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ناصر  ● املريض  األسير  عائلة  يمنع  االحتالل 

جهة  وأي  األحمر  الصليب  وطواقم  حميد  أبو 

أخرى من زيارته، مما يشير إلى خطورة وضعه 

الصحي.

زاهر  ● حماس،  لحركة  السياسي  املكتب  عضو 

عنها  لإلفراج  واضحة  أسماء  »وضعنا  جبارين: 

يف أي صفقة تبادل قادمة«.

سلطات االحتالل تنقل األسير هشام أبو هواش  ●

من مستشفى أساف هاروفيه الى سجن الرملة 

رغم وضعه الصحي الصعب وإصابته بفيروس 

كورونا.

صفوف  ● يف  بكورونا  إصابة   413 األسير:  نادي 

انتشار  بداية  منذ  االحتالل  بسجون  األسرى 

 7 بينهم  الجاري  العام  50 خالل  منهم  الوباء، 

أسيرات واألسير هشام أبو هواش.



االحتالل  ● مخابرات  أيام..   4 منذ  الطعام  عن  مضرب 

اإلسرائيلي تحول القيادي يف الجبهة الشعبية األسير 

حسام الرزة )67 عاًما( من مدينة نابلس لالعتقال اإلداري 

ملدة ستة أشهر.

لليوم الـ23 ىلع التوالي.. األسرى اإلداريون يف سجون  ●

االحتالل  ملحاكم  مقاطعتهم  يواصلون  االحتالل 

شعار  تحت  اإلداري  االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة 

قرارنا حرية.

النجار  ● مجاهد  لألسير  اإلداري  االعتقال  ُيجدد  االحتالل 

من سلواد لـ4 أشهر، حيث كان مقررا اإلفراج عنه يوم 

غد بعد إضرابه لـ43 يوما يف وقت سابق رفضا العتقاله 

اإلداري.

الذين  ● األسرى  أبناء  وهم  الحرية«  »سفراء  عدد  ارتفاع 

الى  السجون،  خارج  النطف  تحرير  عمليات  عبر  اُنجبوا 

)104( طفاًل، بعد أن رزق األسير »يسرى الجوالني« بتوأم 

اناث.

األسـير  ●  .. القضبان«  خلف  وشباب  مالَحقة  »طفولة 

مناقشة مشروع  الصفدي محروم من  نديم  املقدسي 

قبل  من  اعتقاله  بسبب  بيرزيت  جامعة  يف  تخرجه 

االحتالل منذ عدة أشهر .. اعتقل أكثر من 20 مرة أولها 

عندما كان بعمر 13 عاًما فقط.

من  ● ُمقعد  وهو  خزيمية  القادر  عبد  يعتقل  االحتالل 

ذوي االحتياجات الخاصة مع نجله نبيل خزيمية، وذلك 

بعد اقتحام منزله وتفتيشه يف بلدة قباطية بجنين.

جيش االحتالل يعلن تسليم عائلة األسيرين غيث وعمر  ●

الحارثية  سيلة  بلدة  يف  منزلها  بهدم  قرارًا  جرادات 

غرب جنين.

أسرى الجبهة الشعبية يرفضون الخروج للفحص األمني  ●

يف سجن رامون وقوات االحتالل تقتحم الغرف وتخرج 

بالتصعيد  يهددون  واألسرى  األيدي،  مكبلي  األسرى 

تتم  لم  إذا  السجون  لكل  االحتجاجية  الخطوات  ونقل 

االستجابة ملطالبهم.

محكمة االحتالل تحكم ىلع األسـير املقدسي محمد  ●

بسام عبيد من بلدة العيساوية بالسجن الفعلي ملدة 

24 شهرًا وهو معتقل منذ 9 شهور، وكان رزق بمولوده 

قاعة  يف  مرة  ألول  ورآها  السجن  يف  وهو  األول 

املحكمة.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  128 ىلع  الـ  لليوم  السكري  تلقي عالج مرض 

رفضًا العتقاله اإلداري.
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