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األسير رائد ريان يعلق إضرابه عن الطعام الذي  ●

يقضي  اتفاقًا  انتزاعه  بعد  يومًا   113 استمر 

باإلفراج عنه.

األسير  ● جدًا..  خطرة  صحية  ظروف  وسط 

عن  املفتوح  إضرابه  يواصل  عواودة  خليل 

الطعام لليوم 141 ىلع التوالي، رفًضا الستمرار 

اعتقاله اإلداري.

املصاب  ● لألسير  الصحية  الحالة  األسرى:  هيئة 

التدهور  آخذة يف  حميد  أبو  ناصر  بالسرطان 

بشكل سريع، ويمر يف مرحلة حرجة للغاية.
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األسير محمد عوني عبيد.. أفرج االحتالل عنه بوضع  ●

18 شهًرا،  صحي متدهور وفاقدا للذاكرة بعد اعتقال 

حيث أكدت عائلته أّنه لم يكن يعاني من أية مشاكل 

صحية قبل اعتقاله.

صالح  ● الناشط  املقدسي  األسير  ينقل  االحتالل 

»شديد  تصنيفه  بعد  هداريم  سجن  إلى  الحموري 

األصفاد  وضع  خالل  من  عليه  والتضييق  الخطورة« 

يف يديه وقدميه يف غالب األوقات، واقتحام زنزانته 

ليال مع التفتيش املتكرر.

أسرى يف سجن عوفر تعرضوا العتداء همجي من قبل  ●

إدارة سجون االحتالل، وتم االعتداء عليهم بالضرب، ما 

أدى إلصابة أحدهم بجراح.

تقدم  ● االحتالل  نيابة  املنزلي..  الحبس  يف  تقبع 

الئحة اتهام بحق الطالبة يف جامعة بئر السبع مريم 

أبو قويدر من النقب تتضمن تهًما بـ »تأييد منظمة 

بتمديد  مطالبة  اإلرهاب«،  ىلع  والتحريض  إرهابية، 

حبسها املنزلي وحظر استخدام اإلنترنت.

الطالبتين  ● األسيرتين  ىلع  تحكم  االحتالل  محكمة 

بجامعة النجاح عائدة املصري بالسجن 7 أشهر وآمنة 

اشتية بالسجن 8 أشهر وفرض غرامات مالية عليهما.

إدارة سجون االحتالل تواصل عزل األسير محمود عطا  ●

اهلل من سكان مدينة نابلس يف ظروف سيئة للغاية، 

وجرى نقله مؤخرًا إلى عزل »ريمونيم«، وهو معتقل 

منذ 2003 ومحكوم بالسجن املؤبد.

سالم  ● محمود  األسير  تنقل  االحتالل  سجون  إدارة 

السراحنة )45 عاًما( من سكان مخيم الدهيشة جنوب 

بيت لحم، من عزل سجن »عسقالن« املحتجز به منذ 

14 يوما، إلى عزل سجن »ريمون«.

سلطات االحتالل تمنع والدة األسير أيهم رياض غنام  ●

بإرجاعها عن  زيارته يف سجن »مجدو«، وقامت  من 

حاجز الجلمة شمال شرق جنين بالرغم من حصولها 

رفيق  الشهيد  شقيق  أنه  علما  زيارة،  تصريح  ىلع 

غنام.

سنوات  ●  3 بالسجن  حكما  تصدر  االحتالل  محكمة 

ونصف وغرامة مالية قدرها 6 آالف شيقل بحق األسير 

عبد الحميد أبو هنية، وكان أمضى سابقا يف سجون 

االحتالل 6 سنوات.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              760
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

579
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

583
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

436
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

415
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

231
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

325
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمود العارضة

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد العارضة

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

زكريا زبيدي

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أيهم كممجي

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

مناضل نفيعات

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

يعقوب قادري

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«
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منذ أشهر طويلة

ربيع أبو نواس

منذ أشهر

علي الجدع

منذ أشهر

محمود أبو شرين

منذ أشهر

أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام رفضــًا 
لالعتقــال اإلداري فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 

152
يومًا على التوالي

األسري
خليل عواودة

محمد صفران

منذ أيام

30
يومًا على التوالي

األسري
فكري منصور

39
يومًا على التوالي

األسري
معتز عبيدو

محمود عطا اهلل

منذ أيام


