
ُتصدرهـــــــــــا  أسبوعيــــــــــة  نشـــــــرة 
مـع  للتضامـن  الدوليـة  المؤسسـة 
أهـم  تتنـاول  »تضامـن«،  األسـرى 
أخبـار األسـرى علـى مـدار األسـبوع 

أسبوع 
العدد 102، األحد 2022/10/30األحـرار

قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين، إن عدد  ●
الفلسطينيات اللواتي تعرضن لالعتقال منذ 
عام 1967 بلغ نحو 17 ألف معتقلة. فيما وصل 
بينهم  أسيرة،   30 إلى  حاليا  األسيرات  عدد 
شروق  وهما:  اإلداري،  االعتقال  قيد  أسيرتان 
البدن من محافظة بيت لحم، وبشرى الطويل 

من محافظة رام اهلل.

اإلسرائيلي،  ● االحتالل  سجون  إدارة  منعت 
حميد  أبو  ناصر  بالسرطان  املريض  األسير 
من  أكثر  منذ  يعد  ولم  بعائلته،  االتصال  من 

شهرين يتلقى أي جرعة عالج، ألن جسده لم 
يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك العالجات.

للمعتقل  ● الصحي  الوضع  إّن  األسير،  نادي  قال 
عبد الباسط معطان )48 عاًما(، من قرية برقة 
شرق رام اهلل، واملصاب بسرطان القولون، يف 
تدهور مستمر، جراء استمرار إدارة الّسجون يف 

إهماله طبًيا بشكل متعمد.
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وأسيرة،  ● أسير   4700 بلغ  لألسرى  اإلجمالي  العدد 

 17 أسيرة،   30 إلى  حاليا  األسيرات  عدد  وصل  فيما 

األسيرتان  حكمًا  أعالهن  أحكام،  بحقهن  صدر  أسيرة 

شروق دويات، وشاتيال أبو عياد )16 عاما(، واألسيرتان 

عاما(.وهناك   15( الجبالي  وميسون  األفغاني  عائشة 

من  حماد  نفوذ  عاما(، هي   18( من  أقل  قاصر  أسيرة 

املحتلة.وهناك  القدس  بمدينة  جراح  الشيخ  حي 

إسراء  األسيرة  حالة  أخطرهن  جريحات  أسيرات   6

11 عامًا، وهي من  جعابيص من القدس، واملحكومة 

بين الحاالت األخطر ىلع مستوى األسرى واملعتقلين، 

فهي مصابة بحروق شديدة يف جسدها.

تم تقديم املحاضرة الرابعة من برنامج سفراء األسرى  ●

ثامر  األستاذ  املحرر  مع  تضامن،  مؤسسة  خالل  من 

األسرى،  وقضية  الشعبية  الدبلوماسية  يف  سباعنة 

املنصات  و  اإلعالم  تسخير  أهمية  عن  فيها  تكلم 

اإلجتماعية إليصال صوت األسرى ورسالتهم من داخل 

من  استفسارات  و  بأسئلة  اللقاء  اختتم  و  السجون، 

املشاركين.

يواصل األسير سبع منير الطيطي )33 عاما( من مخيم  ●

الطعام  عن  املفتوح  إضرابه  نابلس،  بمدينة  بالطة 

عزله  ىلع  احتجاجا  التوالي،  ىلع  التاسع  لليوم 

االنفرادي وحرمانه من »الكانتينا«.

أسرى  ●  4 إن  واملحررين  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

مرضية  حاالت  يعانون  ونفحة  ريمون  معتقلي  يف 

إدارة  به  تقوم  ما  إثر  ويعيشون ظروفا صحية سيئة 

ألمراضهم.  مقصود  تجاهل  من  االحتالل  سجون 

مدينة  من  عاما(   41( عبيد  أبو  بكر  هم،  واألسرى 

طولكرم، عصام زين الدين )38 عاما( من قرية مجدل 

من  عاما(   55( قواسمة  إياد  نابلس،  يف  فاضل  بني 

كفر  قرية  عاما( من   45( الخليل، علي صبيح  مدينة 

راعي بمحافظة جنين.

الوضع الصحي لألسيرة أزهار عساف يف تدهور، بعد  ●

جّراء  نتجت  صحية  لوعكة  الخميس  يوم  تعرضها 

ومماطلتها  الصحي،  لوضعها  السجون  إدارة  إهمال 

يف نقلها إلى املستشفى.

أحمد  ● األسيرين  إن  واملحررين،  األسرى  هيئة  قالت 

عفانة )23 عاما( من نابلس، وحذيفة طه )23 عاما( 

جراء  صعبة،  صحية  أوضاعا  يعانيان  القدس،  من 

إدارة  تمارسه  الذي  املتعمد،  الطبي  اإلهمال  سياسة 

السجون بحقهما.

بليغة  ● إصابات  بعدة  وإصابته  عليه  الّنار  إطالق  بعد 

عاًما( واملعتقل   27( الدين جربوع  نور  األسير  تعرض 

منذ التاسع من أبريل العام الجاري، إلى إصابته بشلل 

فرشة  توفير  بعدم  الّسجون  إدارة  وتعّمدت  جزئّي، 

خاصة له، ونتيجة لعدم قدرته ىلع الحركة أدى إلى 

بالتهابات  إصابته  إلى  ذلك  وأدى  ّتقرحات،  حدوث 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              851
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

670
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

674
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

527
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

506
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

322
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

416
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

محمود عطا اهلل

منذ أشهر

16
يومًا على التوالي

األسري

أحمد إبراهيم الهرميي

أحمد مناصرة

منذ أشهر طويلة

28
يومًا على التوالي

األسري

إياد فواغرة

78
يومًا على التوالي

األسري

عدال موىس

48
يومًا على التوالي

األسري

جواد جواريش

12
يومًا على التوالي

األسري

منري الطيطي


