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عرموش  م��ن��ى  م���ن: 
موقع  م���راس���ل���ة   -
العرب وصحيفة كل 

العرب

اق�����دم م��ج��ه��ول��ون في 
نهاية االسبوع املاضي، 
ع��ل��ى اط����اق واب����ل من 
الرصاص باجتاه منزل 

اط��������������اق ال����������رص����������اص ع������ل������ى م�������ن�������زل ال������ش������ي������خ م�����ه�����ن�����د ال������ش������ي������خ ي�����وس�����ف 
ام������������������ام م������س������ج������د ع��������ل��������ي ب�����������ن اب���������������ي ط���������ال���������ب ف�����������ي م��������دي��������ن��������ة ال�����ط�����ي�����ب�����ة

الشيخ مهند الشيخ يوسف امام مسجد علي 
بن ابي طالب في مدينة الطيبة، وبلطف من 

الله لم تقع أي اصابات تذكر.
احلادث  مكان  الى  الشرطة  وحضرت  هذا 
يبلغ  ول��م  اسبابه،  ف��ي  التحقيق  وش��رع��ت 
حتى االن اعتقال مشتبهني، كما ولم تعرف 
“احملمدية”  اخللفية.وقد اصدرت اجلمعية 
في مدينة الطيبة يوم السبت، بيانا، أعلنت 
اإلمام  على  اإلع��ت��داء  إستنكارها  ع��ن  فيه 

الشيخ مهند شيخ يوسف.
وجاء في بيان اجلمعية، ما يلي:” اجلمعية 
احملمدية في الطيبة تستنكر وتدين حادثة 
الشيخ مهند شيخ  النار على منزل  اطاق 

يوسف-امام مسجد علي بن أبي طالب.

اشخاص  قبل  من  اجلبان  االعتداء  هذا  إن 
ف��ق��دوا امل����روءة وال��رج��ول��ة وال��ن��خ��وة على 
أحد أئمة مساجد الطيبة او أي مواطن آخر 
مهما كانت منزلته، هو أمر مستهجن ومدان 
فهو مناف لتعاليم ديننا احلنيف وأخاقنا 
اإلسامية التي علمنا إياها رسولنا الكرمي 
َع  صلى الله عليه وسلم حيث قال "َمْن َروَّ
الِْقيَاَمِة".وتابع  َي���ْوَم  ال��لَّ��ُه  َع���ُه  َروَّ ُمْسلًِما 
القوة مرفوضة بكل أشكالها  البيان:” لغة 
“العربدة” مرفوض بكل أساليبه،  ومنطق 
وال يليق بنا كمسلمني أن يكون هذا املنطق 
سيد املوقف في عاج وحل املشاكل أيا كان 
رجل  لوقفة  بحاجة  نحن   . ونوعها  سببها 

واحد أمام هذا املنطق األعوج".

11/18/5118987121,189
200,245,
 247,249,
260,269
271,301,

,255,256
,262
,265

267,275

 

21/18/5218963
18983

197
469 

31/01/816531
16533

5 ,2 
 1 

42/42/17 10426
10428

693
416 , 407

473
55/36/11

7,9
3056641

 

65/4/12 30059,203,206
 ,211, 209 

,214 ,212
216

130
 

72/10/4312605
11235

352,355 
358

 
,361,349

,372
81/4021/12000012

 

91/4702/120000070  
 

 

¡UM³�« 
ÊUJÝù«Ë 

 s�U�*« qO−�ð dO¹UF� Vłu0 rNðuŽœË 5OMFLK� ÊöŽ≈
 ‚dÞË oO�M²�« WM' ÊöŽ≈ ® ©WŽU��«  ULOKFð® WO�uLF�«

 1964 – ÂUFK� ¨  ©tłu²�UÐ 5OMF*« qO¦9

3
1 1964

1
12 30 15 00  – 2017 29

 ∫wK¹ UL� 5K¦2 r¼Ë UNO� oKF²¹ U0 rNð«¡UŽœ« ŸULÝ≈Ë …—u�c*« W�K−K� —uC(« WÞ—U)UÐ 5OMF*« vKŽ
 – 1

2

2017 20

3 283

1671 1964 1

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

اكمل رجال االعمال املقدسيني استعداداتهم 
االول  ال��رب��ي��ع  م��ه��رج��ان  فعاليات  الف��ت��ت��اح 
ال��ذي يربط بني  ال��ش��ارع  ال��ذي سيقام ف��ي 
املقبل،  اخلميس  ي��وم  حنينا  وبيت  شعفاط 
مساء  الرئيسي من  الشارع  اغاق  وسيتم 
من  املتأخرة  الساعات  حتى  االرب��ع��اء  ي��وم 

