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"الصحة" تضبط أدوية
فاسدة في بيت لحم

اﻟﻒ ﻣﺒﺮوك ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺧﺎﻟﺪه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻳﺎﺳﻴﻦ

ﻟﺸﻬﺮ آذار 2018

اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى

اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺑﺎ ﻋﺮﺑﻴﺪ

ﻟﻴﻨﺎ روﺣﻲ ﺳﻌﻴﺪ

ﻓﺎروق ﻋﺎدل ﻫﻼﻟﻲ

ﻣﻴﺴﺎء رﺟﺎ ﺑﻜﻠﻴﺰي

اﻻﺳﺒﻮع اﻻول

اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ

رﺷﻴﺪ ﻓﻬﻤﻲ ذره

ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﻪ

ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﺑﻮﺑﻜﺮ واروى

ﺳﻬﻰ ﻋﻄﺎ ﻋﻠﻘﻢ

ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮﻏﺮﺑﻴﺔ

ﺳﻤﻴﻪ ﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺳﺎره ﻓﺮج ﺟﺒﺎرﻳﻦ

اﻳﺎد ﺣﺴﻨﻲ ﻋﻨﺘﺮي

اﻣﺎل اﺣﻤﺪ اﻟﺰﻋﺎﻧﻴﻦ

روان ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮي

ﺳﻬﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻮض

ﺳﻼم ﻣﺤﻤﻮد دراﻏﻤﺔ

ﻟﻴﻠﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻄﻮن ﺑﻮﻻﻳﺔ واﻟﺪﻫﺎ

ﻧﻌﻤﻪ ﺑﺪر اﻟﺮاﻋﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﺎرس اﺣﻤﺪ

ﻣﻌﺮوف ﺻﺒﺤﻲ ﻟﺒﺎده

ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
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رام الله " -األيام" :ضبطت وزارة
الصحة ،بالتعاون والتنس���يق مع
األجهزة األمنية ،مس���اء أول من
أمس ،كمي���ات كبيرة من األدوية
ّ
المهربة ،والمنتهية الصالحية،
في محافظة بيت لحم.
وقال���ت الوزارة ،ف���ي بيان لها،
أمس" :تمكنت طواقم التفتيش
الصحي في مديري���ة صحة بيت
لح���م ،وبالتنس���يق والتعاون مع
جهاز المخاب���رات العامة ،وجهاز
مكافح���ة المخ���درات م���ن ضبط
أدوي���ة مهرب���ة وغي���ر صالح���ة
لالس���تخدام ،إضاف���ة ال���ى مواد
مخ���درة ،وأدوي���ة مباع���ة لصالح
وزارة الصحة".
وأش���ار مدي���ر ع���ام الرعاي���ة
الصحية األولية كمال الش���خرة،
إلى أن هناك تعليمات مش���ددة
م���ن وزي���ر الصح���ة ج���واد عواد
بضرورة متابعة السوق الدوائية،
وجاهزية فرق التفتيش في كافة
مديريات الصحة التابعة للوزارة
وعمله���ا المتواص���ل عل���ى مدار
الساعة ،بهدف ضبط المخالفين
والمهربين.

 ..وضبط أدوية
ومبيدات زراعية
ممنوعة في جنين
رام الل���ه " -األي���ام" :ضبط���ت
طواق���م الضابط���ة الجمركي���ة،
ومديري���ة الزراعة ف���ي محافظة
جني���ن ،أمس ،أكثر م���ن  200لتر
من األدوي���ة والمبيدات الزراعية
الممنوعة من التداول.
وأف���اد بي���ان إلدارة العالق���ات
العام���ة واإلع�ل�ام ف���ي الضابطة
الجمركي���ة ،بأن���ه أثن���اء دورية
مش���تركة م���ع قس���م الرقاب���ة
الزراعي���ة بمديري���ة الزراعة على
المح�ل�ات الزراعي���ة ف���ي جنين،
ت���م ضب���ط الكمي���ة المذك���ورة
والممنوع تداولها في األس���واق
الفلس���طينية بق���رار م���ن وزارة
ً
وبن���اء عليه تم التحفظ
الزراعة،
عل���ى المضبوطات ل���دى مديرية
الزراع���ة الس���تكمال اإلج���راءات
القانونية الالزمة.

