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األسرى  ● مع  للتضامن  الدولية  املؤسسة 

)تضامن( تشارك يف فعاليات املؤتمر الشعبي 

قضية  عن  جناح  وتنظم  الخارج  لفلسطيني 

األسرى وتعرض مبادرة سفراء األسرى.

إال  ● تتوقف  لن  انتفاضتنا  األسيرة:  الحركة 

شامل  إضراب  نحو  ونسير  مطالبنا،  بتحقيق 

يف كل السجون نتيجة تعنت االحتالل.

التوالي.. األسرى اإلداريون يف  ● 66 ىلع  لليوم 

محاكم  مقاطعة  يواصلون  االحتالل  سجون 

االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  االحتالل 

اإلداري تحت شعار »قرارنا حرية«.



عاًما(  ●  67( الرزة  حسام  املسن  األسير  حنظلة:  مركز 

من مدينة نابلس يعلن دخوله اإلضراب املفتوح عن 

الطعام احتجاجا ىلع اعتقاله االداري.

األسير محمد نواره من املزرعة الغربية شمال رام اهلل  ●

 21 استمر  والذي  الطعام  عن  املفتوح  إضرابه  يعلق 

يوًما بعد االستجابة ملطلبه.

لحم  ● بيت  من  الورديان  حسن  الشيخ  القيادي  عائلة 

اعتقاله  استمرار  مع  حياته  ىلع  قلقها  عن  تعبر 

اإلداري يف سجون االحتالل منذ 11 شهرًا، وهو مضرب 

ىلع  احتجاًجا  السادس  لليوم  األنسولين  دواء  عن 

استمرار اعتقاله اإلداري تعسفًيا.

االحتالل يفرج عن وزير القدس السابق خالد أبو عرفة  ●

)60 عاًما( بعد 15 شهًرا يف االعتقال اإلداري، علًما أنه 

مبعد عن مدينة القدس منذ 10 سنوات.

لليوم 178.. سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما تزال تعزل  ●

األسير مالك حامد من سلواد شرق رام اهلل دون أدنى 

مقومات للحياة. 

إعالم األسرى: إدارة سجون االحتالل تصادر كافة األدوات  ●

الكهربائية من قسم 22 يف سجن عوفر بحجة قيام 

أحد األسرى ضرب سجان أثناء عملية اقتحام وتفتيش 

6 أسرى  وإدارة سجن عوفر تنقل  للقسم ظهر أمس، 

إلى الزنازين.

من  ● الجاعوني  محمد  املقدسي  األسير  والد  وفاة 

منذ  معتقل  وهو  القدس،  شمال  عقب  كفر  بلدة 

حاليا يف سجن  ويقبع  موقوفا  زال  وما   2021/5/30

طلب  ترفض  االحتالل  ومحكمة  الصحراوي،  رامون 

اإلفراج املؤقت ليشارك يف وداعه.

رحلت قبل أن تحتضن نجلها حرًا.. وفاة والدة األسير  ●

ملدة  بالسجن  املحكوم  اهلل  رام  من  دالل  أبو  وائل 

21عامًا، واملعتقل منذ 2006.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

تلقي عالج مرض السكري لليوم الـ170 ىلع التوالي 

رفضًا العتقاله اإلداري.
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