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

أسبوع 
العدد 109، األحد 2022/12/18األحـرار

مع  ● للتضامن  الدولية  املؤسسة  اختتمت 
 2022/12/16 الجمعة  يوم  )تضامن(  األسرى 
برامجها التكويني التعريفي حول األسرى مع 

ثلة من أهل الجزائر.

الخميس  ● يوم  االحتالل  سلطات  أفرجت 
محمد  تسنيم   « األسيرة  عن   2022/12/15
أحمد األسد« )25 عاما( من سكان قرية اللقية 
محكوميتها  قضاء  بعد  النقب،  منطقة  يف 

البالغة 5 سنوات يف األسر.

واملحررين،  ● األسرى  شؤون  هيئة  كشفت 
املصاب  لألسير  الصحي  الوضع  خطورة  عن 
يف  أصبح  حيث  حميد.  أبو  ناصر  بالسرطان 
وضع صحي حرج للغاية، وبدأ االطباء بإعطائه 
محاولة  يف  املسكنات  من  كبيرة  جرعات 
أدخله يف  ما  اوجاعه،  للسيطرة ىلع  منهم 

شبه غيبوبة وال يستيقظ إال لدقائق معدودة.
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أفرجت سلطات اإلحتالل  يوم الخميس 2022/12/15  ●

عن األسيرة الصحفية بشرى الطويل بعد 9 أشهر من 

االعتقال االداري.

األحد املاضي  ● أنه يوم  األسرى  أوضحت هيئة شؤون 

»برزالي«  مستشفى  إلى  دقة  األسير  نقل  جرى 

اإلسرائيلي، إثر تراجع ىلع حالته ومكث يف املشفى 

عدة أيام، وأخبره أطباء االحتالل حينها أنه يعاني من 

األولي  التشخيص  بعد  )اللوكيميا(  الدم  سرطان يف 

الذي أجروه.

نقل املحامي فواز شلودي بعد زيارته لسجن الرملة،  ●

 18( دويكات  سعيد  املصاب  لألسير  الصحي  الوضع 

عاما( من نابلس، والذي تعرض إلصابة بالغة بالرصاص 

اعتقال  عند  الحوض،  و  البطن  منطقة  يف  الحي 

جنود االحتالل االسرائيلي له بتاريخ 2022/10/18.

شهر  ● خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  اعتقلت 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، )490( فلسطينًيا/ة من 

)76( طفاًل،  بينهم  املحتّلة، من  الفلسطينية  األرض 

و)12( من النساء، وشّكلت حاالت االعتقال يف الخليل 

النسبة األىلع يف هذا شهر، تليها القدس ورام اهلل، 

وجنين، ونابلس.

أّكد رئيس هيئة شؤون األسرى واملحررين اللوء قدري  ●

األسرى  باستهداف  واضح  أمر  هنالك  أن  إلى  بكر  أبو 

األسرى املحررين  الكثير من  الطبي، وهناك  باإلهمال 

بعد  خطيرة  وأمراض  بالسرطان  إصابتهم  اكتشفت 

اإلفراج عنهم، ومنهم من توفوا بعد أشهر من اإلفراج 

عنهم.

عبر  ● واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  تقرير  كشف 

نفحة، عن  لسجن  زيارته  متيا عقب  يوسف  محاميه 

خطورة وحساسية الوضع الصحي لألسير حسام سالم 

مطر ) 40 عاما( من جبل املكبر/القدس، الذي يقبع 

يف العزل االنفرادي منذ 74 يوما.

وتيرة  ● من  مؤخًرا  االحتالل  سجون  إدارة  صعدت 

والزنازين  لألقسام  والتفتيشات  االقتحام  عمليات 

مع  مقارنة  وذلك  األسرى،  فيها  يقبع  التي  )الغرف(، 

األشهر القليلة املاضية، وكان آخرها يف قسم )22( 

يف سجن »عوفر«.

دقة،   ● وليد  املفّكر  األسير  زوجة  سالمة،  سناء  قالت 

وليد  لوضع  النهائي  التشخيص  بأّن  إبالغها  تم  إنه 

 ،Myelofibrosis  - النقوي  التليف  مرض  هو  الصحي 

وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم.

قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين، إن إدارة سجون  ●

االحتالل تحتجز األسير الشاب ياسر زيد صالحات )22 

عاما( من مخيم جنين، داخل زنازين معتقل »جلبوع«، 

يف أوضاع اعتقاليه غاية يف السوء.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              900
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

719
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

725
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

577
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

555
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

371
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

465
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 

65
يومًا على التوالي

األسري

أحمد إبراهيم الهرميي

77
يومًا على التوالي

األسري

إياد فواغرة

97
يومًا على التوالي

األسري

جواد جواريش

محمود عطااهلل

منذ أشهر

محمد صفران

منذ أشهر

أحمد مناصرة

منذ أشهر

سامر العيساوي

منذ أشهر

حسام مطر

78
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«


