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املؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى )تضامن( تطالب  	
والصليب  اإلنسان  حقوق  ومجلس  املتحدة  األمم 
األحمر لإللتفات لقضية األسرى املضربين عن الطعام 

ووقف املجزرة بحق األسرى اإلداريين واملرضى. 

حركة  	 أسرى  إضراب  انتهاء  تعلن  األسيرة  الحركة 
البرنامج  ضمن  خاضوه  الذي  اإلسالمي  الجـهــاد 
إدارة  إجراءات  ملواجهة  عليه  املتفق  الوطني 

السجون القمعية.

يف  	 االحتالل  أطباء  املركزة..  للعناية  نقله  بعد 
تغذية قسرية  بمحاولة  قاموا  »كابالن«  مستشفى 
الطعام  عن  املضرب  لألسير  واملدعمات  باملحاليل 
إضرابه  لكسر  بالسرير  مكبل  وهو  القواسمي  مقداد 

املفتوح عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري.

االحتالل ينقل األسيرين املضربين عن الطعام عالء  	
بعد  املستشفى  إلي  هواش  أبو  وهشام  األعرج 
تدهور وضعهم الصحي، فيما جرى إعادتهم لعيادة 

سجن الرملة.



املكتب  	 رئيس  األردني..  البرملان  رسالة  ىلع  رًدا 
السياسي لحركة حـماس، إسماعيل هـنية: »لن نتردد 
ومستقباًل،  اآلن  األسرى  تحرير  مسؤولية  تحمل  يف 
األسرى  لإلفراج عن  العدو  الصراع مفتوحة مع  وأجندة 
األردن  أسرى  فيهم  بمن  والعرب  الفلسطينيين 

وسيتحقق هذا الهدف عاجاًل أم آجاًل«.

إضراًبا  	 يبدأ  الحرية  نفق  قائد  العارضة  محمود  األسير 
التعسفية بحقه  الطعام رفًضا لإلجراءات  مفتوًحا عن 

وحق األسرى يف سجون االحتالل. 

يفرض  	 اإلسرائيلي  االحتالل  الحرية..  نفق  أبطال  أحد 
قادري  يعقوب  املعزول  األسير  ىلع  جديدة  عقوبات 
والذي يعيش بظروف سيئة جًدا مع منعه من الزيارة أو 

الخروج للساحة. 

سجون  	 يف  األسيرة  الحركة   .. ل  العاشرة  الذكرى  يف 
وبال  كبيرة  باملـقــاومـة  »ثقتنا  اإلسرائيلي:  االحتالل 
هذه  أصبحت  القــدس  سـيــف  معركة  وبعد  حدود.. 

الثقة يقيًنا بإذن اهلل«.

ثالث أسيرات يعلن إضرابهن عن الطعام إسناًدا لألسرى  	
املضربين عن الطعام، وهن منى قعدان، أمل طقاطقة، 

شاتيال أبو عيادة.

بالسالح  	 املدججة  لالحتالل  التابعة  القمع  قوات 
نّفذت  حيث  »جلبوع«،  سجن  يف   )1( قسم  اقتحمت 
خالله عمليات تفتيش واسعة داخل القسم، واعتدت 
وأقدمت  أسيًرا،   )90( نحو  عددهم  البالغ  األسرى  ىلع 

إدارة السجن ىلع قطع املاء والكهرباء عنهم. 

بعد مماطلة وتنغيص لفرحتها..  	

أبو كميل يف أحضان عائلتها  	 األسيرة املحررة نسرين 

6 سنوات  دام  اعتقال  بعد  غزة  لقطاع  وصولها  عقب 

يف سجون االحتالل. 

الصالح  	 مدحت  املحرر  السوري  األسير  استشهاد 

يف  شمس  مجدل  بلدة  مقابل  إسرائيلي  باستهداٍف 

الجوالن املحتل.

مركز توقيف »حوارة« يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة  	

املياه  لهم  توفر  ال  املعتقل  إدارة  أن  كما  اآلدمية، 

وكذلك  اسبوعين،  من  اكثر  منذ  لالستحمام  الساخنه 

تفوح  عفنه  بطانيات  واعطائهم  اغطية  وجود  عدم 

منها روائح كريهه وقذرة، وعدم توفر املالبس، إضافة 

إلى تعمدها تجاهل أمراضهم وآالمهم وال تقدم لهم أي 

عالج ألوضاعهم الصحية الصعبة.

األسرى )تضامن( تعلن  	 للتضامن مع  الدولية  املؤسسة 

قضية  الفلسطينيون..  »األسرى  بعنوان  دبلومة  عن 

ملدة  تدريبية  ساعة   18 بواقع  شعب«  وحكاية  وطن 

شهرين.

الصحفية نسرين سالم وشقيقتها ساجدة  	 اإلفراج عن 

بشرط اإلبعاد عن منطقة باب العامود بالقدس مسافة 

150 متًرا ملدة 15 يوًما، علما أن االحتالل اعتقلهما عقب 

االعتداء عليهما.

يواصلـون معركـة األمعـاء الخاويـة رفًضـا العتقالهـم اإلداري في 6
سـجون االحتالل اإلسـرائيلي.

أســــــــــرى



102
يومًا على التوالي

األسير كايد الفسفوس
من دورا بالخليل

69
يومًا على التوالي

األسير
هشام إسماعيل أبو هواش 

من الخليل

33
يومًا على التوالي

األسير عياد الهريمي 
من بيت لحم

95
يومًا على التوالي

األسير مقداد القواسمة 
من الخليل

79
يومًا على التوالي

عالء سميح األعرج
من طولكرم

61
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 

نابلــس  مــن  ســالم  نعمــان  تميــم  األســير 
ــذ 24 يومــا رفضــًا  مضــرب غــن الطعــام من

االنفــرادي. لعزلــه 

عــن  مضــرب  العارضــة  محمــود  األســير 
التوالــي  علــى  الخامــس  لليــوم  الطعــام 
رفضــًا إلجــراءات االحتــالل التعســفية بحقــه 

األســير عرفــات الزيــر مضــرب عــن الطعــام 
منــذ 27 يومــًا رفًضــا اإلجــراءات القمعيــة.

األســير أحمــد علقــم مضــرب عــن الطعــام 
منــذ 27 يومــًا رفًضــا لإلجــراءات القمعيــة.

عــن  مضــرب  الخطيــب  رســمي  األســير 
رفًضــا لإلجــراءات  يومــًا   27 الطعــام منــذ 

لقمعيــة. ا

عــن  مضــرب  عســاكرة  عطيــة  األســير 
رفًضــا لإلجــراءات  يومــًا   27 الطعــام منــذ 

. لقمعيــة ا

عــن  مضــرب  خلــوف  عبداللــه  األســير 
رفًضــا لإلجــراءات  يومــًا   27 الطعــام منــذ 

. لقمعيــة ا

األســير ســعيد فقهــا مضــرب عــن الطعــام 
منــذ 27 يومــًا رفًضــا لإلجــراءات القمعيــة.

عــن  مضــرب  عــرام  أبــو  خليــل  األســير 
لألســرى  اســنادًا  يومــًا   15 منــذ  الطعــام 

الطعــام. عــن  المضربيــن 

وائل الجاغوب

480
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمد نوارة

97
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

ياسر أبو تركي

292
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

هيثم إبراهيم بلل

203
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

عنان نجيب

51
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

156
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

135
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

األسير ثابت مرداوي 	 
األسير حسام عابد 	 
األسير إياد جرادات 	 
األسير محمود شريم	 
زيد بسيسي 	 
أنس جرادات	 


