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األسيرة تعلن عن خطوات تصعيدية  ● الحركة   
ضد إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي رًدا ىلع 

إجراءاتها القمعية بحق األسرى.

ضد  ● اتهام  لوائح  تقدم  االحتالل  محكمة   
الذين كسروا قيدهم من سجن  الستة  األسرى 
تهمة  فقط  وتتضمن  املاضي  الشهر  جلبوع 
مخالفات  أي  من  وتخلو  السجن«  من  »الفرار 
لـ7  القصوى  العقوبة  تصل  أن  ويتوقع  أمنية 
أسرى   5 لـ  اتهامات  أدرجت  سنوات سجن كما 

بمساعدة وتحريض األسرى الستة.

350 فلسطينيًا اعتقلهم االحتالل اإلسرائيلي  ●
شهر  خالل  سيدة،   )11( و  طفاًل،   )36( بينهم 

سبتمبر املاضي.

إضرابه  ● ىلع  االلتفاف  االحتالل  محاولة  رغم 
مقداد  األسير  اإلداري..  اعتقاله  بتجميد 
انتزاع  حتى  إضرابي  أفك  »لن  القواسمي: 

حريتي، ومستعد للتضحية ودفع الثمن«.



●  20 من  أكثر  أمضوا  ممن  األسرى  عمداء  قائمة  ارتفاع   
عاًما بشكل متواصل بسجون االحتالل لتصل إلى 100.

البرغوثي  ● مروان  القائد  األسير  زوجة  استقباله  خالل   
يف  أمانة  األسرى  تحرير  هنية:  اسماعيل  بالقاهرة.. 
أعناق قيادة حماس وىلع رأس أولوياتها ومستعدون 

لتقديم أي ثمن من أجل تحريرهم.

 يواجه مماطلة وإهمال طبي.. االحتالل يرجئ عملية  ●
إلجراء  املستشفى  إلى  أبو حميد  ناصر  األسير  تحويل 
الطاقم  وجود  عدم  باّدعاء  له  مقّررة  جراحية  عملية 

الطبي، وسط تدهور مستمر يف وضعه الصحي.

 بطل نفق الحرية.. األسير محمد العارضة يعلق إضرابه  ●
عن الطعام بعد تحسين بعض متطلباته الحياتية يف 

زنازين سجن عسقالن.

 تراجع الوضع الصحي لألسير أحمد عبد الرحمن قاسم  ●
من جنين بسبب اإلصابة الخطيرة التي تعرض لها أثناء 
اعتقاله قبل 13 شهرًا، حيث أصيب بتفت عظام القدم، 
لالعتقال  يخضع  وهو  بالرقبة،  وإصابات  بالفك  وكسر 

اإلداري الذي جدد له 3 مرات متتالية.

 تدهور خطير ىلع صحة األسير األسير كايد الفسفوس  ●
املضرب عن الطعام رفضًا العتقال اإلداري وتم نقله من 

عيادة الرملة الى مشفى سوروكا اإلسرائيلي.

النقب  ● سجن  يف  اإلسالمي  الجهاد  من  أسرى  ستة   
القمعية  الطعام؛ رفضًا لإلجراءات  يخوضون إضرابًا عن 
أحمد  الزير،  عرفات  هم:  واألسرى  بحقهم،  اإلسرائيلية 
عبداهلل  عساكرة،  عطية  الخطيب،  رسمي  علقم، 

خلوف، وسعيد فقها«.

الحركة األسيرة: »ضغط العدو علينا لن يكسر عزيمتنا،  ●
ال  بأنه  العالم  لكل  ونقول  موحدين،  له  وسنتصدى 
بديل عن حريتنا التي تسعى لها مـقاومـتـنا الباسلة، 
وندعو إلسنادنا وإسناد املــــقاومــة شعبًيا وإعالمًيا 

مقاومتنا  مطالب  لشرعية  الغطاء  وتوفير  وسياسًيا 
املحقة والعادلة يف تحريرنا«.