ق��وات االحتالل تعتق��ل  13مواطنًا بينهم طفل
رام الل���ه " -األي���ام" :اعتقل���ت ق���وات
االحت�ل�ال ،فجر أم���س 13 ،مواطنًا ،خالل
حملة مداهمات في ع���دد من محافظات
الضفة ،بينهم طفل.
وقال نادي األس���ير ،في بيان صحافي،
أم���س ،إن ق���وات االحت�ل�ال اعتقل���ت 7
مواطنين م���ن عدة مناط���ق وبلدات في
محافظ���ة الخلي���ل ،بينهم أس���ير محرر،
وهم :سيف سليم رش���دي ،وعالء حسن
مرار ،ومحمد س���ميح أبو شخيدم ،ومحمد
حسن أبو ش���يخدم ،ومحمد عبد الرحمن
البستنجي ،ومحمد س�ل�امة أبو ساكوت،
إضاف���ة إل���ى األس���ير المح���رر مش���ير
الش���حاتيت ال���ذي قض���ى نح���و ثماني
سنوات في سجون االحتالل.
وأش���ارت مصادر أمنية ومحلية إلى أن
ً
ق���وات االحتالل اعتقل���ت كال من :محمد
حس���ن أبو ش���خيدم ،وعالء حس���ن مرار،

ومحمد س���ميح أبو ش���خيدم من مدينة
الخليل ،ومحمد سالمة عزات أبو ساكوت
( 19عام���ًا) من بل���دة بني نعيم ش���رقًا،
وسيف سليم رش���دي من مخيم العروب
ً
ش���ماال ،والمواطنين محم���د عبد الرحمن
البس���تنجي ،واألس���ير المح���رر مش���ير
الشحاتيت من بلدة دورا جنوبًا.
كما اقتحم���ت تلك الق���وات عددا من
من���ازل المواطنين في مدين���ة الخليل،
وفتش���تها ،عرف من أصحابها :األس���ير
المحرر عايد مرقة.
وأصي���ب العش���رات بح���االت اختناق،
خالل مواجهات ليلية اندلعت في مخيم
العروب ش���مال الخلي���ل ،أطلقت خاللها
ق���وات االحتالل قنابل الغاز الس���ام نحو
من���ازل المواطني���ن ،وفتش���ت عددا من
المنازل في عدة حارات بالمخيم.
وأوضح نادي األسير أن قوات االحتالل

اعتقلت  6مواطنين من محافظة رام الله
والبي���رة ،بينهم طف���ل ،وغالبيتهم من
مخيم األمعري ،وهم :جمال الطويل وهو
أسير محرر ،ووالد األسيرة بشرى الطويل
المعتقل���ة إداري���ًا ،إضاف���ة إل���ى حمزة
حس���ين عبد الرحمن ( 18عامًا) ،ومجاهد
زهي���ر ّ
حماد ( 27عامًا) ،وأحمد أبو كويك،
والطفل أيه���م رائد أحمد ( 13عامًا) وهو
من بلدة دير قديس.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ب���أن قوات
االحت�ل�ال اعتقل���ت المواطني���ن مجاهد
حم���اد ،وحم���زة اعمر ،بعد ده���م منزلي
ذويهما في مخيم األمعري جنوب مدينة
رام الله ،والمواط���ن جمال الطويل ،عقب
دهم منزله ف���ي مدينة البيرة ،مبينة أن
تلك الق���وات دهمت بلدة بيت لقيا غرب
رام الله ،وفتش���ت منزل المواطن محمد
حسين موسى.

