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يعلن المستش���فى االنجيلي العربي عن انضمام د. س���امي الس���ختيان اخصائي طب وجراحه العيون 
للعيادات الخارجيه طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعه من الساعه 2-8

كما ويعلن المستش���فى االنجيلي العربي بنابل���س عن جدول مواعيد العمل ف���ي العيادات الخارجية 
للمستشفى وهي كاالتي:

الموع������������د/ الي����������������ومالطبيبالعيادة

  8-2  طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة  د. مفيد يعقوب1 - جراحة اعصاب

   كل خميس بعد خميس بموعد مسبق د. انس المهنا2 - عياده  امراض الروماتيزم والمفاصل   

EEG  طيلة ايام االسبوع2 - عيادة تخطيط الدماغ واالعصاب 

TCD 8-2 يوم الثالثاء من كل اسبوع3 - عيادة قياس ضغط دم الدماغ

8-2 يوم السبت واالثنين من كل اسبوعد. نمر الديسي4 --  جراحة اطفال  

8-2 طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعةد. اسامة ناصر5 - - طب اطفال  

طيلة ايام االسبوع ما عدا السبت واالثنينمرح شخشير6 - اخصائيه التغذيه

 8-2 طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة   د. تيسير زيتاوي1 -- جراحة العظام والمفاصل  

8-2 طيلة ايام االسبوع  ما عدا الجمعةد. راسم العمد2 - جراحة عامة

8-2 يوم الثالثاء من كل اسبوع د. جورجيت قديس3 - جراحة اعصاب

موعد مسبق د. فاروق حماد4 - جراحه مسالك بوليه

8-2 يوم االثنين من كل اسبوع السيد امير رشماوي5 -  اخصائي اطراف صناعية

 8-2 يوم االثنين من كل اسبوعد. ممدوح العكر1 - جراحة مسالك بوليه

موعد مسبقد. ايمن الدرك2 - جراحة االورام والثدي والغدة الدرقية

 8-2  يوم السبت من كل اسبوعد. نسرين رمان3 - عيادة جهاز تنفسي وتنظير رئتين لالطفال

9-2  يوم السبت كل 15 يوم مره من كل شهر4 - حسن عبد المالك عيده  اخصائي غدد صماء وسكري          

5 - اخصائي أمراض الدماغ واألعصاب

 وأخصائي أمراض الحركة والرعاش

  EMG موعد مسبق      د. فادي الكفريوفحص
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افتتاح مدرستي السعدية 
وآل عمرو "التحدي 14" في الخليل

الخليل - "األيام": افتتح وزي���ر التربية والتعليم 
العالي، صبري صيدم، أمس، مدرس���تي الس���عدية 
األساس���ية للبني���ن، وآل عم���رو "التح���دي 14"، في 

مديرية تربية الخليل.
���يدت مدرس���ة الس���عدية بتبرع من الحاجة 

ُ
وش

س���عدية الدويك، وتضم 27 غرفة صفية و3 غرف 
تخصصية وإدارية، في حين تم تأهيل مدرسة آل 
عمرو في البلدة القديمة بمدينة الخليل، عبر لجنة 
إعم���ار الخليل بدعم من بولندا والس���ويد ومنظمة 
"اليونيس���كو"، وتضم 30 غرفة بم���ا فيها الغرف 

التخصصية. 
وش���ارك في االفتت���اح محافظ الخلي���ل، جبريل 
البكري، وممثلة بولندا لدى فلس���طين الكس���ندرا 
بوكوفس���كا، ورئي���س بلدي���ة الخليل تيس���ير أبو 
المالية  للش���ؤون  المس���اعد  والوكي���ل  اس���نينة، 
واإلدارية واألبني���ة واللوازم ف���واز مجاهد، وأحمد 
جنيد س���ورش من "اليونيس���كو"، واألمي���ن العام 
التحاد المعلمين س���ائد ارزيق���ات، ومديرو تربية 
الخلي���ل عاطف الجم���ل، وجنوبها خالد أبو ش���رار، 
وش���مالها محمد الفروخ، ويطا ياس���ر صالح، ومدير 
ع���ام لجنة إعم���ار الخليل عماد حم���دان، وممثلون 
عن إقليم فتح وس���ط الخلي���ل، والمدير في اإلدارة 
العام���ة للعالقات الدولية والعامة ب���وزارة التربية 
رائد خليفة، وممثلو األجهزة األمنية والمؤسسات 
الرس���مية والدولية والمجال���س المحلية ومجالس 