صحة  ● ننفي   « جبارين:  زاهر  حمـاس  بحركة  القيادي   
تبادل  اتفاق صفقة  إنجاز  عن  العربية  قناة  أوردته  ما 
بث  وتجنب  الحذر  لتوخي  اإلعالم  وندعو  العدو،  مع 
وعائالتهم،  األسرى  بمشاعر  تتالعب  التي  الشائعات 
ومثل هذه الشائعات لن تفلح يف الضغط ىلع قيادة 

املــــقاومــة«.

إدارّي ملدة ستة  ● اعتقال  أمر  االحتالل تصدر   مخابرات 
شهور، بحّق األسير املضرب عن الطعام شادي أبو عكر 

من بيت لحم.

األسيـر  ● تحويل  عامًا..   37 االحتالل  أمضى يف سجون   
النائب محمد أبو طير للتحقيق لدى مخابرات االحتالل 

وتمديد اعتقاله ألحد عشر يومًا.

 سلطات االحتالل تمدد اعتقال الزميل الصحفي عاصم  ●
مركز  يف  أيام   9 ملدة  نابلس  من  الشنار  مصطفى 
تحقيق بيتح تكفا، علما أنه اعتقل ىلع معبر  الكرامة 

أثناء سفره للخارج قبل أسبوع.

وضوح  ● عدم  شديدين،  وعطش  جوع  ووهن،  تعٌب   
املقدسي  األسيــر  لدى  تزداد  أعراض  الرؤية. جميعها 
مرضه  لدواء  مقاطعته  يواصل  الذي  شويكي،  أمين 

)السكري(؛ احتجاجا ىلع اعتقاله اإلداري.

من  ● بتوأم  يرزق  حامد  إسالم  األسير  ولينا«..  «محمد 
األطفال عن طريق »النطف املهربة« من داخل سجون 

االحتالل.

الزميلة الصحفية بشرى  ● 11 شهرًا..   بعد اعتقال استمر 
الطويل تحتضن عائلتها عقب االفراج عنها من سجون 
الطويل  جمال  الشيخ  والدها  غياب  االحتالل يف ظل 

املعتقل منذ 4 أشهر.



88
يومًا على التوالي

األسير كايد الفسفوس
من دورا بالخليل

55
يومًا على التوالي

األسير
هشام إسماعيل أبو هواش 

من الخليل

19
يومًا على التوالي

األسير عياد الهريمي 
من بيت لحم

81
يومًا على التوالي

األسير مقداد القواسمة 
من الخليل

50
يومًا على التوالي

األسير رايق صادق بشارات 
من طوباس

58
يومًا على التوالي

عالء سميح األعرج
من طولكرم

47
يومًا على التوالي

األسير شادي أبو عكر 
من بيت لحم

عــن  المفتــوح  اإلضــراب  يواصلــون  أســرى 
الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري في ســجون 

االحتــالل اإلســرائيلي 

إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

األسير عرفات الزير مضرب عن الطعام منذ 13 يومًا رفًضا اإلجراءات القمعية.
األسير أحمد علقم مضرب عن الطعام منذ 13 يومًا رفًضا لإلجراءات القمعية.

األسير رسمي الخطيب مضرب عن الطعام منذ 13 يومًا رفًضا لإلجراءات القمعية.
األسير عطية عساكرة مضرب عن الطعام منذ 13 يومًا رفًضا لإلجراءات القمعية.
األسير عبدالله خلوف مضرب عن الطعام منذ 13 يومًا رفًضا لإلجراءات القمعية.

األسير سعيد فقها مضرب عن الطعام منذ 13 يومًا رفًضا لإلجراءات القمعية.

األسير محمــــود العارضـــة
األسير محمــــــد العارضـــــة
األسير أيهـــــــم كممجـــــــي
األسير زكريــــــــا الزبيــــــــــدي
األسير مناضــــــل نفيعــــات
األسير يعقــــوب قـــــــادري
األسير تميم نعمان سالم

األسير ثابــت مرداوي 
األسير حســـــام عابــــد 
األسير إيــــاد جــــرادات 
األسير محمود شريم

األسير زيــــد بسيســي 
األسير أنـــس جـرادات

وائل الجاغوب

466
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمد نوارة

83
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

ياسر أبو تركي

278
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

هيثم إبراهيم بلل

189
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

عنان نجيب

37
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

142
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

119
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن


