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

أسبوع 
العدد 107، األحد 2022/12/4األحـرار

يطل علينا اليوم العاملي للتضامن مع الشعب  ●
االسرائيلي  االحتالل  يزال  وال  الفلسطيني 
الشعب  بحق  املمارسات  أبشع  يمارس 
وجه  ىلع  االسرى  و  عمومًا  الفلسطيني 
تعذيبهم  يف  االحتالل  ويتفنن  الخصوص، 
الزنازين و غرف  و اعتقالهم و الزج بهم يف 

التحقيق.

أحمد  ● عارف  الحاج  تضامن  مؤسسة  نعت 
التميمي والد األسيرة املحررة أحالم التميمي 

يف  قضاه  طويل  عمر  بعد  الحياة  فارق  الذي 
النضال والعمل الوطني.

رفضت محكمة االحتالل العسكرية، اإلفراج عن  ●
األسير نائل البرغوثي أحد محرري »وفاء األحرار« 
الذين اعتقلوا مجددًا، حيث قررت اإلبقاء ىلع 
السجن  وهو  البرغوثي  لألسير  السابق  الحكم 

املؤبد و18 عامًا إضافية.
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قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين، إن األسير محمد  ●

النظر  فقد  طولكرم،  مدينة  من  عاما(   25( مصاروة 

بعينه اليمنى بعد اعتداء جنود االحتالل عليه أثناء 

اعتقاله من منزل ذويه بتاريخ 2022/1/20.

●  28 اإلثنين  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 

نوفمبر 2022، الفتاة حال سرور 17 عامًا من بلدة نعلين 

زيارة شقيقها  األسير خالد سرور  أثناء  غرب رام اهلل، 

يف سجن ايشل.

الصحفي  ● اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اعتقلت 

منزله، يف  مداهمة  بعد  الفلسطيني صبري جبريل 

إلى  ونقله  اليوم  فجر  لحم،  بيت  جنوب  تقوع  بلدة 

جهة غير معلومة.

حكمت محكمة االحتالل ىلع األسير أدهم بشير من  ●

مدينة عكا املحتلة بالسجن ملدة 10 سنوات.

قال يف رسالة من السجن بعد استشهاد ظافر وجواد  ●

نجلي شقيقه: »ظافر وجواد أأنا من أطلت الغياب أم 

أنتم من استعجل بالرحيل؟!«. حيث اقتحمت وحدات 

القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي غرفة 

األسير ظافر الريماوي، يف سجن النقب. واألسير ظافر 

ظافر  و  الريماوي  جواد  الشهيدين  عم  هو  الريماوي 

يوم  االحتالل،  قوات  برصاص  ارتقيا  اللذين  الريماوي 

2022/11/29. وقرر االحتالل عزل األسير الريماوي ملدة 

االنفرادية. وهو يقضي حكمًا  الزنازين  أسبوعين يف 

بالسجن ملدة 32 سنة. 

الصحّي لألسير ناصر  ● الوضع  تدهوًرا إضافّيا طرأ ىلع 

أبو حميد املصاب بالّسرطان والذي ُيعاني من وضع 

صحّي حرج. حيث أنه ال يمّكنه أن يبقى دون االستعانة 

بأنبوبة األوكسجين ملدة ال تتجاوز الدقيقتين وذلك 

جّراء الصعوبة البالغة يف الّتنفس.

فرض  ● عن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  كشفت   

عقابية  إجراءات  االحتالل  سجون  مصلحة  إدارة 

سلمي  باسم  عالء  األسير  الطفل  بحق  تعسفية 

الهيئة  وحملت  الجلمة.  توقيف  مركز  يف  املحتجز 

الكاملة  املسؤولية  وإدارة سجونها  االحتالل  حكومة 

يف  يحتجز  والذي  سلمي،  الطفل  األسير  حياة  عن 

العزل بظروف صحية وحياتية صعبة.

أبو  ● قال رئيس هيئة شؤون األسرى واملحررين قدري 

بكر أنه »كان هناك ارتفاع ملحوظ بعدد املعتقلين 

املعتقلين  عدد  كان  حيث  العام،  خالل  اإلداريين 

اإلداريين ال يتجاوز 400 أسير، لكن العدد تضاعف إلى 

أكثر من %100، ويقدر عددهم بأكثر من 800 معتقل 

حالًيا«.

أكدت هيئة شؤون األسرى واملحررين أن إدارة سجون  ●

االحتالل تحتجز األسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقاليه 

وحياتية مريرة داخل عزل »أيالون«. وبينت الهيئة أن 

إلى أدنى مقومات  األسير قادري يقبع بغرفة تفتقر 

الحياة اآلدمية، فهي قذرة جدًا تنتشر فيها الحشرات 

والبق، وفيها نافذة صغيرة عديمة التهوية، عدا عن 

دورة املياه التي ال تصلح لالستخدام بتاتًا.

الحركة  ● إن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

خطوات  تنظيم  قررت  »عوفر«  سجن  يف  األسيرة 

إدارة سجون االحتالل ىلع االستجابة  نضالية إلجبار 

أن  الهيئة، يف تصريح صحفي،  ملطالبها. وأوضحت 

وعدم  الطعام  وجبات  إعادة  قررت  األسيرة  الحركة 

أعداد  زيادة  ىلع  احتجاجًا  املطبخ  عمال  إخراج 

األسرى يف الغرف وتأخير األهالي خالل الزيارات.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              886
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

705
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

711
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

563
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

541
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

357
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

451
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمود العارضة

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد العارضة

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

زكريا زبيدي

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أيهم كممجي

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

مناضل نفيعات

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

يعقوب قادري

منذ سنة

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

51
يومًا على التوالي

األسري

أحمد إبراهيم الهرميي

أحمد مناصرة

منذ أشهر طويلة

63
يومًا على التوالي

األسري

إياد فواغرة

83
يومًا على التوالي

األسري

جواد جواريش

سامر العيساوي

منذ أيام