أولياء األمور واألهالي.  
وأك���د صي���دم أن "التربية" س���تواصل تش���ييد 
الم���دارس في كافة المناطق، الفت���ًا إلى أن افتتاح 
هاتين المدرس���تين يبرهن على روح المس���ؤولية 

تجاه التعليم. 
وأش���ار إلى إن افتتاح مدرس���ة آل عمرو في قلب 
البل���دة القديم���ة؛ يأتي ردًا عملي���ًا على مخططات 
االحت���الل، خاصة ف���ي هذه البل���دة الصامدة التي 
تعاني من سياس���ات االحت���الل العدوانية الرامية 
إلى تفريغها من س���كانها وحرمانهم من أبس���ط 
حقوقهم، بم���ا فيها الحق ف���ي التعليم، معلنًا أن 

المدرسة ستحمل اسم "التحدي 14".
من جهته، أش���ار البكري إلى معاناة أهالي البلدة 
القديمة الذين يتعرضون النتهاكات متواصلة من 
االحتالل والمستوطنين، داعيًا المؤسسات الوطنية 
لدعم البلدة القديمة وتوجيه المواطنين لزيارتها.
وفي كلمتها، اعتبرت ممثل���ة بولندا إنجاز مبنى 
مدرسة آل عمرو واالنتهاء من ترميمه من األولويات 
في مس���اعدة ودعم الش���عب الفلس���طيني وبناء 
مؤسساته إقامة دولته وتكريس حقوقه الوطنية، 
فيما نوه س���ورش إلى أن التعليم يعد من الحقوق 
األساس���ية التي كفلتها المواثيق الدولية، مؤكدًا 
أن إنجاز مدرس���ة آل عمرو سيسهم بدعم التعليم 

وخدمة طلبة البلدة القديمة.
بدوره، ش���دد أبو اسنينة على الش���راكة المتينة 
التي تربط بلدية الخليل بوزارة التربية عبر مديرية 
التربية، التي تجس���دت من خالل تش���ييد العديد 
من المدارس وتوفير قطع األراضي والقيام بأعمال 
صيانة المباني والبنية التحتية للمدارس، وتنفيذ 
العديد من الفعاليات التربوية الرامية الى مساندة 
مديرية التربية في تنفيذ خططها االس���تراتيجية 

وتوجهاتها التربوية.
أم���ا الجمل فق���ال، إن "تربية الخليل" س���تواصل 
عملها في بناء المدارس بالتنسيق مع الوزارة، ومن 
خالل الشراكة مع المجتمع المحلي، إيمانًا بأهمية 
التعليم، ودوره الفاع���ل في إعداد األجيال القوية، 

القادرة على مواجهة التحديات.
وفي كلمة المتبرعين، أكد غسان عمرو االستعداد 
الدائم لمساندة "التربية" لدورها الجوهري في رفد 
األجي���ال الصاعدة بالقيم والعل���م والمعرفة، فيما 
لف���ت الدكتور عزيز الدويك، ف���ي كلمة المتبرعين 
أيضًا، إلى دور "التربية" في المس���اهمة بالتنمية 
المجتمعية من خالل تثقيف األبناء وتعليمهم ما 

ينعكس إيجابًا على المجتمع.
وألق���ى كلم���ة إقليم "فت���ح" في الخلي���ل مهند 
الجعب���ري دع���ا فيها إل���ى توظيف كافة الس���بل 
المتاحة لدعم هذه الخليل وتعزيز صمود سكانها.

مشاركون في افتتاح المدرستين.

أبو ردينة يبحث مع محافظ 
سلفيت التعاون اإلعالمي

رام الله - "األيام": التقى نائب رئيس الوزراء، وزير اإلعالم نبيل أبو ردينة، في 

رام الله، أمس، محافظ سلفيت إبراهيم البلوي والوفد المرافق له.

وأكد أب���و ردينة دور اإلعالم الفلس���طيني في إبراز الوج���ه الحضاري للمدن 

والمحافظات الفلس���طينية، وض���رورة التعاون بين اإلع���الم والمحافظة خدمة 

للمواطن، مش���يرًا إلى أن هناك خططًا قيد التطبي���ق لتحقيق مزيد من التطور 

في منظومة اإلعالم الفلسطيني.

من جهته، ش���دد البلوي على أهمية دور اإلعالم الفلس���طيني في دعم عمل 

المحافظ���ة، وإيصال صوت المواطن للمس���ؤول، وأهمية التعاون بين الجانبين 

في المجاالت ذات العالقة.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة يوس���ف المحمود، ومدير ع���ام الوزارة عبد الجابر 

عبد الفتاح.

الحساينة: 4.5 مليون دوالر 
من الكويت لمشاريع في غزة

غزة - "وفا": قال وزير األش���غال العامة واإلس���كان، مفيد الحساينة، إن 

الكويت حول���ت مبلغ 4.5 ملي���ون دوالر لصالح مش���اريع البنية التحتية 

ومشروع مستشفى الوالدة في مجمع الشفاء الطبي، في قطاع غزة.

وأش���ار الحساينة في بيان صحافي، أمس، إلى أن وزارة األشغال العامة 

تتواصل مع كافة الجه���ات العربية والدولية بخصوص مش���اريع البنى 

التحتية واإلعمار بهدف التخفيف عن معاناة وآالم الشعب الفلسطيني.

وثّمن، باس���م الرئيس محمود عباس، ورئيس ال���وزراء رامي الحمد الله، 

دع���م الكويت، من خ���الل الصن���دوق الكويتي للتنمية، ألبناء الش���عب 

الفلسطيني.

أبو زيد يؤكد أهمية االمتحان 
اإللكتروني بالتنافس على الوظائف

رام الله - "األيام": قال رئيس ديوان الموظفين العام، موس���ى أبو زيد، أمس، 

إن المنظومة اإللكترونية التي يعمل بها ديوان الموظفين، وتحديدًا االمتحان 

اإللكترون���ي، أثمرت بتحقيق النزاهة والش���فافية وتكاف���ؤ الفرص بين كافة 

المتقدمين ألي من الوظائف الش���اغرة والمعلن عنها في المؤسسات والدوائر 

الحكومية.

جاء ذل���ك خالل تفق���ده، أمس، قاع���ات االمتح���ان اإللكتروني ف���ي ديوان 

الموظفين، حيث يعقد امتحان باحث قانون لهيئة تس���وية األراضي على مدار 

ثالث جلسات متتالية.

وأضاف أبو زيد مخاطبا المتقدمين: "كونوا على ثقة تامة بأن األكثر جدارة هو 

األوفر حظًا في الحصول على الوظائف المطلوبة، وأن نظام االمتحان اإللكتروني 

يحق���ق مبدأ المس���اواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، حي���ث يحصل كل متقدم 

على نتيجته مباش���رة بعد االنتهاء، ويتم نش���ر النتائج النهائية على البوابة 

اإللكترونية لديوان الموظفين، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح".

وأش���ار عدد من المتقدمين إلى أن "هذا النظام منصف وعادل، ومن يستحق 

هو األج���در بأخذ الوظيف���ة دون محاباة ألي أحد، وأن الجميع سواس���ية ولهم 

الفرصة ذاتها بالحصول على الوظيفة".

وفاة مواطن 
سقط داخل 

مصنع في الخليل

"األيام": توف���ي، أمس،   - الخلي���ل 
مواطن متأثرًا باصابته، جراء سقوطه 
داخ���ل أح���د المصان���ع ف���ي مدينة 

الخليل.
وق���ال المتحدث باس���م الش���رطة، 
العقي���د ل���ؤي ارزيق���ات، ف���ي بيان 
صحاف���ي، إن المواط���ن جمي���ل عبد 
الكريم حس���ان )62 عامًا( من الخليل، 
توفي نتيجة تزحلقه وسقوطه داخل 

أحد المصانع في مدينة الخليل.
وأش���ار ارزيق���ات إلى أن الش���رطة 
والنيابة العام���ة، فتحتا تحقيقًا في 
الحادث لمعرفة مالبساته، الفتًا إلى 
ت على أن 

ّ
أن المعلوم���ات األولي���ة دل

المتوفى ق���د تزحلق، وأصيب إصابة 
مباشرة بالرأس.

ف���ي  طبي���ة  مص���ادر  وقال���ت 
المستش���فى األهل���ي إن المواط���ن 
حسان، وصل المستش���فى وهو في 
حالة حرجة جراء إصابته بالرأس، وقد 

توفي نتيجة لهذه اإلصابة. 

إصابة شقيقتين 
جراء حادث سير 

على مدخل بيت أمر
الخليل - "وف���ا": أصيبت، أمس، 
ش���قيقتان بجروح، وصفت جروح 
واحدة بالخطيرة، جراء حادث سير 
وقع عن���د مدخل بل���دة بيت أمر � 
شارع القدس الخليل، نتيجة سوء 

األحوال الجوية.
وأش���ار مس���ؤول وحدة الكوارث 
في جمعية اله���الل األحمر ناصر 
قباجة، إلى أن مركبة تحمل لوحة 
إس���رائيلية"  "تس���جيل  صف���راء 
يقوده���ا مواطن يحم���ل الهوية 
المقدسية دهس���ت الشقيقتين 
لمي���س )20 عام���ًا( وس���ماح أنور 
صبارن���ة )22 عام���ًا( عن���د مدخل 
الضباب  نتيج���ة  أمر،  بي���ت  بلدة 
الكثيف واألمطار الغزيرة، ما أدى 
إلى إصابة األول���ى بجروح خطيرة 
في الرأس نقلت عل���ى إثرها إلى 
مستش���فى "هداس���ا عين كارم" 
العالج، فيما  لتلق���ي  القدس  في 
أصيبت الثانية بكس���ر في يدها، 
األهلي عند  إلى مستشفى  نقلت 

مدخل البلدة، لتلقى العالج.

م شهادات تدريب 
ّ
أبو دياك يسل

مدربين في الصياغة القانونية
رام الل���ه - "األيام": س���لم وزي���ر العدل عل���ي أبو دياك 
ورئيس بعث���ة الش���رطة األوروبية في فلس���طين كاوكو 
ألتوما، أمس، ش���هادات "دورة تدريب مدربين - مس���توى 
متق���دم1" التي دعمتها الش���رطة األوروبية، حول تقييم 
االحتياجات التدريبي���ة وتقييم وتطوير التدريب وإدارة 
س���لوكات التدريب، باالضافة الى التعام���ل مع تحديات 

التدريب في مجاالت الصياغة التشريعية وادلتها.
وتم تس���ليم الشهادات لكل من نائب رئيس ديوان الفتوى 
والتش���ريع المستش���ارة ايم���ان عب���د الحميد، والمستش���ار 
القانون���ي في ديوان الرئاس���ة غالب ياس���ين، والمستش���ار 
القانوني في االمانة العامة لمجلس الوزراء د. ياسين ياسين، 
ومدير عام الش���ؤون القانونية في وزارة الداخلية المستشار 
القانوني أحمد ذبالح، ومدير عام الش���ؤون القانونية في وزارة 
العدل ريم أبو الرب، والمستش���ار القانوني للمس���اعد االمني 
لوزي���ر الداخلية محمد ثابت، والمستش���ار القانوني في وزارة 

العدل يوسف عبد الصمد.

وحضر مراسم تسليم الش���هادات رئيس قسم سيادة 
القانون في البعثة جيوفان���ي غالزيغناتو، ونائب رئيس 
قسم س���يادة القانون ماريت بيرجيندول، وخبير الشؤون 
القانونية واإلدارية لينارت جنيه، والخبير الوزاري للشؤون 

االستراتيجية والسياسات اندرش سيدهوغن.
وعلى هامش تس���ليم الش���هادات، بحث أب���و دياك مع 
ألتوما، الخطط والبرامج التي تدعمها البعثة في المرحلة 

المقبلة.
وأكد أب���و دياك أهمي���ة اإلنجازات الت���ي تحققت على 
صعي���د قطاع العدالة والتي تش���جع عل���ى تمويل ودعم 

الخطة التطويرية القادمة.
بدوره، أكد ألتوما، استمرار دعم بعثة الشرطة األوروبية 
مؤسس���ات قط���اع العدال���ة في فلس���طين وأنش���طتها 
وبرامجها التطويرية، ومواصلة دعم الشرطة الفلسطينية 
ومؤسسات العدالة الجنائية لتجسيد سيادة القانون في 

فلسطين.

جانب من تسليم الشهادات.

لقاء في الرام يناقش سبل تعزيز 
الوالية القانونية بمحافظة القدس 

رام الله - "األيام": عقد االئتالف المدني لتعزيز الس���لم 

األهلي وس���يادة القانون، أمس، لقاء تنسيقيًا في بلدية 

الرام، ش���مال القدس، حول سبل تعزيز الوالية القانونية 

الفلس���طينية في محافظة القدس، وتحديدًا في منطقة 

الرام، بمشاركة وزارة ش���ؤون القدس، ومحافظة القدس، 

وبلدي���ة الرام، حي���ث ناق���ش المجتمعون س���بل تعزيز 

أفق التع���اون بين كافة األطراف لتعزي���ز األمن وتحقيق 

االنس���جام المجتمعي، الس���يما في ظل الظروف الراهنة 

التي تعاني منها المحافظة.

واس���تعرض رئي���س بلدية ال���رام راقي غزاون���ة، واقع 

البلدة في ظل الظ���روف االمنية التي تعاني منها مدينة 

الق���دس، ودور بلدي���ة الرام في التش���بيك والمتابعة مع 

المؤسسات الرسمية لضمان تعزيز األمن واألمان، مشيرًا 

إلى دور البلدية في جسر الهوة بين المواطن والمؤسسة 

الش���رطية، وس���بل تعزيز الوالية القانونية، والدور الذي 

تقوم به الشرطة لتحقيق األمن، والعوائق التي تواجهها 

خاصة وجود االحتالل.

وناقش المشاركون انعكاس حالة الفوضى على النسيج 

االجتماعي الفلس���طيني، وكيف يمكن التقليل من حدة 

هذه الفوضى، والس���بل التي يمكن أن يقوم بها مختلف 

المؤسس���ات، س���واء الحكومية او األهلي���ة منها لردعها، 

وضرورة خل���ق حالة من الثقة بين الش���رطة والمواطن، ما 

يس���هم بتعزيز دور المواطن في تحقيق األمن والس���لم 

المجتمعي، من خالل تش���كيل مس���اهمتهم في انش���اء 

وحدات الشرطة المجتمعية ولجان الحماية المجتمعية.

وشدد المش���اركون في اللقاء على ضرورة تكامل جهود 

المؤسسات الرسمية واألهلية في الرام للحد من الظواهر 

الس���لبية المنتش���رة، وتعزيز س���يادة القانون، من خالل 

المباش���رة في التنس���يق والمتابعة مع محافظة القدس 

لتشكيل لجان حماية مجتمعية في البلدة.

االحتفال بإضاءة شجرة الميالد في بيت جاال
بيت جاال – حس���ن عبد الج���واد: احتفل���ت مدينة بيت 
جاال، أمس، بإضاءة ش���جرة الميالد إيذانًا ببدء االحتفاالت 
بأعياد الميالد المجيدة في المدينة، وسط حضور رسمي 

وجماهيري حاشد.
وأض���اء ش���جرة الميالد رئي���س بلدية بيت ج���اال نقوال 
خميس ووزيرة السياحة واآلثار روال معايعة ومحافظ بيت 
لحم كامل حميد، بحضور نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا 
حنانيا، ورئيس بلدية بيت س���احور جهاد خير، والمطران 
سني عازر، واآلباء الكهنة، وممثلي المؤسسات والفعاليات 

الوطنية الرسمية والشعبية، ومئات المواطنين.  
وفي كلمته، ق���ال رئيس بلدية بيت جاال: "إن الش���عب 
الفلس���طيني في هذه األيام الصعب���ة يتعرض لتصاعد 
انته���اكات االحتالل من قت���ل وتدمير وس���لب مقدراته 
وتشريد عوائله وهدم مدارسه ومحاولة مسح قرى وبلدات 
ع���ن وجه الوجود، لتقام مكانها مس���توطنة هنا أو هناك 
لمن ال يستحق أن يلمس ترابها لمسًا، فكيف إذا اتخذها 
مس���كنًا أمام نواظر أصحابها القائمين على حمايتها عبر 

مئات بل آالف السنين". 
وأض���اف: "س���ندّون بالخط العريض، أن أعي���اد  الميالد 
المجي���دة التي جوهرها االحتفال بميالد الطفل يس���وع، 
هي أعي���اد دينية وطنية فلس���طينية المنبت والمنش���أ 
وعالمي���ة األتباع واالقتداء، هنا ف���ي البيوت الثالثة: بيت 
ج���اال وبيت لحم وبيت س���احور، التي أعزه���ا الله وكرمها 
بأن جعلها مهدًا ليس���وع لتنتشر رسالته في العالم كله 
حبًا وس���المًا وتواضع���ًا.... وبعد هذا كله ُيصلب ش���هيدًا 
خذ من أطيب نبتة من أرض فلس���طين 

ُ
عل���ى أطهر ع���ود أ

الطهور، فهنا ُول���د وهنالك في القدس ُصلب وفيها ُدفن 
ومنها ق���ام، وبعد هذا كله يأتيك م���ن يقول هذه البالد 

ليس���ت لك أيها الفلسطيني، اخرج منها وإال مأواك سجن 
وزنزانة أضيق من قبر، لله دركم يا أبناء فلسطين األسرى 
ف���ي غياهب س���جون االحتالل كم تعانون م���ن اجل هذه 

المعشوقة الرائعة )فلسطين(".
وفي كلمته���ا قالت معايع���ة: "نحتفل الي���وم بإضاءة 
ش���جرة الميالد هنا في بيت جاال كرس���الة أمل وسالم إلى 
العالم، وذلك في إطار احتفاالت فلس���طين بعيد الميالد 
المجيد، عيد ميالد الفدائي الفلس���طيني األول الذي جاء 
ليحارب الشر والظلم وينشر العدل والسالم، حيث اتخذنا 
هذا العام شعار )الميالد رسالة بقاء ووجود( لنقول للعالم 
أجمع إن الش���عب الفلسطيني موجود على ارض فلسطين 

منذ القدم وسيبقى هنا إلى األبد".
وأك���دت أنه على الرغم من معيق���ات االحتالل وعراقيله 
واأللم والمعاناة، فإننا نحتفل لنوصل رس���الة فلس���طين 
للعالم أجمع بأن شعب فلسطين صامد على أرضه متجذر 
في هويته الحضارية واإلنس���انية، وهو ش���عب يناش���د 
المجتم���ع الدولي لتحمل مس���ؤولياته ف���ي حماية أرضه 
ومقدس���اته ووضع ح���د لما يتعرض له م���ن ظلم تاريخي 

وعدوان متواصل. 
واختتمت بالقول: "يأتي احتفالنا هذا بإضاءة الش���جرة 
والذي يش���كل م���ع مجموعة م���ن األنش���طة والفعاليات 
الميالدية رافدًا للبرامج الس���ياحية الفلسطينية ووسيلة 
للترويج السياحي لوطننا، حيث تشهد الحركة السياحية 
ازدهارًا ونشاطًا ملحوظًا غير مسبوق في أعداد الزوار وفي 
ليالي المبيت في الفنادق الفلس���طينية، وبالتالي زيادة 
مس���اهمة القطاع الس���ياحي في الدخ���ل القومي وزيادة 

مساهمته في دعم االقتصاد الفلسطيني".
وتخل���ل االحتفال تقديم عروض فني���ة لعدد من الفرق 

مشاركون في االحتفال بإضاءة شجرة الميالد.


