
 

 بئر السبع  :السجن اسم
  .فرنسيسسحر المحامية  اسم

  2/9/2002 :الزيارةتاريخ 
 /5محكمة ب : د.ج

 . حتى اآلن مضربين عن الطعام
  .معتقل 033×2-01+00+01( +45)العزل  3أقسام  3يوجد 

 .بعضن عن دوش مفصولي (إفرنجيحمام )الحمام بالغرفة  –الغرف جديدة  01+01+00الغرف في األقسام 
  .زنزانةفي  1كل  3بقسم 

 الشهر بدأ اإلضراب  04من يوم 
على الماء   منذ  فقط نحصلضغط الدم الفحص بالغرفة فحص الوزن وو الدكتورأيام من اإلضراب جاء  3بعد 
 أيام يعطونا كل يوم كأس محلول فيتامينات 2

  .ملحنحصل على الماء من الحنفية عادية بدون 
  .أمنيبخصوص زيارات األهل أنا ممنوع  6رفة يوجد معي في الغ

 زيارات األهل سحبت خالل اإلضراب 
بعض  آخر،ال شئ والمنشفة و علبة الشامبواآلن معي المالبس التي ألبسها و أمس سحبوا كل المالبس مثالا 

 معهم غيار و لكن أنا ال األشخاص 
 يام وحدات خاصة تدخل الغرف و أ 2منذ 

 شغالة طوال الليل أيضاالسماعات التي بالمردوان الليل وشغالة طوال  األضواء
 الكهرباء باستثناء المراوح أدواتيتم التفتيش مرتين يوميا سحبوا كل 

 بالزنازين دونهم موجو األكل واآلنعلى  إجبارهمالعيادة كانوا يحاولون  إلى شباب من الغرفة 2اخرج 
 العيادة إلىهنالك شباب تعرضوا للضرب عند نقلهم 

ال " الطبيب تم ضربه حتى الطبيب بكل فحص يقول لنا أنهداريم سبق  إلىلحم نقل بيت من  رأفتشاب اسموا 
 تموت أوتأكل  أمافي العيادة ال يوجد عالج  "لم تأكل إذاسوف تموت  األكلتريد 

 حتى النهاية  اإلضرابمستمرين في جيدة والمعنويات 
 زرانا الصليب أمس

 
  1113-00-04لديه محكمة  ج .ع 
عنده حبوب بكل الجسم من البطن والظهر والكتفين حبوب حمراء صغيرة ومنها كبيرة منذ  اإلضرابخالل  

العيادة لم  أندواء واخبر الصليب وقال لهم  هيأكل حتى يعطي أنهو على هذه الحالة الطبيب قال له  أسبوع
 باألكل تعطيه دواء وان هذا المرض خارجي وال عالقة له

 
 جفرز مع  01في قسم  أيضا

معه تصريح تاجر لكن لم يحصلوا على تصريح لزيارتي  أبيالن  أناالعقاب لي  بزيارة ألخيزرت مرة واحدة 
 ممنوع من الزيارة ألني

 
شبك حديد من  الجهتين يوجدمعتقل يوجد بنك خشبي مع إسفنج مغطى بالستيك من  04في الغرفة  الزيارة تم
 ل بالستيك شفاف مع فتحاتجهة األه

 
 مكين+كاميرات تصوير+وكراسي للشرطة أعلى من مقاعد األهل


