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واصل 30 أسيرًا إضرابهم املفتوح عن الطعام،  ●

لالعتقال  رفضًا  التوالي،  ىلع  الثامن  لليوم 

املضربين  املعتقلين  من   28 وإن  اإلداري. 

عزلتهم إدارة سجون االحتالل يف أربع غرف 

يف سجن »عوفر«.

عزل  ● االحتالل،  سجون  مصلحة  إدارة  تواصل 

األسير املريض بالسرطان إياد نظير عمر من 

مخيم جنين، منذ نحو أسبوعين. وهو معتقل 

 24 ملدة  بالّسجن  ومحكوم   ،2002 عام  منذ 

عاما، وهو أحد األسرى املرضى الذين يعانون 

من األمراض الخطيرة.

يف  ● العسكرية،  االحتالل  محكمة  مددت 

بالسرطان  املصاب  األسير  اعتقال  »عوفر«، 

عاصف الرفاعي  رغم خطورة وضعه الصحي.
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ماهر  ● محمد  الجريح  املعتقل  إّن  األسير،  نادي  قال 

لعملية  خضع  جنين،  مخيم  من  )غوادرة(،  السعيد 

اإلسرائيلي  هشومير«  »تل  مستشفى  يف  جراحية 

جرى خاللها بتر يده اليسرى. واألسير ال يزال يف وضع 

فهو  العملية.  إجراء  بعد  حتى  الخطورة  بالغ  صحّي 

ُيعاني من حروق شديدة وعميقة بنسبة %90 يف 

جسده.

»رمبام«  ● مستشفى  إلى  جرادات  دينا  األسيرة  نقل 

عن  ونقاًل  الصحي.  وضعها  تراجع  بعد  اإلسرائيلي، 

مرض  من  تعاني  جرادات  األسيرة  أن  عائلية  مصادر 

»االستسقاء الدماغي«. وهي طالبة يف قسم اإلعالم 

بجامعة القدس املحتلة وتقضي حكمًا بالسجن ملدة  

4 أشهر ونصف.

عن  ● األحد،  اليوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أفرجت 

الطالبة يف جامعة النجاح عايدة املصري. ونقال عن 

املصري  األسيرة  عن  اإلفراج  تم  فإنه  محلية،  مصادر 

الجلمة. حاجز  عبر  أشهر  سبعة  دام  اعتقال  بعد 

ويف 23 مارس/ آذار املاضي، اعتقلت قوات االحتالل 

مدينة  وتفتيشه يف  منزلها  مداهمة  بعد  املصري، 

نابلس املحتلة.

جديدة  ● عقوبات  فرضت  االحتالل  سجون  مصلحة 

ىلع املعتقلين املضربين عن الطعام احتجاًجا ىلع 

السجون  مصلحة  إدارة  فإّن  اإلداري.  االعتقال  سياسة 

فرضت غرامات مالية ىلع املعتقلين املضربين عن 

الطعام، وقامت بتحويل غرفهم إلى زنازين عزل.

واصل 30 أسيرًا إضرابهم املفتوح عن الطعام، لليوم  ●

وإن  اإلداري.  لالعتقال  رفضًا  التوالي،  ىلع  الثامن 

سجون  إدارة  عزلتهم  املضربين  املعتقلين  من   28

ويذكر  »عوفر«.  سجن  يف  غرف  أربع  يف  االحتالل 

اإلضراب  االحتالل تفرض يف حاالت  إدارة سجون  أن 

تلقائي  والجماعية، سلسلة عقوبات بشكل  الفردية 

من  وتجريدهم  الزيارة،  من  املعتقلين  حرمان  منها: 

نقلهم  تتعمد  كما  انفراديا،  وعزلهم  مقتنياتهم، 

تهدف  أساليب  ممارسة  عن  عدا  مستمر،  بشكل 

لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم وتجاوز عددهم اليوم 

780 معتقال بينهم 6 فتية ىلع األقل.

مصلحة سجون االحتالل أغلقت سجن ريمون بشكل  ●

واعتقلت  الزيارة،  غرفة  األهالي يف  واحتجزت  كامل 

شقيقة األسير سبع الطيطي من ُسكان مخيم بالطة 

مجندة  ضرب  محاولة  بزعم  نابلس،  محافظة  يف 

بسبب االستفزازات أثناء الزيارة. وحولت إدارة السجون 

األسير سبع الطيطي وشقيقته أسيل ووالدته لزنازين 

التحقيق ىلع إثر أحداث سجن ريمون.

تقريرها،  ● يف  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

إن نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لألسير ناصر 

أبو حميد أظهرت انتشار السرطان يف الفقرة الثانية 

والثالثة والرابعة والسابعة من العظام، باالضافة الى 

الدماغ وباقي أنحاء جسده.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              823
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

642
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

646
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

499
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

478
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

294
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

388
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 

محمد صفران

منذ أشهر

50
يومًا على التوالي

األسري
عدال موىس

محمود عطا اهلل

منذ أشهر

20
يومًا على التوالي

األسري
جواد جواريش


