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الناصرة

عمم مستشفى رمبام بيانا 
انتخاب  "مت  ف��ي��ه:  ورد 
الدكتور محمود سليمان 
مدينة  م���ن  ع���اًم���ا(   46(
جلمعية  رئيسا  الناصرة 
املختصني  ال��ق��ل��ب  أط��ب��اء 
بكهروفسيولوجية القلب  
والتي تضم اكثر من 200 
الدكتور  يعتبر  ع��ض��و. 
األطباء  أهم  من  سليمان 
املتخصصني في معاجلة 
القلب  كهرباء  اضطراب 
حاز  وق��د  وعامليًا  محليًا 

تقديرا  ج��وائ��ز  ع��دة  على 
لعمله كطبيب قلب وعلى 
والتي  امل��ت��ع��ددة  أب��ح��اث��ه 
املجالت  ب���أه���م  ن���ش���رت 
ال����ع����ل����م����ي����ة وع�����رض�����ت 

مبؤمترات دولية.
ي�������ذك�������ر أّن��������������ه أك�����م�����ل 
ت�����خ�����ص�����ص�����ه مب�����ج�����ال 
كهروفيسيولوجية القلب 
بالواليات املتحدة باملركز 
الطبي العاملي مايو كلينك 
 )M a y o  C l i n i c (
ويعمل اآلن في مستشفى 
رمبام في حيفا" إلى هنا 

نص البيان. مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

مت مؤخرا تعيني البروفيسور 
من  خمايسي  حسني  مغير 
لقسم  م��دي��را  كفركنا،  بلدة 
االمراض الباطنية "د" في 
مستشفى رمبام في مدينة 
البروفيسور  ان  حيفا.يذكر 
وباحث  طبيب  خ��م��اي��س��ي، 
م��خ��ت��ص ف���ي م��ع��ه��د بحث 
ال���ه���رم���ون���ات وال���س���ك���ري، 
الطب  كلية  ف��ي  وم��ح��اض��ر 

وهداسا  رمبام  مستشفى  في  تخصص  التخنيون،  في 
في بحث مرض السكري ونتائجه املتأخرة، وفي جامعة 
نوعه،  م��ن  ف��ري��د وج��دي��د  ف��ي بحث  ه��ارف��ارد تخصص 
التعقيدات  لعالج  اإلنسانية  اجلذعية  اخلاليا  الستخدام 
الناجتة عن السكري. يذكر ان البروفيسور خمايسي هو 
اول كناوي يتقلد هذا املنصب، وهو اول بروفيسور في 

موضوع الطب في كفركنا.

طرعان  م��درس��ة  ق��ام��ت 
ال������ث������ان������وي������ة ب����ت����ك����رمي 
البروفيسور جريس نعيم 
خوري مبناسبة حصوله 
على لقب بروفيسور في 

اللغة العربية
املدرسة  مدير  واستقبل 
وطاقم الهيئة التدريسية 
ال���ب���روف���ي���س���ور خ���وري 
ب��ح��ف��اوة وت��رح��ي��ب وقد 

اش������اد م���دي���ر امل���درس���ة 
زحالقة  ن���اظ���م  امل���رب���ي 
ب��ك��ل��م��ت��ه ب��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا 
ميثل  وال�������ذي  االجن�������از 
ألبناء  واع����ت����زازاً  ف��خ��راً 

طرعان كافًة.
وق������دم م���دي���ر امل���درس���ة 
التدريسية  الهيئة  باسم 
لهذا  تقديراً  رمزياً  درع��اً 
والقى  ال���رائ���ع،  االجن����از 

كلمة  ال����ب����روف����ي����س����ور 
ق��ي��م��ة ح�����ول م���وض���وع 
اطروحته التي متحورت 
والغناء  الفلكلور  ح��ول 
 ، لفلسطيني ا ل��ش��ع��ب��ي  ا
التدرسية  الهيئة  وشكر 
واالدارة على هذا التكرمي 
هذه اخلطوة  غالياً  مثمناً 
التقدم  للجميع   ً ومتمنيا

والنجاح.