يوم اخلميس. 
وف��ي حديث مع رج��ل االع��م��ال ج��ودت ابو 
غوش قال ان القدس على موعد مع مهرجان 
فريد من نوعه هو االول الذي يقام في القدس 
فعاليات  ع��دة  على  ،وسيشتمل  الشرقية 
خاصة ب��األط��ف��ال وال��ع��ائ��ات، واض���اف:" 
اغاق  سيتم  القدس  تاريخ  في  م��رة  الول 
شارع رئيسي يربط بني شعفاط وبيت حنينا 
فعاليات  تنظيم  ام��ام  املجال  إلتاحة  وذل��ك 
املهرجان وهذه خطوة غير مسبوقة، حيث 
ي��ح��ق أله��ال��ي ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة م��ث��ل هذه 
طويلة،  م��دة  عنهم  غ��اب��ت  ال��ت��ي  الفعاليات 
هناك  للسكان  االفضل  لتقدمي  نحن نسعى 
خال  من  سنوفر  حيث  االطفال،  وخاصة 
ه���ذا امل��ه��رج��ان امل��ع��روض��ات ال��ت��ي تخص 
من  وغيرها  بيتية  مشتريات  من  العائات 

املواد االستهاكية".

وأوض�������������ح   
اب��و غ��وش ان 
رجال االغمال 
ي����ف����ت����خ����رون 
ب���ال���ش���رك���ات 
التي  احمل��ل��ي��ة 
س����ت����س����اه����م 
هذا  انتاج  في 
البرنامج الذي 
س���ي���ش���ت���م���ل 
مفاجآت  على 

للسكان  ه����داي����ا  ت��ش��م��ل  وال����ت����ي  ع����دي����دة  
وغيرها".

الذين  االعمال  الشركات ورجال   ومن بني 
عملوا على تنظيم هذا احلدث: رجل االعمال 
ج����ودت اب���و غ���وش وال���دك���ت���ور ب��اس��م ابو 
عصب وجال نصر الدين، شركة سبيتاني 
والنبالي وبلدي مول ومحات سمارة وابو 
عيشة وغيرهم الكثير من الشركات املعروفة.
في  املشاركة  املواطنني  غ��وش  اب��و  ون��اش��د 
املعروضات  م��ن  واالس���ت���ف���ادة  امل��ه��رج��ان 
والفعاليات املختلفة واحلصول على الهدايا 

الكثيرة

ال����������ق����������دس ع�������ل�������ى م��������وع��������د م����������ع م������ه������رج������ان 
امل������ق������ب������ل اخل��������م��������ي��������س  ول  اال ال���������رب���������ي���������ع 

جلنة  رئ�����ي�����س  ت�����ط�����رق 
االق�������ت�������ص�������اد، ع���ض���و 
الكنيست ايتان كابيل، في 
نية  ح��ول  اللجنة  جلسة 
وزارة املواصات تغيير 
في  القتلى  قياس  طريقة 
حوادث الطرق: "منذ ان 
االستماع  جلسات  قدت 
في جلنة االقتصاد حول 
كبح القتل على الشوارع، 
اثنني  ي�����وم  ك����ل  اف���ت���ت���ح 
عدد  مع  اللجنة  جلسات 
السنة  بداية  منذ  القتلى 
مقارنة بنفس الفترة من 

السنة السابقة".
"وف���ق خ��ط��ة ال��ع��م��ل في 
امل������واص������ات،  وزارة 
ل��ل��س��ن��ت��ني ال��ق��ري��ب��ت��ني، 
القتلى  ت���ع���داد  ط��ري��ق��ة 
ستتغير  ال��ط��رق��ات  على 
وس���������ت���������ق���������اس وف��������ق 
كلم.  مليار  كيلومتراج 
طريقة وزارة املواصات 
لتجميل املعطيات الصعبة 
ه����ي ل���ي���س���ت احل�����ل في 
على  ال���ق���ت���ل  م����ح����ارب����ة 
الشوارع. ال يوجد قتيل 
او  كيلومتر،  م��ت��ر،  ل��ك��ل 

قتيل  كل  كيلومتر،  مليار 
لعائلته  عالم متكامل  هو 
تغير  ول���ن  وألص��دق��ائ��ه 

ذلك اية طريقة قياس".
القياس،  طريقة  "ليست 
امن�����ا س���ي���اس���ة ط�����وارئ 
تعتمد  ال���ت���ي  ل���ل���وق���اي���ة، 
على تعزيز كبير وفوري 
القانون، معاجلة  لفرض 
والى  احلمراء  ال��ش��وارع 
اخلطر  وم����راك����ز  األب�����د 
التكنولوجيات  وتذويت 
 - املركبات  في  احلديثة 
هذا هو املطلوب واآلن".

املعطيات  جتميل  "طريقة  االقتصاد:  جلنة  رئيس 
ال��ق��اس��ي��ة ليست احل���ل - م��ط��ل��وب س��ي��اس��ة ط���وارئ"

رجل االعمال جودت ابو غوش


