، وصال اسماعيل عطية 
المصري، وطن ســمير أحمد ابو جامع، وفاء يوســف محمد أبو 
غليون، والءالدين وجيه محمد سالم صادق(+)، يوسف محمد 

ناصر حسن الطويل(+)، يوسف محمود سالمة حجاج.
تعليم التربية اإلسالمية

أحمد محمد أحمد أحمد األســطل، أحمد محمد أحمد النجار(*)، 
اسماء سليمان حسين طبش(*)، حاتم سعيد ابراهيم العايدي، 
ختــام محمــد محمود ســالمه، خديجه عبد الرحيم حســن ابو 
حطب(+)، دعاء جودت مجدى منصور، عال احمد علي أبو فول، 
لنا محمد ســليم ســمور، محمد أحمد حســن اسماعيل، محمد 
جمال ابراهيم كالب، محمد رمزي محمود ابو عيد، نايف فتحي 

محمد الزرابي.
اللغة العربية وأساليب تدريسها

حنان ســعيد محمود حسونة، رامي سليمان محمد كوارع، ربا 
محمد عايش مهنا، ريم محمد محمود الخطيب(*)، سهام محمد 
جمعة محمد الهسي(*)، عطيات نعيم محمد عبدالمالك، عمرو 
رياض يوســف عــواد، لينا علــي محمد ابو عطــا، مها محمود 
محمد محمود، نداء منير شــحادة ابوعيــد(*)، هالة مصطفى 
درويش منصور، هناء فارس اســماعيل عصفور، والء يحيى 

حسن البشيتي.
اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

أحمد حسن أحمد النمس(*)، أحمد عبد الناصر قاسم الفرا(+)، 
أحمد هاني يوســف العقاد، إيمان عبدالشــافي مسلم فياض، 
ازهار احمد محمد االسطل(*)، اسالم اسامة سليم مهنا، اماني 
احمد مصطفى المجايده(*)، ايةاهللا موســى محمد الفرا(+)، 
حنين عماد حســن ابو عون(+)، دعاء ماهر محمود ابو سيدو، 
دينا عماد حموده رشوان، رشا ابراهيم محمد يعقوب(+)، سعيد 
عيســى حسن شامية(+)، ســميحه محمود محمد البيوك(+)، 
شريفة نبيل خميس عابدين، عامر داود شعبان مبارك، عبداهللا 
سالمة سليمان فياض، عبير رجاء غياث أبو سمحان(+)، علي 
ســعدي وصفي اآلغا، عليــا امان خليل بكري، غــاده عبد ربه 
عبدالعاطي ابو طعيمه، فداء حافظ سليمان ابو صعيليك(+)، 
محمــد عبداهللا عبد ربه الســميري، محمــود فتحي محمد عز 
الدين، نســمة حسين عبد العزيز شــتات، هناء نصر احمد ابو 
عوده(*)، وسام محمد أمين السقا، وفاء محمد شحاده الدغمه، 

يحيى عدنان اسماعيل الحناوي(*).
تعليم االجتماعيات

أحمــد محمد مصطفــى المجايــدة، اســماء عبدالحميد محمد 
موســى، فاطمة سعيد نمر البســطامي، محمد أحمد سليمان 
فياض، نضال خليل عطية ابوعودة، نور امين سلمي القبطي.

الرياضيات وأساليب تدريسها
اسماعيل أحمد حمدتو اربيع(+)، حنين محمود عبد ابو جوده، 
شريهان شعبان موسى ابو حيه(*)، محمد حسام عبد الرحمن 
صباح، منار مصباح حلمي شــعت، منــال بديع كامل صوالي، 
منــى عبد القادر محمد جاد اهللا، هشــام محمد حمد ابو جزر، 

هند نصر الدين سعد العتال.

