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حميد  ● أبو  ناصر  الفلسطيني  األسير  يواصل 
واحد  آن  يف  واملرض  السجان  مع  صراعه 
يف ظل تدهور حالته الصحية بشكل متتالي 
يتدخل  أن  دون  األخيرة  الشهور  ومتابع يف 

لالستجابة لصراعه مع املرض »الخبيث«.

خارج  ● »عوفر«  سجن  يف  األسرى  اعتصم 
احتجاًجا  إليها،  الدخول  ورفضوا  غرفهم، 
ىلع اإلجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة 

الّسجون ىلع عائالتهم خالل الزيارة. 

واملحررين  ● األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  قال 
قدري أبو بكر يف تصريحات له، إنه »كان هناك 
ارتفاع ملحوظ بعدد املعتقلين اإلداريين خالل 
اإلداريين  املعتقلين  عدد  كان  حيث  العام، 
إلى  تضاعف  العدد  لكن  أسير،   400 يتجاوز  ال 
 800 %100، ويقدر عددهم بأكثر من  أكثر من 

معتقل حالًيا.

0096170652805



الجمعة  ● يوم  واملحررين،  األسرى  هيئة شؤون  أفادت 

2022/12/2، بنقل األسير يوسف مقداد إلى مستشفى 

»سوركا« اإلسرائيلي، واصفًة حالته الصحيَّة بالحرجة 

ا. وذكر نادي األسير أّن األسير مقداد معتقل منذ 14  جدًّ

تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، وهو محكوم بالّسجن 21 

عاًما، حيث يقضي عامه األخير يف سجون االحتالل. 

باسم  ● أ.  التشريعي  املجلس  يف  النائب  بينهم 

الزعارير من الخليل،، قوات االحتالل اعتقلت فجر يوم 

الخميس  13 مواطًنا خالل اقتحام عدة مدن ومناطق 

يف الضفة الغربية والقدس.

أصدرت محكمة إسرائيلية يف »عوفر«، يوم الثالثاء،  ●

 2500 بقيمة  مالية  وغرامة  أشهر   6 بالسجن  حكمًا 

شيقل بحق األسيرة زمزم يحيى القواسمة )17 عاًما( 

ُاعتقلت  قد  كانت  القواسمة  واألسيرة  الخليل.  من 

يف الـ31 من تشرين األول/أكتوبر املاضي، من وسط 

مدينة الخليل.

استأنف املعتقلين اإلداريين الشقيقين أحمد موسى  ●

لحم،  بيت  جنوب  الخضر  بلدة  من  موسى،  عدال  و 

إضرابهما عن الطعام للمطالبة باإلفراج عنهما. وي\كر 

أن املعتقل أحمد موسى )43 عاًما(، كان من املفترض 

أّن يتم اإلفراج عنه يوم الثالثاء 2022/12/6 بناء ىلع 

»االتفاق«، أما عدال )34 عاًما( كان من املقرر اإلفراج 

عنه يف السادس من تشرين الثاني املاضي.

تدهورا كبيرًا طرأ ىلع صحة األسير أحمد أبو عميرة  ●

املستشفى،  إلى  نقله  تم  حيث  جنين،  مخيم  من 

إثر ذلك  الصحّي، وُنقل  بعد تدهور طرأ ىلع وضعه 

من سجن »مجدو« إلى مستشفى »العفولة«. ووفًقا 

للمعلومات األولية بشأن وضعه الصحّي فإنه يعاني 

من وجود مياه ىلع الرئتين. يذكر أّن األسير أبو عميرة 

اعتقلته يف  االحتالل  أسير سابق، وكانت قوات  هو 

ال25 من آذار/ مارس 2022، وما يزال موقوًفا. علًما أّنه 

متزوج وأب لخمسة من األبناء

 حملت الحركة الوطنية األسيرة يف سجون االحتالل   ●

اإلسرائيلي ومصلحة السجون، املسؤولية الكاملة عن 

حياة املعتقل اإلداري خالد نوابيت من مدينة رام اهلل. 

44 عاما، من  العمر  البالغ من  نوابيت  األسير  ويعاني 

عملية  إجراء  إلى  وبحاجة  القلب،  حادة يف  مشاكل 

قلب مفتوح بشكل عاجل.

 حملت الحركة الوطنية األسيرة يف سجون االحتالل  ●

األسير  مصير  عن  الكاملة  املسؤولية  السجون  إدارة 

الحالة الصحية التي وصل لها، وعن  وليد دقة، وعن 

االحتالل،  سجون  يف  املرضى  األسرى  مئات  مصير 

الذين يواجهون خطر الّسجان وخطر جريمة اإلهمال 

الطبّي )القتل البطيء(.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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