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اقتحام قسم  3في سجن عسقالن
رام الله " -األيام" :قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ،إن حالة من التوتر تسود
س���جن عسقالن ،عقب اقتحام قس���م ( ،)3من قبل وحدات القمع التابعة إلدارة مصلحة
سجون االحتالل.
وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها امس ،أن وحدات القمع قامت خالل مداهمتها
للقس���م بإجراء تفتيشات اس���تفزازية لغرف األس���رى ،وعبثت بمقتنياتهم الخاصة،
وألحقت بها أضرارا جسيمة.
كما أغلقت أيضا إحدى غرف القس���م ،وفرضت سلس���لة من العقوبات بحق األس���رى
المتواجدين فيه تمثلت بمنعهم من الخروج الى "الفورة" وإغالق "الكانتينا".
يذكر أن عدد األسرى القابعين حاليا في سجن عسقالن يبلغ  50أسيرا.

"التربية" ّ
تقرر نقل عملها إلى "الخان األحمر"
جانب من اللقاء.

"التربية" و"األونروا" :التعليم في فلسطين لن يستسلم
رام الل���ه " -األيام" :أكدت وزارة التربية والتعليم العالي
ووكالة الغوث الدولية "األونروا" أن التعليم في فلسطين
لن يستس���لم ،وأنهما س���تواصالن توفي���ر كل الظروف
والف���رص التي تضمن الحفاظ على المس���يرة التعليمية،
والدف���اع عن ح���ق األطف���ال الفلس���طينيين ف���ي تلقي
تعليمهم بشكل حر وآمن.
جاء ذلك خالل لق���اء وزير التربي���ة والتعليم العالي د.
صبري صي���دم ،أمس ،م���ع المفوض الع���ام للوكالة بيير
كرينبول؛ لبح���ث تداعيات األزمة الراهن���ة التي تمر بها
األون���روا نتيجة قط���ع التمويل م���ن الوالي���ات المتحدة
وتأثيره على واقع التعليم في فلسطين.
وحض���ر اللق���اء وكيل ال���وزارة د .بصري صال���ح ،ومدير
ع���ام المكتب التنفي���ذي للوكالة حكم ش���هوان ،ومدير
عام التعليم العام يوس���ف ع���ودة ،والقائم بأعمال مدير
العالقات الدولية والعامة نيفين مصلح.
وأكد صي���دم أهمية ه���ذا اللقاء الذي يأت���ي في إطار
متابعات الوزارة الحثيثة وحرصه���ا الدائم على ديمومة
المس���يرة التعليمية ف���ي مدارس الوكالة ومس���اندتها،
خاص���ة في ظل الظ���روف الراهنة التي تمر بها ،مش���ددًا
على ض���رورة حماية حق���وق الالجئين وص���ون كرامتهم

واالنتصار لحق الطلبة الفلس���طينيين في التعليم أسوة
بطلبة العالم.
وبحث صيدم مع كرينبول العدي���د من القضايا واألفكار
المش���تركة التي من ش���أنها خدمة التعلي���م في مدارس
الوكالة ومن أهمها آليات تش���جيع طلب���ة مدارس الوكالة
لإلقبال على التخصصات المهنية والتقنية ،وسبل تطبيق
برنامج دم���ج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام في
ه���ذه الم���دارس ،وغيرها من الخطط والرؤى التي تس���هم
في مواجه���ة التحديات التي يجابهها التعليم ،مش���يدًا
بالتعاون بين التربية واألونروا والذي يترجم روح االهتمام
بالتعليم وضمان مستقبل أفضل ألطفال فلسطين.
بدوره ،أشاد كرينبول بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة
التربي���ة وتنس���يقها المتواصل مع الوكال���ة في العديد
م���ن القطاع���ات والبرامج ،مش���يرًا إلى معان���اة الالجئين
الفلس���طينيين والظروف الصعبة التي يمرون بها ،مؤكدًا
في الوقت ذاته التزام الوكالة بتقديم الخدمات لالجئين
واالس���تمرار في تلبية االحتياجات بالمتابعة مع الجهات
الش���ريكة والداعمة ،خاصة في مجال التعليم الذي يعد
واحدًا م���ن القطاعات الحيوية ،ومن أب���رز مقومات الثبات
للشعب الفلسطيني.

