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م��ح��م��د  االداري  امل��ع��ت��ق��ل 
ابراهيم من كابول ُيعانق 
احل������ري������ة ب����ع����د ع��������ام ف���ي 
السجون اإلسرائيلية   ص 6

طرق  من  طريق  الطعام  عن  االسرى  "اضراب 
شهيد" فهو  الطريق  هذه  في  ميوت  ومن  النضال 

العرب": ل�"كل  حسني  محمد  الشيخ   – املقدسة  والديار  فلسطني  مفتي  سماحة 

السجون  داخل  االسرى  من  شهداء  يقع  "قد   
ل  حصو يتحمل  لن  لفلسطيني  ا لشعب  ا و

فلسطيني" اسير  ألي  مكروه  أي 

العرب": ل�"كل  قراقع  – عيسى  وزير شؤون االسرى 

 *املظاهرات التي انطلقت منذ اليوم االول لإلضراب وما زالت مستمرة هي تعبير عن غضب الشارع وقد تتطور 
الى اكثر من ذلك واسرائيل تتحمل مسؤولية تفجر االوضاع على االرض الن االمور قابلة لالشتعال       ص 4

15 عاًما في  بعد 
السجون غياهب 

ع���م���ي���دة االس����ي����رات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ات إب��ن��ة 
جربوني  لينا  عرابة 
2 ص  احل�����ري�����ة     ت���ن���ال 

في  15 عاًما  بعد 
السجون غياهب 

ع���م���ي���دة االس����ي����رات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ات إب��ن��ة 
جربوني  لينا  عرابة 
2 ص  احل�����ري�����ة     ت���ن���ال 

خ������������ال م��������ؤمت��������ر ال��������ب��������ي��������وت غ�������ي�������ر امل��������رخ��������ص��������ة ف����������ي ال���������ب���������ل���������دات ال�����ع�����رب�����ي�����ة

ب����ت����وس����ي����ع  ي�����ك�����م�����ن  احل����������ل  س�������وي�������د:  ح�����ن�����ا  د. 
ص18  الهدم      أوامر  وجتميد  البناء  مسطحات 

2017 ب���داي���ة  م���ن���ذ  ال���ع���رب���ي  امل���ج���ت���م���ع  ف���ي  ق���ت���ل  ج���رمي���ة   20
م������ص������رع ال�������ش�������اب م����ح����م����د س�����ق�����ا م�������ن ي������اف������ا اث���������ر ت�����ع�����رض�����ه الط�����������الق ن�����ار
اعتقال شاب عربي من الرملة بشبهة الضلوع بقتل عصام مصاروة من الطيبة      ص 12 + 14

سخنني في  تتفاعل  زالت  ما  السكن  وازمة  القسائم  قضايا 

ت��������������أج��������������ي��������������ل إج��������������������������������������راء امل���������������ن���������������اق���������������ص���������������ات ع�������ل�������ى 
ق���������س���������ائ���������م ح�������������ي احل���������������������ان ت��������ث��������ي��������ر ال�����������ت�����������س�����������اؤالت
التي قمنا بها لم تغير احلقائق على االرض النشاطات  : كل    احملامي عمر حيادري 
   احلراك الشبابي :احد السماسرة سيطر على قسائم حي الغدير ويبيع القسيمة بسعر 1700 
شيكل للمتر     مازن غنامي رئيس البلدية : ال اعترف باحلراك الشبابي النهم ال ميثلون احداً       ص8 

 137 ل��س��ل��ب اك��ث��ر م���ن  م��خ��ط��ط س��ل��ط��وي 
11 ص  ال������ك������روم     م���ج���د  اراض�������ي  م����ن  دومن������ا 

اخ�����ت�����ي�����ار ب�����روف�����ي�����س�����ور اح������م������د ع�����ي�����د م���ن 
6 ص  دب���وري���ة إلي���ق���اد ش��ع��ل��ة االس���ت���ق���ال     

للقتل نفسه  يعّرض  وال  النفس  قتل  عن  البعد  كل  بعيد  وهو  حقه  ميارس  االسير   *
ال�����ق�����ل�����ب  ل�������ه�������ا  وي�������ن�������ف�������ط�������ر  ص������ع������ب������ة  ال�����������ق�����������دس  ف�����������ي  االوض���������������������������اع    *
4 ال�������ع�������ق�������ي�������دة    ص  ال�������ع�������ب�������ادة وح��������ري��������ة  ب�����ح�����ري�����ة  وإس��������رائ��������ي��������ل مت��������س 