 +تعني متوقع تخرجه
* تعني امتياز

لقطة من حفل التخريج

 الحسيني: استكملنا منحة تجار القدس واستهداف االقصى والعاملين بضراوة
القدس المحتلة– الحياة الجديدة– عيسى الشرباتي- حذر وزير 
شؤون القدس م. عدنان الحسيني من ارتفاع وتيرة االعتداءات 
االسرائيلية على المسجد االقصى والعاملين فيه من موظفين 
وحــراس, وعرقلة اعمال الترميم والصيانة التي تجريها ادارة 
االوقااف, معتبرا أن ما يجري يندرج ضمن اســتهداف المسجد 
االقصى والتدخل في شؤونه وممارسة سلطات االحتالل عليه 

فيما يتعلق بكل جوانبه .
وقال الحسيني خالل لقاء صحفي مع ممثلي الصحف المحلية 
في مكتبه أمس، «ان االعتداءات االسرائيلية ارتفعت وتيرتها، 
خــالل الفترة االخيرة تزامنا مع اســتمرار االقتحامات من قبل 
المتطرفين اليهود بشكل يومي, وتتمثل االعتداءات باستهداف 
العاملين في المسجد االقصى، بما يشمل من حراس وموظفين 
فــي ادارة االوقاف، حيث تم اعتقال عدد منهم خالل االســبوع 
االخيــر واصــدار قرارات ابعاد بحق عدد منهــم تصل الى مدة 
ستة شــهوزعم انهم يتصدون للمتطرفين اليهود ويعرقلون 

زيارتهم».
واضاف الحســيني: «تحاول سلطات االحتالل فرض سيطرتها 
الكاملة، من خالل التدخل في كافة شــؤون المســجد االقصى 
وخاصىة فيما يتعلق باعمال الترميم والصيانة», منوها إلى ما 
تعرضت له احدى  مواسير المياه الى تلف, سيالن الماء لقرآبة 
عشرة ايام، حيث رفضوا السماح الدارة االوقاف باجراء عملية 
الصيانة، واصالح العطل دون اشراك موظفين من دائرة االثار 
االســرائيلية. ولفت الحســيني: «انهم يتصرفون على اساس 
انهم أسياد المكان، وان غيرهم مجرد موظفين عندهم, خاصة 

فيمــا يتعلق باعمــال الصيانة والترميم, وقــال: «حتى كيس 
اسمنت واحد يريدون ان يكون باذنهم وتحت رقابتهم, وكذلك 
الحال في كل اعمال الصيانة والترميم, وهذا االمر يجري من 

خالل فرض منطق االحتالل والغطرسة».
ودعا ابناء المدينة الى التضامن والتكاتف مع حراس المســجد 
االقصى والعاملين فيه, خاصة في هذه المرحلة التي يتعرضون 
فيهــا الى االعتقال واالبعاد, كما دعا الى شــد الرحال والرباط 
في ســاحات االقصــى، خالل األيام القادمــة خاصة مع دعوات 
الجماعــات اليهودية القتحام المســجد االقصــى في ذكرى ما 

يسمى خراب الهيكل.
وتطرق الحســيني خالل اللقاء الى الموقف الغربي مما يجري 
في االراضي الفلسطينية والقدس على وجه الخصوص, واتباع 
سياســة نفاق ازاء ما يجري: وقــال: «نعاني من االحتالل منذ 
عشرات الســنوات ورغم وجود السلطة ومؤسسات ومقومات 
مختلفة اال ان كثير من تلك الدول االجنبية ال ترى أي ضرورة 
النهالء االحتالل, وتتخذ مواقف منافقة بدال من اعتماد موقف 
انســاني عادل, كما ان سياسة االنتقاد بحق اسرائيل ال تجدي 

نفعا ما لم يتم فرض عقوبات حقيقية على اسرائيل».
وأكــد وزير شــؤون القــدس «الى اســتكمال المرحلــة الثالثة 
واالخيرة من منحة التجار المقدســيين, والتي تشــمل حوالي 
1400 محل تجاري في البلدة القديمة, وأن هدفها يتمثل باعادة 
احياء البلدة القديمة ولو ضمن االمكانيات البســيطة المتاحة, 
وقال: «يجب ان ننظر الى القدس القديمة بالتحديد ضمن رؤية 
تاخذ بعين االعتبار كل المتغيرات والتطورات التي جرت خالل 

السنوات السابقة, فال يمكن معالجة قضايا السكان والتجار دون 
هــذه الرؤية التي تعتمد على مركزية المكان وتثبيت الوجود, 