إطالق نار متقطع ش��رق خان يونس ورفح
كتب محمد الجمل
نفذت عدد م���ن الدباب���ات ترافقها أربع
جرافات عس���كرية إسرائيلية ،عملية توغل
محدودة صباح أمس ،اس���تهدفت األطراف
الشرقية من بلدة الشوكة الزراعية ،الواقعة
بمحاذاة خط التحديد ،أقصى شرق محافظة
رفح.
وقال مزارعون من س���كان البلدة ،إن عدد
من الدبابات واآلليات العسكرية المصفحة،
كانت متوقف���ة على خط التحديد ش���مال
ش���رقي المحافظة ،تقدمت عشرات األمتار
ف���ي اتجاه الغ���رب ،وتمرك���زت بالقرب من
بساتين ومزارع فلسطينية.
وأكد المزارعون أن المس���اندة للجرافات
توقفت خارج الحدود ،وأحكمت س���يطرتها
على بعض المناطق ش���مال ش���رقي البلدة،
تزامنا مع عمليات تجريف متفرقة نفذتها
الجراف���ات ،أس���فرت عن إزالة ت�ل�ال رملية
ونباتات حرجية.
كم���ا ش���رعت ف���رق هندس���ية بجي���ش
االحتالل بترميم أجزاء من الس���ياج الفاصل
كان متظاهرون نجحوا باقتالعه.
وكانت مناطق متفرقة من شرق محافظتي
رف���ح وخ���ان يون���س ،تعرضت إلط�ل�اق نار
إس���رائيلي متقط���ع م���ن الدباب���ات وأبراج
المراقب���ة المنتش���رة ش���رق المحافظتين،
باستخدام الرشاشات الثقيلة والمتوسطة.
ووفقا للمصادر المتع���ددة فإن مزارعين
كان���وا يتواج���دون في أراضيه���م القريبة
م���ن بلدت���ي الش���وكة والفخ���اري ش���رق

المحافظتي���ن ،تعرضوا إلط�ل�اق نار انطالقًا
من نقاط مراقبة عسكرية منتشرة على طول
الخط المذكور.
وأوضح���ت ذات المص���ادر أن إطالق النار
تركز في محيط مزارع وبس���اتين قريبة من
موقع "صوفاه" ،لم يس���فر عن وقوع إصابات
في صفوف المزارعي���ن أو المواطنين ،لكنه
تس���بب في إلحاق أضرار متفاوتة في بعض
المباني والغرف الزراعية.
كما أطلق���ت أبراج المراقبة اإلس���رائيلية
المنتش���رة على طول خط التحديد ،عدد من
القنابل الضوئية في س���ماء المنطقة ،خالل
ساعات ليلة أول من أمس.
وكعادته���ا اليومي���ة ،نف���ذت ع���دد من
الدبابات خالل س���اعات فج���ر وصباح أمس

أعمال تمش���يط في محي���ط معبر "صوفاه"،
بع���د أن انطلق���ت الدبابات م���ن داخل خط
التحدي���د ،وتحرك���ت بكثاف���ة ف���ي محيط
البلدات الفلسطينية.
وتزامن���ا مع االنتش���ار اإلس���رائيلي على
خط التحدي���د ،واصلت الطائ���رات الحربية
واالستطالعية اإلسرائيلية عمليات التحليق
المكثفة في أجواء المدينتين ،وقد تركزت
عملي���ات التحلي���ق فوق الحدود الش���رقية
للمحافظة.
وكان مواطنون من سكان البلدة المذكورة،
أكدوا قيام قوات االحتالل بتنفيذ مناورات
وتدريب���ات في محيط خ���ط التحديد خالل
اليومين الماضيين ،خاصة في قرب المواقع
العسكرية.

تهنئة بالزفاف

قلقيلي���ة� عزون � يتق���دم آل أبو لب���دة عامة وعمر
س���ليمان أبو لبدة وزوجت���ه وأوالده خاصة :الدكتور
عبد الل���ه والدكتورة س���عاد والمحاس���بة صابرين
وسيف بأجمل التهاني والتبريكات من ابنهم
عالء أبو لبدة
لمناس���بة زفافه عل���ى صاحبة الص���ون والعفاف
الدكتورة حنين عبد الكريم سليم
ألف ألف ألف مبروك
وبالرفاء والبنين