م��ك��ات��ب "ك����ل ال����ع����رب" - 
الناصرة

ع����ّم����م����ت امل����ت����ح����دث����ة ب���اس���م 
بياًنا،  السمري  لوبا  الشرطة 
الشرطة  ف��ي��ه:"ت��واص��ل  ج��اء 
التحقيق في ملف اعتقال شاب 
من الزرازير، في العشرينات 
م����ن ع����م����ره، ب��ش��ب��ه��ة رف���ع 
تطبيق  عبر  تهديدية  ص��ورة 
وتضمنت  االن����س����ت����چ����رام، 
صورة مسدس واصبع على 
ال��زن��اد، إض��اف��ة إل��ى شبهات 
ب��ال��ض��ل��وع ف���ي إط�����الق نار 
الزرازير  ف��ي  متجر  ب��اجت��اه 
بحبس  قضائي  أم��ر  وخ���رق 

م��ن��زل��ي ك���ان ق��د ف���رض عليه 
م��ن ق��ب��ل احمل��ك��م��ة"، بحسب 

البيان.
الشرطة:"هذا،  بيان  وت��اب��ع 
وتعود مالبسات هذه القضية 
الى ما قبل األسبوعني، حيث 
اع��ت��ق��ل��ت ال���ش���رط���ة ال���ش���اب 
فرامل  خ��ي��وط  ق��ط��ع  بشبهة 
ملكيتها  ت����ع����ود  ش����اح����ن����ة 
وبينها   ب��ي��ن��ه  اخ����رى  ل��ع��ائ��ل��ة 
خصومة، وبالتالي ومن بعد 
مّت  واع��ت��ق��ال��ه  م��ع��ه  التحقيق 
ب��ع��د مثوله  اط����الق س���راح���ه 
وذلك  احملكمة،  قاضي  أم��ام 
بشروط مقيدة شملت احلبس 

املنزلي التام. هذا، وخالل يوم  
املشتبه  ق��ام  ال��ف��ائ��ت  السبت 
بنشر الصورة التهديدية عبر 
عبارة  وك��ت��ب  االن��س��ت��چ��رام 
شيء  "ال  معناه  ما  تضمنت 
ي��ذه��ب ه��ب��اء وك���ل ش���يء في 
اوانة جميل .. ليل حتذيرات"، 

بحسب الشرطة.
ال����س����م����ري في  وأض������اف������ت 
استالم  وم���ع  ب��ي��ان��ه��ا:"ه��ذا، 
رفع  ح��ول  اخ��ط��ارا  الشرطة 
ال��ب��وس��ت، وهي  امل��ن��ش��ور- 
املشتبه  ق���ام  ال��ي��ه،  بطريقها 
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ب��اط��الق نار 
اجتاه متجر يعود للعائلة التي 

ومع  معها،  خ��الف  على  ه��و 
بحث الشرطة وراءه لم ُيعثر 
امل��ن��زل رغ��م فرض  ف��ي  عليه 
عليه".  التام  املنزلي  احلبس 
وفي بيان الحق من املتحّدثة 
باسم الشرطة: "الحقا مت عبر 
الناصرة  في  الصلح  محكمة 
متديد فترة اعتقال املشتبه من 
الزرازير على ذمة التحقيقات 
التفاصيل  ب��ك��اف��ة  اجل���اري���ة 
وامل��الب��س��ات وال��ت��ي يشرف 
عليها احملقق املسؤول عزمي 
شرطة  م��ح��ط��ة  ف����ي  زع���ب���ي 
بالشمال"  هعيمك  م��ج��دال 

إلى هنا نّص البيان.

باسم  امل��ت��ح��دث��ة  أف������ادت 
السمري  ل��وب��ا  ال��ش��رط��ة 
في بيانها أنه "مت مؤخرا 
في محكمة السير واملرور 
ال��ت��ق��دم بالئحة  ع��ك��ا  ف���ي 
اتهام ثالثة ضد سائق )37 
عاما( من كفرقاسم بعد أن 
مت اعتقاله نهار يوم السبت 
الفائت خالل حملة ضبط 
أجرتها  م��روري��ة  شرطية 
شفاعمرو  م���دي���ن���ة  ف����ي 
ح��ي��ث ت��ب��ني خ��الل��ه��ا أن��ه 
يقود ورخصته مسحوبة 
41 ادان��ة عن  وفي سجله 
جت���������اوزات وم���خ���ال���ف���ات 
أن��ه حكم  م��روري��ة وحتى 
عليه العام الفائت بسحب 
12 شهرا  مل��دة  ال��رخ��ص��ة 
حبس  أش���ه���ر   7 وك���ذل���ك 

