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البرغوثي.. صاحب أطول اعتقال بسجون  	 نائل 
االحتالل يدخل عامه الـ42 يف األسر.

األسير كايد الفسفوس ينتصر يف معركة األمعاء  	
الخاوية بعد 131 يومًا عن اإلضراب عن الطعام

األسـير عـيـاد الهـريـمـي ُيـعـلـق إضرابـه عــن  	
بـعـد  يـومـــًا   62 اسـتـمــر  الـذي  الـطـعــام 
اعتقـاله  سقف  بتـحديـد  اتـفـاق  انـتــزاع 

اإلداري

االحتالل  	 سجون  إدارة  بولص:  جواد  املحامي 
ترفض إحضار األسير املضرب عن الطعام هشام 
أبو هواش إلى املحكمة بسبب وضعه الصحي 

الصعب.

عائلة األسير املضرب هشام أبو هواش: »هشام  	
الحضور  يستطع  لم  بحالة صحية سيئة، حيث 
الفيديو،  تقنية  عبر  الظهور  أو  للمحكمة 

واالحتالل يماطل يف إيقاف اعتقاله اإلداري«.



األسير فكري منصور من قرية جت املثلث بالداخل  	
املحتل يشرع باإلضراب املفتوح عن الطعام رفًضا 
اليومية  حياته  خالل  له  يتعرض  الذي  للتنكيل 
للعزل  باستمرار  نقله  سياسة  وضد  بالسجن، 

االنفرادي دون أي سابق إنذار.

إضرابه  	 يعلن  الخليل  من  بلوط  مازن  نضال  األسير 
املفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا ىلع اعتقاله اإلداري 

يف سجون االحتالل.

اعتقال  	 ظروف  من  يعاني  العارضة  محمد  األسير 
إهمال  وسط  عسقالن،  معتقل  عزل  يف  قاسية 

متعمد لظروفه الصحية الصعبة«.

االحتالل يحكم ىلع الفتى املقدسي محمد خالد  	
أبو سنينة )17( عاًما بالسجن الفعلي 10 أعوام و3 
سنوات وقف تنفيذ وغرامة مالية بقيمة 170 ألف 

شاقل«.

من  	 الطعام  عن  املضرب  األشقر  لؤي  األسير  نقل 
الرملة  سجن  مستشفى  إلى  الجلمة  سجن  عزل 

حيث يعاني من وضع صحي صعب.

ابني  	 بدي  »ما  األشقر:  لؤي  املضرب  األسير  والد 
لؤي يستـــشهد مثل أخوه محمد إلّلي استــشهد 
ولؤي جريح ووضعه   ،2007 النقب عام  يف سجن 

الصحي يتدهور«.

الحراسة يف سجن  	 العبري: مسؤول  موقع »والال« 

الزنزانة  أرض  ىلع  وسقط  عليه،  أغمي  جلبوع 
فاقدًا الوعي عندما اكتشف هروب األسرى الستة.

	  )1149( اعتقل  االحتالل  العاملي..  الطفل  يوم  يف 
تعّرضوا  املعتقلين  وثلثي  العام  بداية  منذ  طفاًل 

للّتعذيب الجسدي.

نقاًل عن شقيق األسير حذيفة بدر: األسير بدر يعاني  	
من كسر يف قدمه اليسرى إثر وقوعه داخل سجن 
السجون  مصلحة  وإدارة  أسبوع،  قرابة  منذ  عوفر 
تتجاهل تقديم العالج له، وتكتفي بتقديم عكازة 

بدال عن العالج.

الحدث يتكرر للمرة الثانية.. ضابط إسرائيلي يرسل  	
املخابرات  لدى  للتحقيق  استدعاء  مع  ورد  باقة 
االسرائيلية لألسير املحرر مهدي بداونه من مخيم 

عايدة ببيت لحم يف يوم زفافه.

ال  	 رام اهلل،  )60 عاًما( من  أبو فنونة  األسيرة شذى 
ونصف  شهور   4 قبل  اعتقالها  منذ  موقوفة  تزال 
رغم كبر سنها ومعاناتها من عدة أمراض أصعبها 
ارتفاع نسبة السكر يف الدم، ومشاكل يف القولون 
العصبي، وهي تشغل منصب مدير عام لجان العمل 

الصحي.

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

رفضًا العتقاله اإلداري.



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 

هــواش 	  أبــو  إســماعيل  هشــام  األســير 
يومــًا   104 منــذ  مضــرب  الخليــل  مــن 

اإلداري. العتقالــه  رفًضــا 

األســير الجريــح لــؤي األشــقر مضــرب عــن 	 
الطعــام منــذ 49 يومــًا رفًضــا العتقالــه 

اإلداري.

األســير نضــال بلــوط مضــرب عــن الطعــام 	 
منــذ 31 يومــًا رفًضــا العتقالــه اإلداري.

عــن 	  مضــرب  منصــور  فكــري  األســير 
للتنكيــل  رفًضــا  أيــام   7 منــذ  الطعــام 
الــذي يتعــرض لــه خــالل حياتــه اليوميــة 
بالســجن، وضــد سياســة نقلــه باســتمرار 
إنــذار. ســابق  أي  دون  االنفــرادي  للعــزل 

عــن 	  مضــرب  عــرام  أبــو  خليــل  األســير 
ــذ 51 يومــًا اســنادًا لألســرى  الطعــام من

الطعــام. عــن  المضربيــن 

األســير حســام القواســمي مــن الخليــل 	 
يواصــل إضرابــه عــن الطعــام لليــوم 25 
عــن  المضربيــن  األســرى  مــع  تضامنــًا 

الطعــام.

األســير عبدالعزيــز مرعــي مــن ســلفيت 	 
 20 منــذ  الطعــام  عــن  إضرابــه  يواصــل 
المضربيــن  األســرى  مــع  تضامنــًا  يومــًا، 

الطعــام. عــن 
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