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الخليل  	 جنوب  دورا  من  الفسفوس  كايد  األسير 
ونصف،  عاًما  استمر  اعتقال  بعد  الحرية  يتنسم 
يوًما   131 الطعام ملدة  عن  إضراًبا  أنه خاض  علًما 

رفًضا العتقاله اإلداري.

األسير املضرب هشام أبو هواش: »وضعي الصحي  	
سيء وأصبحت نحيفًا جدًا، ولن أتراجع عن إضرابي 
أن  أرجو  لزوجتي:  وأقول  اسـتشــهدت،  لو  حتى 
تبقي ىلع العهد وحافظي ىلع نفسك واألوالد، 
ولن أسامح أحدًا قّصر معي وسأحاجيه أمام اهلل«.

نقل األسير املريض بالّسرطان ناصر أبو حميد إلى  	
صحي  بوضع  عسقالن  يف  »برزالي«  مستشفى 
استئصال  عملية  تبعات  من  يعاني  حيث  سيء، 
شهر  خالل  لها  خضع  الّرئة  ىلع  سرطاني  لورم 

أكتوبر املاضي.

يف  	 تماطل  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  إدارة 
صالح،  رائد  الشيخ  عن  لإلفراج  موعد  تحديد 
االنفرادي بسجن »هشيكما«  العزل  املعتقل يف 

يف عسقالن.



من  	 األشقر  لؤي  األسير  االضراب..  من  يوًما   49 بعد 
بعد  الطعام  عن  املفتوح  إضرابه  ُيعّلق  طولكرم 
اتفاق مع سلطات االحتالل يقضي بتحديد سقف 

اعتقاله اإلداري.

نعيم  	 بني  من  بلوط  نضال  األسير  اإلرادة..  انتصار 
ُيعّلق إضرابه عن الطعام بعد 31 يوًما.

األسرى  	 مع  للتضامن  الدولية  املؤسسة 
الفلسطينيين )تضامن( توقع ىلع اتفاقية تعاون 
اليوم  مع  تزامنًا  بغزة،  املرأة  شؤون  وزارة  بين 

العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 نقل األسير املسن فؤاد الشوبكي بشكل مفاجئ  	
إلى مستشفى »سوروكا« اإلسرائيلي، فيما أعادته 

الحًقا.

أحمد  	 األسير  الشعبية،  للجبهة  العام  األمين 
أن  أسرى شعبنا يجب  اسناد لقضية  سعدات: »أي 
من  والنضال  والعمل  السياسي،  بعده  ىلع  يرتكز 

أجل تدويل قضيتهم«.

االحتالل اعتقل 365 فلسطينيًا من بينهم 42 طفاًل  	
و8 سيدات خالل شهر نوفمبر املاضي، واملحاكم 
نوفمبر  شهر  خالل  إداري  اعتقال  قرار   87 أصدرت 

املاضي.

شرط  	 بكيرات  ناجح  الشيخ  عن  يفرج  االحتالل 
وعن  يوًما   20 مدة  األقصى  املسجد  عن  اإلبعاد 

الضفة 30 يوًما.

العالج  	 تقديم  االحتالل رفض  إدارة سجون  تواصل 
الالزم لألسير حذيفة بدر حلبية من بلدة أبو ديس 
شرق القدس؛ حيث يعاني من كسر يف ساقه منذ 
»عوفر«  سجن  ساحة  يف  سقوطه  إثر  أسبوعين 
ولم تقّدم له إدارة السجن عالجًا سوى املسّكنات 
وعّكازًا يتوّكأ عليها، وترفض نقله إلى املستشفى.

عائلة األسيرة ايمان االعور: الوالدة تعاني من أوجاع  	
شديدة يف القفص الصدري، وحالتها الصحية تسوء 
لفحوصات  تحتاج  حيث  الطبي،  االهمال  بسبب 

دورية ومتواصلة.

رئيس لجنة التحقيق بعملية نفق الحرية: »عدم  	
نفق يف  بحفر  السجون  استخبارات  معرفة جهاز 
سجن جلبوع ىلع مدار 9 أشهر هو أكثر ما يقلقنا«.

محكمة االحتالل يف عوفر ترفض طلب االستئناف  	
ىلع قرار االعتقال اإلداري بحق النائب خالد إبراهيم 
طافش من بيت لحم مما يفتح الباب لتجديد اإلداري 

له ملرات إضافية، وهو معتقل منذ عام.

األسير املقدسي أمين شويكي يواصل إضرابه عن  	
التوالي  79 ىلع  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 

األســير هشــام إســماعيل أبــو هــواش مــن الخليــل مضــرب 
رفًضــا العتقالــه اإلداري. يومــًا   111 منــذ 

األســير المقعــد معتــز محمــد فــرج طالــب اعبيــدو منــذ 6 أيــام 
للمطالبــة بتقديــم العــالج الــالزم لــه.

األســير فكــري منصــور مضــرب عــن الطعــام منــذ 14 يوًمــا 
اليوميــة  حياتــه  خــالل  لــه  يتعــرض  الــذي  للتنكيــل  رفًضــا 
االنفــرادي  للعــزل  باســتمرار  نقلــه  بالســجن، وضــد سياســة 

إنــذار. ســابق  أي  دون 

وائل الجاغوب

522
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمد نوارة

139
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

ياسر أبو تركي

332
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

هيثم إبراهيم بلل

245
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

عنان نجيب

93
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

198
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

177
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن


