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

أسبوع 
العدد 103، األحد 2022/11/6األحـرار

مع  ● للتضامن  الدولية  املؤسسة  شاركت 
األسرى »تضامن« يف مؤتمر القدس األوروبي 
األول الذي انعقد يف مدينة ميالنو اإليطالية 
يوم السبت ٢٩ اكتوبر، وخالل املؤتمر عرضت 
املؤسسة معرض صور عن األسيرة املقدسية 
امُلصابة إسراء جعابيص، إضافة ملعرض صور 
أمام  »ضحية  بعنوان  األسرى  األطفال  عن 

عدالتكم.

بتحويل  ● قرارًا  االحتالل  مخابرات  أصدرت 
 6 اإلداري ملدة  لالعتقال  الفني  رغد  األسيرة 

شهور.

إداريا مقاطعتهم  ● 70 معتقال  أكثر من  يواصل 
كخطوة  درجاتها،  بكافة  االحتالل  ملحاكم 
 30 به  شرع  الذي  النضالّي  للبرنامج  ممتدة 
املاضي،  أيلول  شهر  خالل  إداريا  معتقال 
استمر ملدة  الطعام  إضراًبا عن  نّفذوا  وخالله 

19 يوما.
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أحمد  ● األسيرين  إن  واملحررين،  األسرى  هيئة  قالت 

عفانة )23 عاما( من نابلس، و حذيفة طه )23 عاما( 

جراء  صعبة،  صحية  أوضاعا  يعانيان  القدس،  من 

إدارة  تمارسه  الذي  املتعمد،  الطبي  اإلهمال  سياسة 

السجون بحقهما.

الذي تقدم  ● االلتماس  العليا،  رفضت محكمة االحتالل 

به محامي األسير ناصر أبو حميد امُلصاب بالسرطان، 

وذلك دون عقد جلسة. وهذه هي املرة الثالثة التي 

تقرر به محاكم االحتالل رفض طلب اإلفراج املبكر عن 

األسير أبو حميد والذي يواجه وضًعا صحًيا حرًجا جًدا 

يف سجن »الرملة.

علق األسير سبع الطيطي )33 عاما( من مخيم بالطة  ●

شرق مدينة نابلس، إضرابه املفتوح عن الطعام، بعد 

خالل  عزله  بإنهاء  االحتالل  سجون  إدارة  مع  اتفاق 

األيام املقبلة. وكان األسير الطيطي قد شرع بإضراب 

مفتوح عن الطعام منذ 20 يوما، احتجاجا ىلع عزله 

شهر،  من  أكثر  منذ  »ريمون«  معتقل  يف  االنفرادي 

يف ظروف صعبة.

فتية  ●  3 إن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

يد  ىلع  وإهانة  وضرب  وحشية  العتداءات  تعرضوا 

وخالل  اعتقالهم  لحظة  االسرائيلي  االحتالل  جيش 

استجوابهم داخل أقبية التحقيق.

بثالثة  ● يرزق  الخليل  من  سنينة  أبو  بركة طه  األسير 

محرر يف  أسير  أنه  علًما  املهربة  النطف  عبر  توائم 

وأعاد   2016 عام  اعتقاله  أعيد  األحرار  وفاء  صفقة 

االحتالل له حكمه السابق بالسجن 35 عاما.

األسيرة  ● بتحويل  قرارًا  االحتالل  مخابرات  أصدرت 

واعتقل  6 شهور.  اإلداري ملدة  لالعتقال  الفني  رغد 

طولكرم  من  توجهها  خالل  الفني  األسيرة  االحتالل 

إلى رام اهلل، ىلع حاجز طيار، األسبوع املاضي. وارتفع 

عدد األسيرات ىلع بند »االعتقال اإلداري« إلى ثالث، 

وهن: بشرى الطويل، وشروق البدن، ورغد الفني.

توفيت، يوم الخميس 3 نوفمبر 2022، األسيرة األولى  ●

يف تاريخ الثورة الفلسطينية املعاصرة فاطمة برناوي 

يف مصر، والتي وافتها املنية يف مصر، بعد مسيرة 

حافلة بالتضحيات والنضال، والوفاء لشعبها.

الخميس  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أفرجت 

حسين  محمود  صالح  محمد  األسير  عن   ،2022/11/3

سجون  يف  عاًما   18 قضائه  بعد  جنين،  مدينة  من 

االحتالل.

الخاص  ● »االتفاق«  من  تنصلت  االحتالل  سلطات 

خاص  الذي  موسى  عدال  اإلدارّي  املعتقل  بقضية 

إضراًبا عن الطعام استمر 37 يوًما ضد اعتقاله اإلدارّي، 

وعّلقه بعد »اتفاق« جرى يف الثاني عشر من أيلول/ 

سبتمبر املاضي، وكان من املقرر اإلفراج عنه اليوم.

اقتحمت،  ● »درور«  بوحدات  امُلسماة  القمع  قوات  إن 

يف  الوحيد  األسرى  قسم  يف  األربعاء،غرفتين  يوم 

سجن »عسقالن«، وقد أحدثت دماًرا وخراًبا بمقتنيات 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              858
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

677
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

683
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

535
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

513
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

329
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

423
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

23
يومًا على التوالي

األسري

أحمد إبراهيم الهرميي

أحمد مناصرة

منذ أشهر طويلة

35
يومًا على التوالي

األسري

إياد فواغرة

55
يومًا على التوالي

األسري

جواد جواريش