وتعزيز سبل الصمود وتطوير الؤسسات القائمة».
واوضح الحســيني ان المنحة المالية الى جانب اعمال الترميم 
التي تجري وتســتمر فــي البلــدة القديمة يعــززان المواطن 
المقدســي, فــي تلــك الظــروف الصعبــة, كما يتوجــب على 
المؤسســات واالطراف المختلفة القيــام بدورها وتوفير اكبر 

قدر ممكن من الخدمات.
من جهة اخرى، وجه انتقاده لبعض الجهات واالطراف العربية 
التي تجثو بخطوات نحو التطبيع مع اســرائيل, وقال: «اذا كان 
ال بد لهذه االطراف من عالقة وتطبيع مع اسرائيل فعلى االقل 
بعد ن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم, وهذا ايضا يتوافق 
مع المبادرة العربية للسالم, وال يجوز ان يحصل أي انجرار هنا 
او هناك, فاسرائيل ستشعر بالوحدة واالنعزال بدون التطبيع, 

وغير ذلك سيقوي من موقفها».
وتطرق الى الحمالت األمنية االســرائيلية االخيرة في القدس 
وخاصة في احياء سلوان وراس العامود والعيسوية، وقال: «هم 
يريــدون ابقاء الخوف التوتــر في صفوف ابناء المدينة, الجبار 
االغلبية على الرحيل وتنغيص سبل حياتهم ومعيشتهم, وهذا 
يترافــق مع االجــراءات الممختلفة التي تتم مــن هدم منازل 
واعتقاالت وضرائب وهدم منازل كما حدث في منطقة قلنديا 
مؤخرا، واستهدف اكثر من 25 شقة, او ما يجري من عزل احياء 
وبلدات واضاعافها كما هو الحال في قرية بيت اكسا, وفي قرية 

النبي صموئيل».

 أبو الحاج: منع بث فضائية معا داخل 
المعتقالت يظهر الوجه الحقيقي لالحتالل

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- التقى مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون 
الحركة األسيرة الدكتور فهد أبو الحاج، أمس، أسرى محررين هم محمود 
األلفي ومسعود زعيتر ومالك مرمش في مدينة نابلس، وذلك لبحث سبل 
توثيق تجاربهم، ال سيما في الحقبة الممتدة من أواسط السبعينيات إلى 
أواســط الثمانينيات مــن القرن المنصرم. أكد أبو الحــاج خالل اللقاء أن 
مــا يجري داخل المعتقالت فــي هذه اآلونة، يؤكد أن مصلحة الســجون 
اإلسرائيلية ال تتعلم من دروس التاريخ، وهي ما زالت تكرر محاوالتها منذ 
ما يقارب الخمسين سنة مضت، محاولة النيل من عزيمة وإرادة األسرى، 
مستنكرا ما أقدمت عليه مصلحة السجون من منع بث فضائية معا داخل 
المعتقــالت، مؤكدا أن مثل هذا اإلجراء يظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي 
لدولــة االحتــالل وخوفها حتى من مجرد الكلمة. وعرض أبو الحاج ســير 
العمل على صعيد عملية التوثيق، واهتمام المركز بعدم ضياع أي محطة 
أو حتى مجهود فردي بذله اي مناضل داخل معتقالت االحتالل، قائال انه 
من خالل كادر العمل الميداني التابع للمركز، فانه باإلمكان الوصول ألي 
مناضــل في كل مناطق الضفة وقطاع غزة، وان هذه الكوادر مســتمرة 
بعملية البحث والتوثيق وان بنك المعلومات الذي يملكه المركز يكبر وينمو 

في كل يوم وهو زاخر ببطوالت وتضحيات األبطال األسرى.
بدوره عبر األسرى عن إعجابهم برسالة المركز، واإلتقان الكبير في تنفيذ 
برامجه، ال سيما فيما يتعلق بتوثيق تجارب األسرى، واشار االسير المحرر 
محمود األلفي في هذا السياق إلى أن كوادر المركز كانوا قد وثقوا تجربته 
مقدما شكره على ذلك، كما تناقش الطرفان في سبل توثيق عملية تبادل 
األسرى التي جرت ما بين منظمة التحرير ودولة االحتالل في العام 1983، 

وذلك ألنها لم تعرف القدر الكافي من االهتمام.