فعلي"وفقا للبيان.
"هذا  السمري:  وأضافت 
وم���ن امل���ق���رر ق��ض��اء مدة 
محكوميته الحقا مع تقدمه 
احملكمة  ال���ى  ب��اس��ت��ئ��ن��اف 
قرار  بخصوص  املركزية 
احل����ك����م ب���ال���س���ج���ن وف���ي 
خ���الل ف��ت��رة ال���ت���داول في 
استئنافه، مت القاء القبض 
وهو  الفائت  الشهر  عليه 
ي���ق���ود س����ي����ارة رغ�����م أن 
مسحوبة  قيادته  رخصة 
وم��ع ت��ق��دمي الئ��ح��ة اتهام 
قيادته  عن  اضافية  ضده 
ونهار  مسحوبة  برخصة 
القبض  ال��ق��اء  مت  ال��س��ب��ت 
عليه مرة اخرى وهو يقود 
شفاعمرو"،  في  سيارته 

وفقا للبيان.

ال��������ش��������رط��������ة: إع�������ت�������ق�������ال ش������������اب م���������ن ال�������������زرازي�������������ر ب�����ش�����ب�����ه�����ة ال������ت������ه������دي������د وإط������������������اق رص���������������اص وخ���������������رق أم������������ر ق����ض����ائ����ي

الصورة التي رفعها املشتبه في مشور عبر موقع انستجرام 
)املصدر: شرطة إسرائيل( 

ت�������ع�������ي�������ن ب.م���������غ���������ي���������ر خ�����م�����اي�����س�����ي 
م�����������ن ك�������ف�������رك�������ن�������ا م�����������دي�����������را ل����ق����س����م 
االم�������������راض ال����ب����اط����ن����ي����ة ف������ي رم����ب����ام

م������������������درس������������������ة ط������������������رع������������������ان ال��������������ث��������������ان��������������وي��������������ة ت���������ك���������رم 
الئ���������ح���������ة ات�����������ه�����������ام ض�����������د س���������ائ���������ق م����ن ال�������������ب�������������روف�������������ي�������������س�������������ور ج��������������ري��������������س ن����������ع����������ي����������م خ�����������������وري

ك���������ف���������رق���������اس���������م ي�����������ق�����������ود ورخ�������ص�������ت�������ه 
ادان��������ة  41 س���ج���ل���ه  وف��������ي  م����س����ح����وب����ة 

ل�������ل�������م�������رة ال������ث������ال������ث������ة:

ج��������اء م������ن امل���ت���ح���دث���ة 
لوبا  ال���ش���رط���ة  ب���اس���م 
االحد  السمري:"مساء 
بالنقب  السبع  ت��ل  ف��ي   ،
للشرطة  نشاط  وخ��الل 
السالمة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
ال����ع����ام����ة ع���ل���ى ال���ط���رق 
على  ال��ق��ب��ض  ال���ق���اء  مت 
مسحوب  سيارة  سائق 
45 شهرا  ملدة  الرخصة 
وكذلك  ق��ض��ائ��ي  ب��ح��ك��م 
غير  ق���ي���ادت���ه  رخ����ص����ة 

 28 منذ  املفعول  سارية 
التملص  م��ح��اوال  ع��ام��ا 
والهرب من افراد دورية 
ال����ش����رط����ة م���ص���ط���دم���ا 
الشرطة  دورية  بسيارة 
ح��ت��ى ادرك����ت����ه ال���ق���وات 
.ومت  عليه  القبض  ملقية 
على  القبض  القاء  ايضا 
سائق سيارة اخر وذلك 
للمرة الرابعة على التوالي 
رغم عدم حيازته رخصة 

قيادة ابدا.

ت����ل ال���س���ب���ع: اع���ت���ق���ال س���ائ���ق���ن ب������دون رخ���ص 
ب��س��ي��ارة الشرطة ق���ي���ادة واح���ده���م���ا اص���ط���دم 
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