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املفتوح  ● إضرابه  يعّلق  عواودة  خليل  األسير 

رفًضا  يوًما   111 الذي استمر ملدة  الطعام،  عن 

العتقاله اإلدارّي.

بعد اإلعالن عن إصابته بالسرطان.. طاقم من  ●

املحامين سيزور األسير يعقوب القادري خالل 

الـ48 ساعة القادمة، والذي أعلن عن إصابته 

بمرض السرطان لالطالع ىلع حالته الصحية 

والحصول ىلع ملفه الطبي.

يعلق  ● جنين  مخيم  من  الزبيدي  زكريا  األسير 

إضرابه الذي شرع به إسناًدا للمعتقلين خليل 

عواودة ورائد ريان.

0096170652805



االحتالل ينقض تعهده بإنهاء االعتقال اإلداري بحق  ●

اعتقاله  بتجديد  أمًرا  ويصدر  عواودة،  خليل  األسير 

اإلداري ملدة 4 أشهر، رغم خطورة وضعه الصحي.

حياتية  ● ظروف  من  يعاني  العارضة  محمد  األسير 

واعتقالية سيئة داخل العزل االنفرادي، واستولت إدارة 

خواطر  من  مقتنياته  جميع  ىلع  االحتالل  سجون 

وشعر ومنعته من إخراج أي شيء مكتوب وقت زيارة 

املحامي.

األسير  ● ملف  تصنيف  تقرر  اإلسرائيلية  اإلفراج  لجنة 

املقدسي أحمد مناصرة ضمن »عمل إرهابي« حسب 

تعريف قانون مكافحة اإلرهاب لالحتالل.

نوارة  ● محمد  الحياة  مدى  بالسجن  املحكوم  األسير 

بإنهاء  اتفاقًا  انتزاعه  بعد  الطعام  عن  إضرابه  يعّلق 

عزله قبل العيد ونقله إلى سجن آخر

نادي األسير: 9 آالف أمر اعتقال إداري أصدرها االحتالل  ●

منذ 2015 حتى العام الجاري.

يواصل  ● جنين  من  الدبعي  محمود  املصاب  األسير 

إضرابه عن الطعام لليوم الثامن ىلع التوالي احتجاجًا 

ىلع ظروف اعتقاله »الالإنسانية«.

عائلة األسير جمال زيد تطالب املؤسسات الحقوقية  ●

لإلفراج  االحتالل  ىلع  للضغط  بالتدخل  والدولية 

عنه، يف ظل تدهور وضعه الصحي، بعد توقفه عن 

غسيل الكلى احتجاجًا ىلع تجديد اعتقاله اإلداري.

تؤجل  ● االحتالل  محكمة  التوالي..  ىلع  الثالثة  للمرة 

األسير  بحق  اإلداري  االعتقال  تثبيت  قرار  يف  النظر 

وهو   ،2022/6/28 تاريخ  حتى  زيد  جمال  املريض 

الكلى  الكلوي ويحتاج الى غسل  ويعاني من الفشل 

ثالث مرات يف األسبوع.

الحلبي  ● محمد  األسير  املهندس  جلسة  موعد  إرجاء 

إلى  القادم،  تموز  من  السابع  يف  مقررة  كانت  التي 

منذ  له  تعقد  التي   171 رقم  الجلسة  وهي  تموز،   20

اعتقاله عام 2016.

االحتالل يهدم منزال لعائلة األسير بركات الخواجا يف  ●

بلدة نعلين غرب رام اهلل

بعد مماطلة لشهور.. االحتالل يسمح لألسير ليلي أبو  ●

رجيلة من رام اهلل بااللتقاء بنجله األسير الشبل أيوب 

بإحدى زنازين سجن »الجلمة« بعد غياب ألكثر من 16 

2006 ومحكوم بالسجن  عامًا، حيث انه معتقل منذ 

املؤبد، بينما اعتقل نجله قبل 8 أشهر، واستمر اللقاء 

لـ 20 ساعة فقط.

إداري  ● معتقل   500 قرابة  مقاطعة  ىلع  يوًما   177

االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  االحتالل،  ملحاكم 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              725
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

535
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

548
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

401
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

380
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

196
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

300
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 

82
يومًا على التوالي

األسري
رائد ريان

من قرية بيت دقو

8
يومًا على التوالي

األسري
 محمود الدبعي

18
يومًا على التوالي

األسري
محمد صفران

محمد صفران

منذ أيام


