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األسرى  ● مع  للتضامن  الدولية  املؤسسة 

للتضامنية  الدولية  حملتها  تطلق  )تضامن( 

يوم  مع  تزامنًا  األسر(  يف  )رمضان  العاشرة 

األسير الفلسطيني. 

مواطنًا  ●  470 يعتقل  اإلسرائيلي  االحتالل 

فلسطينيًا بعد االعتداء عليهم يف املسجد 

األقصى املبارك. 

محامي األسير أحمد مناصرة: »محكمة االحتالل  ●

وصف  )حسب  اإلرهاب«  »ملف  أسقطت صفة 

مناصرة،  أحمد  األسير  قضية   عن  املحكمة( 

اإلفراج  قضية  يف  النظر  أمام  الباب  يفتح  ما 

املبكر عنه«.
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أقرب  ● خلوني  ما  أم  »أنا  مناصرة:  أحمد  األسير  والدة 

ىلع ابني، كنت أطلع عليه نظرات والشرطي يسكر 

عليه متعمد«.

ىلع  ● تعتدي  لالحتالل  التابعة  »النحشون«  قوات 

يف  املحكمة  جلسة  خالل  العارضة  محمود  األسير 

الناصرة اليوم بعد قوله إنه أراد بهروبه من السجن أن 

يقول لألمة بأن »هذا الوحش وهٌم من غبار«.

يف  ● املحاكمة  جلسة  خالل  كممجي  أيهم  األسير 

بالسجن مؤبدين  »أنا محكوم  اليوم:  الناصرة  محكمة 

من  وهديف  سنوات،  لـ7  أسرتي  أفراد  عن  وُعزلت 

عملية الهروب من سجن جلبوع كان زيارة قبر والدتي 

وأنا غير نـادم ىلع ذلك«.

يف  ● املحاكمة  جلسة  خالل  قادري  يعقوب  األسير 

محكمة الناصرة اليوم: »أنا أعاني حتى اآلن من أوجاع 

ونحن نتعرض لإلهمال الطبي يف السجن«.

رمضان  ● شهر  بقدوم  يتفاجأ  النواس  أبو  ربيع  األسير 

علم  حين  انفرادية،  زنزانة  معزوال يف  يعيش  كونه 

أثناء زيارة أّمه وزوجته له يف سجن الرملة.

لليوم الـ 45 ىلع التوالي يواصل األسير خليل عواودة  ●

)40 عاًما( من بلدة إذنا غرب الخليل إضرابه عن الطعام 

رفضًا العتقاله اإلداري يف سجون االحتالل.

سجن  ● من  العمور  ياسر  عمار  األسير  ينقل  االحتالل 

عوفر إلى ما يسمى مستشفى »سجن« الرملة، بعد 

تعرضه لوعكة صحية وتطالب عائلته باإلفراج الفوري 

عنه، بعد قضائه ما يقارب 13 شهرا دون أي حكم.

األسير  ● يحول  اإلسرائيلي  االحتالل  عائلته:  عن  نقاًل 

كوبر  بلدة  من  العبد  عمر  املؤبد  بالسجن  املحكوم 

شمال رام اهلل للمحكمة دون معرفة السبب.

بساعات..  ● املبارك  رمضان  شهر  حلول  قبيل  اعتقل 

االحتالل يحول النائب املقدسي املبعد أحمد عطون 

االعتقال اإلداري ملدة أربعة أشهر.

الدين  ● عالء  األسير  تحكم  العسكرية  سالم  محكمة 

الفعلي  بالسجن  جنين  مخيم  من  فايد  علي  محمد 

ملدة 13 عاًما وغرامة مالية قدرها 40 ألف شيقل.

اإلسرائيلي  ● االحتالل  سجون  إدارة  رمضان..  شهر  يف 

تمنع أسرى جنين من الزيارة ضمن اإلجراءات العقابية 

ضد أهالي املحافظة.

إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي  ●

لعدد من األسرى يف ظروف صحية صعبة، إليك أبرزهم: 

لليوم  مجدو  زنازين سجن  الجاغوب يف  وائل  األسير 

زنازين  تركي يف  أبو  ياسر  األسير  التوالي،  655 ىلع 

سجن نفحة لليوم 465 ىلع التوالي، األسير املصاب 

هيثم ابراهيم بلل يف زنازين معتقل »جلبوع« لليوم 

زنازين  فارة يف  أبو  رفعت  األسير  التوالي،  478 ىلع 

سجن »النقب الصحراوي« منذ 331 يوًما، األسير أحمد 

 310 منذ  عسقالن  سجن  زنازين  يف  جزر  أبو  جمعة 

يوًما ىلع التوالي، األسير مالك أحمد حامد يف زنازين 

ثائر حماد يف  األسير  يوًما،   230 سجن »مجدو« منذ 

زنازين سجن »نفحة« منذ 126 يومًا، األسير أشرف أبو 

سرور يف زنازين سجن »اهوليكدار« منذ أشهر طويلة، 

»ريمون«  سجن  زنازين  يف  يحيى  حاج  أيمن  األسير 

محمود  األسير  النواس،  أبو  ربيع  األسير  أشهر،  منذ 

زبيدي،  زكريا  األسير  العارضة،  محمد  األسير  العارضة، 

األسير أيهم كممجي، األسير مناضل نفيعات، واألسير 

يعقوب قادري.
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