"وقائي الخليل" يحرر مواطنًا مختطفًا
وضبط كميات كبيرة من األغذية الفاسدة
رام الله-محم���د ب�ل�اص :تمكن جهاز
األم���ن الوقائي ف���ي محافظ���ة الخليل،
أمس ،من تحرير مواطن مختطف ،وضبط
كمي���ات كبيرة م���ن األغذية الفاس���دة
واأللعاب النارية ،ومركبتين كانتا هدفا
للس���رقة في وقت س���ابق ،في حين نجح
الجه���از في الكش���ف عن عملية س���طو
واعتداء على دير قرنطل في أريحا.
وذكر بي����ان إلدارة العالق����ات العامة
واإلعالم في األمن الوقائ����ي ،أن الجهاز
ف����ي محافظة الخليل تمك����ن صباحا من
العثور على مواط����ن تعرض لالختطاف
في وقت س����ابق م����ن مدين����ة حلحول،
ويتاب����ع حيثي����ات عملي����ة االختط����اف
للوصول للفاعلين.
وأض���اف ،إن الجه���از ف���ي المحافظة
وبالتع���اون م���ع الضابط���ة الجمركي���ة
وبمس���اندة األجهزة األمنية ،تمكن من
ضبط  51طنا من األغذية الفاسدة وكميات
كبيرة م���ن األلعاب النارية الممنوعة من
التداول في األسواق الفلسطينية ،حيث

تم التحرز على المضبوطات وتس���ليمها
ً
لجهة االختصاص إلتالفها أصوال.
وفي سياق متصل ،تمكن جهاز األمن
الوقائي في الخليل وبناء على معلومات
اس���تخبارية ،صباحا ،من ضبط سيارتين
كانتا هدفا للس���رقة وتعودان لش���ركة
"فاميل���ي" لتأجي���ر الس���يارات في بلدة
الظاهري���ة ،وت���م تس���ليمهما ألصحاب
الشركة حسب القانون.
وضبط الجهاز بالتع���اون مع الضابطة
الجمركية في الخليل ،شاحنة تحمل 17
طنا من األعالف وستة أطنان من الطحين
ب���دون الحصول عل���ى فواتير رس���مية،
حيث تم التحرز عليها وتسليمها لجهة
االختصاص ،فيما ضب���ط األمن الوقائي
والضابطة الجمركية 5ر 2طن كوزمتكس
ومواد تجمي���ل منتهية الصالحية وغير
صالحة لالستخدام اآلدمي.
م���ن جهة أخ���رى ،تمك���ن الجهاز في
محافظ���ة أريح���ا واألغ���وار ،وبن���اء على
معلومات اس���تخبارية وجه���د ميداني

بحث تعزيز التعاون بين ديوان
الفتوى والتشريع والبعثة األوروبية
رام الل���ه " -وفا" :بحث لقاء عقد امس ،بين وفد من ديوان الفتوى والتش���ريع
وآخر من البعثة األوروبية لمس���اندة الشرطة الفلسطينية ،سبل وآليات توطيد
التعاون ما بين برنامج البعثة األوروبية والديوان.
جاء ذلك خالل اس���تقبال رئيس ديوان الفتوى والتش���ريع المستشار كمال
إبراهيم ف���ي مقر ديوان الفتوى في رام الله وفدا م���ن البعثة األوروبية ،ضم:
جوفاني جالزنياتو ،وفلورينا بيسوغ ،وأمجد بدران.
وتح���دث إبراهيم عن دور وأهمية الديوان في المنظومة العدلية ،مؤكدًا أنه
يسعى إلى تمكين الديوان وتعزيز األدوار المنوطة به.
كما أكد ضرورة التكاملية والتنس���يق بين جميع المؤسس���ات الشريكة في
قط���اع العدالة ،وثمن ال���دور البارز الذي تقوم به بعثة الش���رطة األوروبية في
قطاع العدالة ،وقطاع األمن في فلسطين.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

