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محقًقا  	 نصًرا  ينتزع  القواسمي  مقداد  األسير 
وينهي إضرابه املفتوح عن الطعام، بعد معركة 

استمرت 113 يوًما.

حماس  	 حركة  يف  القيادي  وفاة  األسرى..  نصير 
ووزير األسرى السابق وصفي قبها متأثرا بإصابته 

بفيروس كورونا.

ضد  	 الطعام  عن  املضرب  الهريمي  عياد  األسير 
اعتقاله اإلداري: أعاني من وضع صحي متدهور 
يف عيادة سجن الرملة وال أتناول إال املاء فقط، 

ومستمر يف إضرابي حتى الحرية أو الشهادة.

محاكمة  	 جلسة  خالل  كممجي،  أيهم  األسير 
من  »سنخرج  الحرية:  نفق  ألســـرى  االحتالل 
تحت  من  قهرناهم  كما  األرض  فوق  من  الباب 

األرض سنخرج مرة أخرى ان شاء اهلل«.

األسير يعقوب قادري: نعيش يف مقابر.. حريتنا  	
فوق كل شيء، سنعود إلى فلسطين التاريخية.



القيادي يف حركة حماس، خليل الحية: »طرحنا مبادرة  	
إنسانية لإلفراج عن األسرى املرضى وكبار السن مقابل 
اإلفراج عن معلومات عن الجنود األسرى، لكن االحتالل 

رفض ذلك«.

محكمة االستئنافات العسكرية لالحتالل يف »عوفر«  	
تقرر تخفيض مدة األمر اإلدارّي الصادر بحّق األسير هشام 
أبو هواش املضرب منذ)84 يوًما( رفًضا العتقاله اإلدارّي، 

وذلك من )6( شهور إلى )4( شهور غير )جوهري(.

إدارة سجن »عسقالن« تنقل األسير ناصر أبو حميد إلى  	
منذ خضوعه  الثالثة  للمرة  وذلك  »برزالي«،  مستشفى 
يف التاسع عشر من أكتوبر املاضي لعملية الجراحية 
الرئة، وسط تدهور مستمر ىلع  الستئصال ورم ىلع 

وضعه الصحي.

األسير  	 ىلع  حكمًا  تصدر  اإلسرائيلي  االحتالل  محكمة 
إسالم حامد من سلواد شرق رام اهلل  بالسجن ملدة 21 

عامًا.

	  20 املحكوم  سلفيت  من  مرعي  العزيز  عبد  األســير 
مع  تضامنًا  الطعام  عن  املفتوح  إضرابه  يبدأ  عاًما 

األسرى املضربين.

األسير حسام علي القواسمي من الخليل، يعلن اضرابه  	
عن الطعام إسنادًا لألسرى املضربين وهو معتقل منذ 

عام 2014م، ومحكوم بالسجن املؤبد ثالث مرات.

تنقل  	 االحتالل  »إدارة سجون  عائلية:  مصادر  عن  نقاًل 

إلى  النقب  سجن  من  العيساوي  طارق  سامر  األسير 
زنازين سجن نفحة، وتم رفض جميع املحاوالت لزيارته 
من قبل املحامين، وإدارة السجون ما زالت تماطل يف 
املوافقة ىلع زيارة محامي العائلة لالطمئنان عليه«.

وحدات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي  	
»شطة«،  سجن  يف  األسرى  من  عدد  ىلع  تعتدي 

واألحداث يف السجن متواصلة وقابلة للتصعيد.

»رهان  	 جبارين:  زاهر  حـــــمــاس،  بحركة  القيادي 
االحتالل ىلع عامل الزمن سيفشل، وتحرير األسرى دين 

يف أعناقنا«.

سفير جديد للحرية.. األسير محمد متعب طحاينة من  	
بطفله  يرزق  عامًا   19 ملدة  بالسجن  واملحكوم  جنين 

»وطن« عن طريق النطف املهربة.

بعد تسريبات نشرتها القناة عن قمع األسرى.. الجزيرة:  	
األسرى  وتعذيب  بقمع  تحقيق  فتح  ُيعيد  »االحتالل 
شهادات  بأخذ  وتشرع   ،2019 عام  النقب  معتقل  يف 

من األسرى الذين تعرضوا للتعذيب«.

من  	 الثامن  عامه  يف  الهشــلمون  ماهر  األسير  زوجة 
األسر: »يف هذا اليوم أكرمنا اهلل، ورفع ذكرنا بين الناس 

وجعلنا أكثر صبًرا وربــاًطا«.

عن  	 إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 
تلقي عالج مرض السكري لليوم 58 ىلع التوالي رفضًا 

العتقاله اإلداري.

يواصلـون معركـة األمعـاء الخاويـة رفًضـا العتقالهـم اإلداري في 5
سـجون االحتالل اإلسـرائيلي.

أســــــــــرى



123
يومًا على التوالي

األسير كايد الفسفوس
من دورا بالخليل

90
يومًا على التوالي

األسير
هشام إسماعيل أبو هواش 

من الخليل

54
يومًا على التوالي

األسير عياد الهريمي 
من بيت لحم

100
يومًا على التوالي

عالء سميح األعرج
من طولكرم

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 

األشــقر مضــرب  لــؤي  الجريــح  األســير 
رفًضــا  يومــًا   35 منــذ  الطعــام  عــن 

اإلداري. العتقالــه 

عــن  مضــرب  عــرام  أبــو  خليــل  األســير 
الطعــام منــذ 36 يومــًا اســنادًا لألســرى 

المضربيــن عــن الطعــام.

األســير حســام القواســمي مــن الخليــل 

يواصــل إضرابــه عــن الطعــام لليــوم 11 
عــن  المضربيــن  األســرى  مــع  تضامنــًا 

الطعــام.

األســير عبدالعزيــز مرعــي مــن ســلفيت 
لليــوم  الطعــام  عــن  إضرابــه  يواصــل 
األســرى  مــع  تضامنــًا  الســادس، 

الطعــام. عــن  المضربيــن 

وائل الجاغوب

501
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمد نوارة

118
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

ياسر أبو تركي

311
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

هيثم إبراهيم بلل

224
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

عنان نجيب

72
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

177
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

156
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن


