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أسبوع 
العدد 106، األحد 2022/11/27األحـرار

تفاعل  ● ظل  املونديال...ويف  إنطالق  مع 
أن  ننسى  ال  الغربية،  و  العربية  الجماهير 
الذين  الفلسطينيين  األسرى  فريق  نشجع 
املحتل  ضد  الحرية  معركة  يخوضون 
و  االحتالل  ليربحوا املعركة ضد  اإلسرائيلي، 

ينالوا حريتهم.

الصحي بسبب استمرار  ● رغم صعوبة وضعها 
محاكمة  تؤجل  االحتالل  محكمة  عزلها.. 
تاريخ  حتى  عساف  أزهار  املقدسية  األسيرة 

.2022/12/14

روى األسير أيهم كممجي، تفاصيل عن الحياة  ●
الذي  االنفرادي  العزل  يف  القاسية  اليومية 
أكثر  االحتالل عليه، منذ  إدارة سجون  تفرضه 
من عام، وكيف تلقى خبر استشهاد شقيقه 

شأس كممجي، يف شهر رمضان املبارك.
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سجن  ● إلى  حميد  أبو  األسير  نقلت  السجون  إدارة 

يف  األسرى  زمالئه  للقاء  ساعة   24 ملدة  عسقالن 

مشهد مؤثر وحزين سيطر ىلع األسرى بعد رؤيتهم 

حميد  أبو  لألسير  الصحية  الحالة  له.  الصحي  للوضع 

وجهه  ىلع  وظهرت  جدا  متسارع  بشكل  تتدهور 

ويديه أوراما سرطانية وهو يف حالة صحية خطيرة 

للغاية.

الجمعة  ● يوم  واملحررين،  األسرى  هيئة شؤون  أفادت 

علق  العيساوي  سامر  األسير  بأن   ،2022 نوفمبر   25

إضرابه عن الطعام الذي استمر 27 يوما، بعد استجابة 

إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي ملطالبه.

الحالة  ● إن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

الصحية للمعتقلين املصابين محمد وليد غوادرة )23 

عامًا( من مخيم جنين، و محمد الجعبري )32 عامًا( من 

يسمى  ما  داخل  ويقبعان  باالستقرار،  آخذة  الخليل، 

»عيادة سجن الرملة«.

للمشاركة  ● فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  دعت 

باستعادة  للمطالبة  وضغط  إسناد  حملة  أوسع  يف 

يف  االحتالل  لدى  املحتجزة  الشهداء  جثامين 

إن  لها،  بيان  يف  وقالت  األرقام.  مقابر  و  الثالجات 

 117 لجثامين  االحتالل  قوات  احتجاز  تظهر  األرقام 

شهيًدا يف ثالجات املوتى، و265 شهيًدا يف مقابر 

األرقام.

األطفال  ● عن  صور  معرض  يهاجم  االحتالل 

الفلسطينيين يف بلجيكا. دعت السفيرة اإلسرائيلية 

البرملان  رئيس  يهوديتان،  ومنظمتان  بلجيكا  يف 

الحتجاز  مخصص  صور  معرض  سحب  إلى  البلجيكي 

األطفال الفلسطينيين.

قوات  ● أن  مؤخرا،  األسرى  مؤسسات  تقارير  أكدت 

عبد  اإلدارّي  املعتقل  بحّق  جريمة  تنفذ  االحتالل، 

يف  سرطان  من  ُيعاني  والذي  معطان،  الباسط 

القولون، ويواجه تفاقما مستمرا بوضعه الصحي.

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم الخميس،  ●

من محافظة رام اهلل، أسيرًا محررًا أفرج عنه مؤخرًا من 

قوة  واعتقلت  الفلسطينية.  األمنية  األجهزة  سجون 

بعد  خالدنوابيت،  املحرر  األسير  االحتالل  جيش  من 

اقتحام منزله يف بلدة برقا شرق رام اهلل.

قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين، يوم اإلثنين 21  ●

نوفمبر 2022، أن األسير زكريا الزبيدي، يواجه ظروف 

عزله  ىلع  مضى  حيث  قوية،  بإرادة  القاسية  العزل 

هو ورفاقه أسرى نفق الحرية أكثر من عام، دون حلول 

جدية إلنهاء قرارات عزلهم االنتقامية.

جددت قوات القمع اإلسرائيلي االعتداء ىلع األسرى  ●

باقتحام  الصحراوي،  النقب  سجن  يف  الفلسطينيين 

القابعين فيه. وأوضحت  باألسرى  والتنكيل   )2( قسم 

اقتحمت  القمع  وحدات  أن  األسرى،  شؤون  هيئة 

القسم، وأجرت تفتيشات استفزازية بداخله، ونقلت 

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