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األسير ناصر أبو حميد فقد القدرة ىلع تناول  ●

الوزن،  الحاد يف  النقص  جانب  إلى  الطعام، 

وتضاعف شدة األلم يف جسده، تحديدا يف 

يف  صعوبة  من  ُيعاني  بدأ  أّنه  كما  الّصدر، 

يف  السرطان  مرض  تفشي  نتيجة  الكالم، 

جسده.

يوم  ● اإلسرائيلي،  االحتالل  محكمة  أعلنت 

اعتقال  تمديد   ،2022 أكتوبر   13 الخميس 

األسير خليل عواودة، حتى السادس من شهر 

نوفمبر املقبل.

عن  ● املفتوح  إضرابهم  معتقال   50 يواصل 

اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون  يف  الطعام 

بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.
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يواصل 50 معتقال إضرابهم املفتوح عن الطعام يف  ●

سجون االحتالل اإلسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، 

املعتقلين  إلى  معتقال   20 وانضم  ومحكومون. 

املضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم 

اإلداري،  االعتقال  ورفضا لسياسة  لهم،  ال22، كإسناد 

االحتالل  محاكم  مقاطعة  مواصلتهم  جانب  إلى 

بدرجاتها املختلفة.

كشفت مؤسسات األسرى، عن تدهور الوضع الصحي  ●

للمعتقل كنعان كنعان أحد املعتقلين املضربين عن 

الطعام منذ 21 يوًما رفًضا لسياسة االعتقال اإلدارّي.

ىلع  ● طرأ  تدهورا  إن  الفلسطيني،  األسير  نادي  قال 

جهاد  الطعام  عن  املضرب  لألسير  الصحي  الوضع 

الوضع  تدهور  ويأتي  اهلل.  رام  من  شريتح  موسى 

الذي  الوقت  يف  عاما(   28( شريتح  لألسير  الصحي 

جانب  إلى  الطعام  عن  املفتوح  إضرابه  فيه  يواصل 

49 أسيرا آخرين رفضا لالعتقال اإلداري.

الصحي  ● الوضع  إن  الفلسطيني،  األسير  نادي  قال 

يف  مستمر  طولكرم،  من  صوفان  موسى  لألسير 

التدهور، حيث يعاني من ورم يف الرئة. وأكد أن إدارة 

العالج  تقديم  يف  تماطل  االحتالل  سجون  مصلحة 

الالزم لألسير صوفان البالغ من العمر 47 عاما.

أبو  ● ناصر  بالسرطان  املريض  األسير  معاناة  تستمر 

تمارسه  الذي  الطبي  اإلهمال  سياسة  جراء  حميد 

العالج. لتلقي  عنه  اإلفراج  مانعة  االحتالل  قوات 

وقالت عائلة األسير إنه ما زال يف وضع صحي سيء 

ويعاني من آالم حادة يف أرجاء جسده عقب ثبوت 

تفشي املرض يف جسده وبعد أيام من معاناته من 

التهابات حادة يف الرئتين.

قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين، اليوم األحد، إن  ●

محافظة  من  عاًما(   27( مهند سياجات  أحمد  األسير 

طوباس، يعاني من آالم شديدة يف األسنان، نتيجة 

إلى  أدى  ما  اعتقاله،  وقت  املبرح  للضرب  لتعرضه 

كسر جسر أسنانه، إلى جانب كسور كبيرة يف الفك 

السفلي.

النقب،  ● القمع قسم »22« يف سجن  اقتحمت قوات 

تخريب  عمليات  وأجرت   ،2022/10/14 الجمعة  يوم 

ملقتنيات األسرى بعد اقتحام القسم.

الخميس  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  محكمة  أعلنت 

13 أكتوبر 2022، تمديد اعتقال األسير خليل عواودة، 

واألسير  املقبل.  نوفمبر  شهر  من  السادس  حتى 

الرملة،  سجن  عيادة  يف  محتجزًا  زال  ما  عواودة 

ويعاني من مشكلة باألعصاب ويف الدماغ والعينين، 

له  إلى جانب صعوبة باملشي ىلع قدميه، وأجري 

املنظومة  يف  مشكلة  وجود  وتبين  للدماغ،  تصوير 

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