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إدارة سجن »عوفر« تفرض »عقوبات« جماعية  ●

الزيارة  من  بحرمانهم  وتتمثل  األسرى،  ىلع 

إطار  يف  وذلك  مالية،  غرامات  إلى  باإلضافة 

هجمتها املستمرة بحّق األسرى، يف محاولة 

االستمرار  عن  وثنيهم  عليهم  للضغط  منها 

يف معركتهم املستمرة لصد مخططات إدارة 

التي تهدف سلب األسرى منجزاتهم  السجون 

وفرض واقع جديد ىلع حياتهم االعتقالية. 

مهددة  ● زالت  ما  حميد  أبو  ناصر  األسير  حياة 

بالخطر حيث كان يف زيارة ذويه له الخميس 

املاضي يف عيادة سجن الرملة وال يستطيع 

لثالثة  استمرت  التي  الغيبوبة  جراء  التذكر 

أسابيع وهو يف مشفى برزالي.



مناصرة  ● أحمد  األسير  مناصرة:  أحمد  األسير  عائلة 

عند  االحتالل  قوات  قبل  من  مبرح  لضرب  تعرض 

اعتقاله مما أدى لكسر يف جمجمته والتسبب بورم 

أنواع  أقسى  إلى  وتعرض  الجمجمة،  داخل  دموي 

واستخدام  النفسي  والترهيب  الجسدي  التعذيب 

من  والحرمان  توقف  دون  الطويل  التحقيق  أسلوب 

اضطراب نفسي  يعاني من  أنه  تبين  والراحة،  النوم 

نتيجة الظروف االستبدادية والعنف الذي تعرض له.

هاجم  ● الجلزون  مخيم  من  عبيدة  أيوب  أحمد  األسير 

واللكمات،  بالضرب  اإلسرائيليين  الّسّجانين  من  اثنين 

ردًا ىلع قمع االحتالل وتنكيله املستمر باألسرى يف 

سجن نفحة.

مسؤول مكتب الشهداء واألسرى والجرحى يف حركة  ●

حـمـاس زاهر جبارين: ننفي ما تداولته وسائل إعالم 

تبادل  صفقة  ملف  يف  تقدم  حصول  عن  عبرية 

اللحظة،  الصفقة حتى  تقدم يف  يوجد  وال  األسرى، 

وذلك بسبب عدم تقديم االحتالل أّي خطوات جدية 

بخصوص هذا امللف.

اعتقال  ● بعد  الحرية  يتنسم  أبو هواش  األسير هشام 

إداري تخلله إضراب عن الطعام ملدة 141 يوًما

القواسمي  ● مقداد  املحرر  األسير  عن  يفرج  االحتالل 

عن  إضراب  تخلله  إداري  اعتقال  بعد  الخليل  يف 

الطعام ملدة 114 يوًما.

سجنه  ● من  مسربة  رسالة  يف  جرادات  محمد  األسير 

لنقلي  وصل  شديد  لتعذيب  تعرضت  لعائلته: 

التحقيق حول عملية  للمستشفى عدة مرات خالل 

»حومش«.

االحتالل  ● سجون  إدارة  الطعام..  عن  اإلضراب  أعلن 

تقتحم غرفة األسير الكاتب باسم الخندقجي وتقوم 

بشبحه وتعيش فيها خراًبا قبل أن تصادر مقتنياته 

األدبية«.

عن  ● مضرب  اهلل  رام  مدينة  من  نوارة  محمد  األسير 

الطعام منذ 15 يومًا رفضًا لعزله االنفرادي يف سجن 

اليوم  مساء  املستشفى  إلى  نقله  وتم  »جلبوعّ«، 

لتردي وضعه الصحي.

قباطية  ● بلدة  من  خزيمية  القادر  عبد  أحمد  األسير 

جنوب جنين يعلن إضرابه عن الطعام رفًضا العتقاله 

اإلداري.

بفيروس  ● جديدة  إصابة   25 تسجيل  األسرى:  هيئة 

كورونا بين صفوف األسرى بمعتقل »مجدو«.

إعالم األسرى: تزايد أعداد األسرى املصابين بفايروس  ●

تواصل  السجون  وإدارة  ريمون  سجن  يف  كورونا 

اإلجراءات  وتطبيق  املصابين  عزل  عن  امتناعها 

الصحية.

قوات االحــتالل تعتقل الشيخ الكفيف واألسير املحرر  ●

عز الدين عمارنة عقب اقتحام منزله يف بلدة يعبد 

جنوب غرب جنين

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقرر عقد جلسة محكمة  ●

مفاجئة بحق األسيرة املقدسية فدوى حمادة.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

الـ163 ىلع التوالي  تلقي عالج مرض السكري لليوم 

رفضًا العتقاله اإلداري.
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