إعالن طرح عطاء سنوي لتوريد مياه معدنية
رقم 19-ADM-2018
تعل���ن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني عن حاجتها لش���راء وتوريد مياه معدنية
للمقر العام وللمراكز التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
فعلى الشركات المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر الجمعية الكائن في شارع
القدس الرئيسي – البيرة  ،دائرة المشتريات ،الطابق السادس لشراء كراسة العطاء
وذل���ك اعتبارًا من يوم الخميس المواف���ق  2018/09/13وحتى يوم الخميس الموافق
 2018/09/20من الس���اعة التاسعة صباحًا و حتى الس���اعة الثالثة بعد الظهر ،ما عدا
يومي الجمعة و السبت.
للموردي���ن المؤهلين و المرخصين الحق في االش���تراك  ،علمًا بان آخر موعد لتقديم
العروض هو يوم الخميس الموافق  2018/09/27حتى الساعة الواحدة ظهرا  ،و ذلك
في صندوق المناقصات الموجود في دائرة المش���تريات بمقر جمعية الهالل االحمر
الفلسطيني الكائن في البيرة.
 .1ثمن كراسة العطاء  50شيكل غير مستردة .
 .2يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة . % 5
 .3الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
 .4رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لال ستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل االحمر الفلسطيني
على االرقام التالية  :هاتف  022978536فاكس 022406518

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

متواصل ،من الكش���ف عن عملية س���طو
واعت���داء على دي���ر قرنط���ل ،حيث تم
االعتداء من قبل الجناة على أحد الخورة
وقاموا بسرقة مبلغ مالي.
وأش���ار البيان ،إلى أنه تم اعتقال أحد
الجن���اة وضبط المبلغ المالي المس���روق
بحوزته ،وجار العمل عل���ى الوصول إلى
بقية األفراد الذين قاموا بس���رقة الدير
لتقديمهم للعدالة.
وأهاب بالمواطنين ض���رورة التواصل
م���ع األجهزة األمني���ة ف���ي التبليغ عن
الجريم���ة بكافة أش���كالها ،في س���بيل
حماي���ة األم���ن المجتمع���ي ومكافح���ة
الجرائ���م االقتصادية وكل ما يهدد أمن
واستقرار المجتمع.

رام الل���ه " -األيام" :أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ،أمس ،أنها س���تنقل عملها
إل���ى قرية الخان األحمر ،وذلك عبر ال���دوام المتوالي إلداراتها العامة ودوام مديرياتها
هناك؛ بحيث تداوم كل ي���وم إدارة عامة واحدة ومديرية تربية ،بينما تتواصل زيارات
طلبة المدارس للخان.
وبينت الوزارة ،ف���ي بيان صحافي ،أمس ،أن هذه الخط���وة تأتي في إطار توجهاتها
الرامي���ة إلى تعزيز صم���ود أهالي الخان والدف���اع عن مدرس���تهم الوحيدة المهددة
بالهدم من قبل االحتالل بعد القرار الصادر عما تسمى محكمة العدل اإلسرائيلية.
وج���ددت الوزارة تأكيدها على انتصارها لحق طلبة الخان األحمر في تلقي تعليمهم
اآلمن والمستقر على الرغم من تهديدات االحتالل والظروف الصعبة التي يمرون بها.
ودع���ت الوزارة دول العالم الحر وكافة المؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية والدولية
والمدافعة عن الحق في التعليم من أجل وضع حد النتهاكات االحتالل ولجم ممارساته
التي تتنافى مع األعراف والقوانين الدولية.
يش���ار إلى أن الوزارة عملت عل���ى توفير نقل طلبة مدارس األغوار للدراس���ة في الخان
األحمر وتوفير كوادر تدريسية بغية تعزيز المدرسة ومساندتها وتحويلها إلى مدرسة
مركزي���ة عبر هذه الخط���وة الرامية إلى ديموم���ة تعليم الطلبة عل���ى الرغم من الظروف
الصعب���ة التي يمرون بها؛ الناجمة ع���ن قرارات االحتالل وسياس���اته العدوانية ،إضافة
إلطالقها للعام الدراسي منتصف تموز الماضي أي قبل بدء العام الدراسي بستة أسابيع.

الحمد الله وكرينبول.

الحمد الله يبحث مع مفوض "األونروا"
سبل حشد الدعم المالي للوكالة
رام الل���ه " -وفا" :بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،مع
المفوض العام لألونروا بيير كرينبول ،أمس ،آخر التطورات
بخصوص األونروا ،وحش���د الدعم المالي للخروج من األزمة
المالية التي تواجهها ،لضمان استمرار تقديم الخدمات
لالجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.
وأك���د الحمد الله ،ضرورة اتخ���اذ خطوات عملية وفورية
من قب���ل المجتم���ع الدولي لدع���م حقوق أبناء الش���عب
الفلس���طيني ،وعلى رأسها قضية الالجئين ،مجددًا رفض

القيادة وعلى رأس���ها الرئيس محم���ود عباس والحكومة،
كافة الخط���وات األميركي���ة التي تس���تهدف الالجئين
الفلس���طينيين ،ال س���يما وقف الدعم المالي عن األونروا
ومحاولة تحديد أعداد الالجئين.
وشدد على أن حقوق الالجئين الفلسطينيين ال يجب المساس
ُ
بها ،وان وكالة االونروا أنش���ئت بناء على إرادة المجتمع الدولي
إلغاث���ة الالجئي���ن الفلس���طينيين ،إلى حين إيج���اد حل عادل
وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية.

عشراوي :الدعم اإلضافي لألونروا
ّ
سيمكنها من تنفيذ مهامها بفاعلية

"االئتالف المدني" يطالب بسيادة
القانون الرسمي على العشائري
رام الله " -األيام" :طالب مش���اركون في جلس���ة طاولة مس���تديرة لمناقشة تداعيات
ارتفاع الجريمة في فلسطين في ظل األحداث األخيرة ،عقدها االئتالف المدني لتعزيز
السلم األهلي وس���يادة القانون بالتعاون مع المؤسسة الرسمية واالمنية والمؤسسات
األهلية وذلك في رام الله ،أمس ،بسيادة القانون الرسمي على العشائري.
واتفق المشاركون ،بحس���ب بيان صدر في ختام الجلسة ،أمس ،على الخلل الحقيقي
المتجذر في المنظومة القيمية والتي تعتبر الضابطة والحامية للعالقة بين المكونات
المجتمعية المختلفة ،ولعل ابرز االس���باب التي ساهمت في انهيار المنظومة القيمية
تلك المتعلقة بعدم القدرة على تجاوز الموروث الثقافي والمجتمعي بفعل التمس���ك
ببعض الع���ادات والتقالي���د البالية ف���ي المناطق النائي���ة ،وتحدي���د االدوار للفئات
المجتمعية ،ما انعكس على انتهاج ثقافة رفض التطور وعدم قبول اآلخر ،وس���اهم في
خلخلة البنى واالنسجام المجتمعي.
وش���دد المشاركون على ضرورة تفعيل التحقيق مع مرتكبي الجرائم من قبل الشرطة
وان ال يقتصر الدور فقط على المالحقة ،وتعزيز التكامل بين الش���رطة والنيابة العامة
في اجراء التحقيق لتس���هيل حل القضاي���ا الجنائية ،حيث في ظل وجود عدد كبير من
الش���كاوى والقضايا ،ومحدودية العاملين في قط���اع القضاء فان ذلك يؤدي الى تراكم
الكثير من القضايا لفترات زمنية طويلة.
واس���تعرض الدكتور عمر رحال عضو االئتالف المدني ومدير عام مركز ش���مس في
الجلسة أعداد الجريمة في فلس���طين والتي بلغت  22حالة خالل العام الجاري ،وأسباب
ارتفاع وتيرة االحداث خالل الشهرين االخيرين.
وأش���ار النائب العام المساعد أشرف عريقات الى ان المنظمة القانونية المعمول بها
في االراضي الفلس���طينية لم تخضع للتعديل وال تراعي الخصوصية الفلس���طينية وال
تنسجم مع متطلبات المرحلة المتطورة ،فالتشريعات الفلسطينية غير منصفة للفئات
المجتمعية وبحاجة الى تطوير.
وأكد على ضرورة ايجاد قواني���ن رادعة ومطبقة في كافة المجاالت ،حيث انه في ظل
ضعف التشريعات فان الفرصة تكون اقوى لظهور قوى مختلفة اليجاد الحلول بدال من
اللجوء للقانون ،حيث يالحظ ارتفاع نس���بة اللجوء الى ما يسمى بالقضاء العشائري في
المناطق بديال عن سيادة القانون.

(عدسة :معن خليفة)

رام الل���ه " -األيام" :أك���دت عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة
التحري���ر د .حنان عش���راوي أهمية الدور الذي تق���وم به وكالة
غوث وتش���غيل الالجئين (األونروا) ف���ي حماية حقوق الالجئين
الفلس���طينيين ،بما فيها القانونية والسياس���ية ،ومساهمتها
الشاملة في اس���تقرار المنطقة عمومًا ،كما أثنت على جهودها
اإلغاثية واإلنسانية والخدماتية والتنموية التي تقدمها ألكثر
من  5.3مليون الجئ مقيمين في األراضي الفلسطينية المحتلة
واألردن وسورية ولبنان.
ج���اء ذلك خالل لقائه���ا ،أمس ،المفوض الع���ام لألونروا بيير
كرينب���ول ،يرافقه مدير عام المكتب التنفيذي حكم ش���هوان،
في مقر منظمة التحرير برام الله ،حيث تم مناقش���ة التحديات
الكبيرة التي تواجه الوكالة والعجز المالي الذي تعاني منه جراء
قيام الواليات المتحدة بتسييس المساعدات اإلنسانية ووقف
تمويلها بش���كل كامل ،وتأثير ذلك على اس���تمرار الوكالة في
القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برامجها.
وأعرب الطرفان عن ش���كرهما وتقديرهم���ا ألكثر من  25دولة
مانحة ،على مس���اهماتهم المالية اإلضافية ومس���اعدتهم في
س���د العجز الناجم عن ق���رار الواليات المتح���دة وقف تمويلها
للوكالة ،بما في ذلك الصي���ن ،وألمانيا ،وقطر ،والمملكة العربية
السعودية ،وإس���بانيا ،وكوريا الجنوبية ،وسويس���را ،واإلمارات
العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة.
وأك���دا" :نحن على ثقة ب���أن هذا الدعم اإلضاف���ي للوكالة هو
تعبير عن ش���راكة جديدة ،حيث ستتمكن من خاللها "األونروا"
االنطالق بمرحل���ة جديدة لتنفيذ تفويضه���ا الدولي ومهامها
بفاعلية ،كما أنه يشكل نظام دعم يمنحها األمان واالستقرار".

وقالت عش���راوي في هذا الس���ياق" :من المؤس���ف أن اإلدارة
األميركي���ة قامت باس���تهداف "األونروا" واس���تخدامها كأداة
سياس���ية في ضغطها وابتزازها للشعب الفلسطيني وقيادته،
وبالتالي ألحقت الضرر بالالجئين الفلسطينيين الشريحة األكثر
معاناة في الشعب الفلسطيني".
ولفتت إلى أن السياس���ات الكارثية التي تنتهجها الواليات
المتح���دة األميركية تس���تهدف أيضًا المنظم���ات والهيئات
الدولية التي قامت بناء على قرار أممي وتحكمها قوانين دولية،
وذلك تنفيذًا للمخططات والمصالح اإلسرائيلية التي تؤدي إلى
تدمير أسس السالم واالستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضافت ":إن اإلدارة األميركية تستهدف المنظمات األممية
وس���يادة القانون الدولي إلعادة صياغتها بشكل أحادي ،وهذه
المحاوالت حتمًا ستفش���ل ،ولكنها س���تؤدي إلى عزل الحكومة
األميركية على الس���احة الدولية وإضع���اف مكانتها وتأثيرها
عالميا".
وش���ددت على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع
"األونروا" ودعمه���ا لضمان اس���تقرارها وديمومتها وفقًا لقرار
الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة رق���م  ،)4( 302إلى حين إيجاد
حل عادل لقضية الجئي فلس���طين ،بموجب القانون الدولي ،بما
في ذلك قرار الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة رقم  ،194وطالبت
المجتمع الدولي بالعمل على توفير ش���بكة األمان واالس���تقرار
المالي "لألونروا" ولفلسطين بشكل عام.
وأكد الطرف���ان في نهاية اللق���اء أهمية مواصلة التنس���يق
والتع���اون بين"األون���روا" والقي���ادة الفلس���طينية واس���تمرار
المشاورات حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

أبو كشك ُيطلع ممثل االتحاد األوروبي على سير
العمل في بركة البطرك بالبلدة القديمة من القدس
القدس " -األيام" :أطلع رئيس جامعة القدس الدكتور ،عماد أبو كش���ك ،رئيس بعثة
االتحاد األوروبي في فلس���طين ،رالف تراف ،على س���ير العم���ل واإلنجازات التي تقوم
به���ا جامعة القدس في "بركة البطرك  -الس���لطان" األثرية ،بالبلدة القديمة من مدينة
القدس ،والخطط المستقبلية لتطويرها.
وأشار د .أبو كش���ك ،إلى أهمية "بركة البطرك" ببعدها الديني بعد المسجد األقصى
وكنيسة القيامة ،وبعدها التراثي والحضاري الذي تسعى جامعة القدس للحفاظ عليه،
فهي تقع على مساحة  3.5دونم ممثلة أكبر موقع أثري داخل أسوار القدس القديمة.
وأضاف" :عملنا خالل السنوات الماضية على تجنيد األموال لتنفيذ مخططاتنا للحفاظ
عليها متنفس���ًا ألبناء القدس ومنارة تراثية ورمزية كبيرة ،في قلب القدس وبصورتها
التاريخية األصيلة".
ّ
وعبر د .أبو كش���ك عن ش���كره لالتحاد األوروبي و ِلتراف على الدعم الذي يقدمه االتحاد
لجامعة القدس ،ولرعايته لهذه المشاريع الحيوية التي تعمل الجامعة على تنفيذها في
البلدة القديمة ،والتي تضاف إلى سلسلة المبادرات الناجحة التي تقودها حاليًا هناك.

مدرسة ذكور الدهيشة تحيي ذكرى الهجرة النبوية
بيت لحم – "األيام" :أحيت اللجنة الثقافية في مدرسة ذكور الدهيشة ذكرى الهجرة
النبوية في احتفال شارك فيه المعلمون والطالب.
وتحدث جمال ش���حادة في كلمته عن أهمية الهجرة النبوية في التاريخ اإلس�ل�امي،
ونش���ر اإلس�ل�ام .وألقى يوس���ف عدوي كلمة بين فيها الدروس والعبر المستفادة من
المناسبة ،والقيم التربوية والتعليمية المستقاة منها.
وتح���دث كل من محمود قراقع ومحم���د العزة عن األعمال التي ق���ام بها النبي عليه
الس�ل�ام بعد وصوله المدينة مهاج���رًا وربطا بين تهجيرنا من بالدن���ا عام 1948م بقوة
الس�ل�اح والعودة القريبة إليها وهجرة الرسول عليه الس�ل�ام وعودته إلى مكة بعد 10
سنوات من الهجرة.

"المنظمات األهلية" تفتتح دورة تدريبية
في رام الله بمجاالت حقوق اإلنسان
رام الله " -األيام" :افتتحت ش���بكة المنظمات األهلية الفلس���طينية ،بمقرها في رام
الله ،أمس ،دورة تدريبية تستمر تسعة أيام ،تتمحور حول مناصرة الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
وتش���مل الدورة ،بحسب بيان صدر عن الشبكة ،أمس ،العديد من الجوانب التعريفية
بمنظومة القوانين الدولية ،وتعريف المشاركين بمبادئ العهد الدولي لحقوق اإلنسان
والتطور التاريخي لحالة حقوق اإلنسان ارتباطًا باألحداث العالمية التي أثرت في سياق
التاريخ اإلنساني.
وتم خالل االفتتاح اس���تعراض القواني���ن الدولية التي تعنى باألف���راد والجماعات
وتنظم العالقة بين الدول ،وأهمية المناصرة اس���تنادًا للقان���ون الدولي وميثاق األمم
المتحدة ،وأهمية االستناد إليها وقت النزاعات.
وأش���ار مدير برنامج بن���اء القدرات والتواصل في الش���بكة س���امر داوي إلى أهمية
التدريب ،والمشاركة فيه للتعرف على المبادئ الدولية والقوانين.
وأكدت صابرين عموري ،منس���قة المشروع ،األثر المهم للتدريب في تقوية القدرات
للمؤسس���ات األعض���اء والطواق���م التنفيذية فيها الكتس���اب خب���رات جديدة وهي
تستهدف مس���ؤولي الضغط والمناصرة في هذه المؤسسات المؤسسات لتعزيز دور
الشبكة في مناحي الحياة الفلسطينية.
ويأتي التدريب الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسس���ة أوكسفام في إطار السعي لتقوية
القدرات لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ويشارك فيه نحو عشرين متدربًا من
الجنسين ويش���مل العديد من الموضوعات المتنوعة ،وعرض لمواد فيلمية وتدريبات
عملية تحاكي الواقع من عدة زوايا.

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����������������وم

العيادة

الطبيب

 - 1جراحة اعصاب

د .مفيد يعقوب

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 2عياده امراض الروماتيزم والمفاصل

د .انس المهنا

كل خميس بعد خميس بموعد مسبق

 - 2عيادة تخطيط الدماغ واالعصاب EEG

طيلة ايام االسبوع

 - 3عيادة قياس ضغط دم الدماغ TCD

 2-8يوم الثالثاء من كل اسبوع

 -- 4جراحة اطفال

د .نمر الديسي

 2-8يوم السبت واالثنين من كل اسبوع

 - - 5طب اطفال

د .اسامة ناصر

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 6اخصائيه التغذيه

مرح شخشير

طيلة ايام االسبوع ما عدا السبت واالثنين

 -- 1جراحة العظام والمفاصل

د .تيسير زيتاوي

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 2جراحة عامة

د .راسم العمد

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 3جراحة اعصاب

د .جورجيت قديس

 2-8يوم الثالثاء من كل اسبوع

 - 4جراحه مسالك بوليه

د .فاروق حماد

موعد مسبق

 - 5اخصائي اطراف صناعية

السيد امير رشماوي

 2-8يوم االثنين من كل اسبوع

 - 1جراحة مسالك بوليه

د .ممدوح العكر

 2-8يوم االثنين من كل اسبوع

 - 2جراحة االورام والثدي والغدة الدرقية

د .ايمن الدرك

موعد مسبق

 - 3عيادة جهاز تنفسي وتنظير رئتين لالطفال

د .نسرين رمان

 2-8يوم السبت من كل اسبوع

 - 4حسن عبد المالك عيده اخصائي غدد صماء وسكري

 2-9يوم السبت كل  15يوم مره من كل شهر

 - 5اخصائي أمراض الدماغ واألعصاب
وأخصائي أمراض الحركة والرعاش
وفحص EMG

د .فادي الكفري

موعد مسبق

وجدنا لخدمتكم
رقم الهاتف2383818 :
الدكتور الصيدالني
وليد سابا القرة  -المدير العام

