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كريم  ● الفلسطينيين  األسرى  عميد  والدة  وفاة 

أن  وبعد  عنه  اإلفراج  من  أشهر  قبل  يونس 

أمضى 40 عاًما يف سجون االحتالل.

إذنا  ● قرية  من  )40عاما(  عواودة  خليل  األسير 

جنوبي الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 

67 ىلع التوالي، واألسير رائد ريان )27عاما( من 

قرية بيت دقو شمال القدس املحتلة يضرب 

لليوم 32؛ احتجاجا ىلع اعتقالهما اإلداري.

جيش االحتالل يفّجر منزل األسير عمر جرادات  ●

بجنين،  الحارثية  السيلة  بلدة  اقتحام  خالل 

حيث يتهمه االحتالل بتنفيذ عملية حومش 

يف ديسمبر املاضي.
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عواودة  ● خليل  املعتقل  ُتعيد  االحتالل  سجون  إدارة 

املضرب عن الطعام منذ 67 يوًما إلى سجن »الرملة« 

بعد أّن نقلته إلى مستشفى »أساف هروفيه« نتيجة 

لخطورة وضعه الصحّي.

حكومة  ● السنوار:  يحيى  بغزة،  حماس  حركة  رئيس 

ملف  أن  وتعتقد  جمهورها  ىلع  تكذب  االحتالل 

األسرى يمكن أن يطوى يف زوايا النسيان، وال خطوط 

حمراء تمنعنا من القيام بواجبنا تجاه أسرانا.

صحفيًا  ●  15 الصحافة..  لحرية  العاملي  اليوم  يف 

فلسطينيًا يقبعون يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

االحتالل يفرج عن نائب مدير األوقاف بالقدس الشيخ  ●

أيام   5 ملدة  املنزلي  السجن  بشرط  بكيرات  ناجح 

وكفالة بستة آالف شيكل.

للمرة الخامسة ىلع التوالي.. محكمة االحتالل تجدد  ●

لحم  بيت  من  لألسير حسن شحادة  االداري  االعتقال 

ملدة 3 شهور، وهو معتقل منذ 21 شهرًا.

االحتالل  ● محكمة  التوالي..  ىلع  الخامسة  للمرة 

العسكرية تجدد االعتقال اإلداري بحق األسير ياسر أبو 

شرار من أريحا ملدة شهرين علما أنه معتقل منذ 18 

شهرًا.

الصحفي  ● اعتقال  تمدد  العسكرية  االحتالل  محكمة 

 28 بتاريخ  اعتقل  وكان  أسبوع،  ملدة  قواريق  أيمن 

إلى  ونقل  قلنديا  حاجز  ىلع  مروره  أثناء  نيسان 

التحقيق يف مركز املسكوبية.

●  6 ملدة  إداري  اعتقال  قرار  تصدر  االحتالل  محكمة 

أشهر بحق األسير القيادي فى الجبهة الشعبية عبد 

اهلل عفيف زكارنة من مدينة جنين وكان اعتقل ىلع 

حاجز زعترة قبل أسبوعين.

محكمة االحتالل العسكرية تحول األسير الشيخ علي  ●

اإلداري  لالعتقال  جنين  قباطية جنوب  من  الرب  أبو 

ملدة 3 شهور.

بلدة  ● من  سعافين  ختام  األسيرة  عن  يفرج  االحتالل 

بيتونيا برام اهلل بعد 19 شهًرا من االعتقال.

من  ● فلسطينيين  قاصرين  تعتقل  االحتالل  شرطة 

العلم  بإنزال  قيامهما  بزعم  املحتلة،  حيـفا  مدينة 

اإلسرائيلي من ىلع عامود كهرباء.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب
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