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ثمن الحرية.. االحتالل يحكم ىلع أسرى نفق  ●

مالية  وغرامة  سنوات  خمس  بالسجن  الحرية 

بقيمة 5 آالف شيكل.

رغم تدهور وضعهما الصحي.. األسيران خليل  ●

عن  إضرابهما  يواصالن  ريان  ورائد  عواودة 

الطعام رفضا لالعتقال اإلداري.

األقصى  ● ىلع  نقلق  لن  األسيرة:  الحركة 

والقدس، ولن نقلق ىلع حريتنا ما دام رجال 

والدين  الوطن  القابضون ىلع جمر  املقاومة 

التحرير  إلنجاز  املقاومة  قيادة  إشارة  يرقبون 

القهر  سجون  من  تحريرنا  منه  القلب  ويف 

والظلم الصهيونية.
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18 شهيدا  ● السنوار:  القسام محمد  كتائب  القائد يف 

خالل  جنود  خطف  لعملية  تجهيزهم  أثناء  ارتقوا 

أجل  من  غزة  حدود  ىلع  القدس  سيف  معركة 

دفع االحتالل إلنجاز صفقة تبادل لتحرير أسرانا يف 

السجون.

لجنة األسرى اإلداريون يف سجون االحتالل: »األسرى  ●

اإلداريون يف كافة السجون يعلنون عن خطوة عدم 

الوقوف ىلع العدد اليوم الثالثاء«.

وفاة والدة األسير يعقوب قادري من جنين وهو أحد  ●

أبطال عملية »نفق الحّرّية« يف سجن جلبوع.

الحركة األسيرة: »قررنا تسليم ضابط العدد املسائي  ●

اإلفراج  اليوم رسالة تطالب بضرورة  السجون  يف كل 

فأكثر  عامًا  أمضى  أسير  كل  عن  والعاجل  الفوري 

يف  اإلداريين  لألسرى  إسنادًا  اإلداري،  االعتقال  يف 

نضالهم«.

محكمة االحتالل ترفض مجددا التماس األسير خليل  ●

عواودة املضرب عن الطعام منذ 88 يوًما، وذلك رغم 

خطورة وضعه الصحي.

اإلسرائيلي..  ● الحكم  يهمنا  »ال  قادري:  يعقوب  األسير 

وما  الصفعة،  ووجهنا  املستحيل  صنعنا  أننا  املهم 

نحن  مستحياًل،  وأجهزتها  إلسرائيل  بالنسبة  كان 

وصلنا إليه«.

اإلفراج  ● من  قليلة  أيام  وقبل  األسر  من  أعوام   5 بعد 

جديدة  اتهام  الئحة  توجه  االحتالل  محكمة  عنه.. 

غرب  جنوب  تل  قرية  من  اشتية  معاذ  األسير  بحق 

نابلس.

سجن  ● من  العارضة  محمود  األسير  ينقل  االحتالل 

عسقالن إلى عزل سجن ريمون.

اعتقال خلية لحماس  ● »الشاباك يزعم  مصادر عبرية: 

خططت لقتل عضو الكنيست إيتمار بن غفير وخطف 

القطار  ىلع  مفخخة  مسيرة  طائرة  وإطالق  جنود 

االستيطاني يف القدس«.

قوات االحتالل اعتقلت 1228 مواطًنا فلسطينًيا خالل  ●

شهر إبريل املاضي.

فتحي  ● همام  الشاب  تعتقل  إسرائيلية  خاصة  قوة 

حازم شقيق منفذ عملية تل أبيب رعد حازم، وذلك 

يف الطريق بين نابلس وجنين، حيث اصطدمت آلية 

عسكرية بمركبته واعتقلته وحدة من املستعربين.

أسرى  ● بالناصرة: »هروب  اإلسرائيلية  قاضية املحكمة 

جلبوع لم نشهد سابقًا مثله، وُشّلت حركة إسرائيل 

أليام حتى إعادتهم للسجن«.

املحامي خالد زبارقة: »املحكمة اإلســـرائيلية ُتمدد  ●

اعتقال الشيخ يوسف الــباز وتحول ملفه إلى »ضابط 

سلوك« والقرار بشأن االعتقال حتى نهاية اإلجراءات 

يف حزيران املقبل«.

األسير  ● ىلع  تحكم  العسكرية  االحتالل  محكمة 

الفعلي  بالسجن  نابلس  من  قواريق،  أيمن  الصحفي 

ملدة ستة أشهر ويوم، وهو معتقل منذ شهر.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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