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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، نقلت األسير  ●

املريض بالسرطان، ناصر أبو حميد من عيادة 

سجن الرملة إلى مستشفى »أساف هروفيه« 

وهو ما زال يف دائرة الخطر الشديد,

من  ● عامًا(   40( عواودة  خليل  األسير  يواصل 

الطعام  عن  إضرابه  الخليل،  غرب  إذنا  بلدة 

منذ 148 يوما، رفضا العتقاله اإلداري املستمر، 

وسط ظروف صحية خطيرة.

»أمنستي«،  ● الدولية  العفو  منظمة  طالبت 

االحتالل   ،2022 أغسطس   4 الخميس  يوم 

اإلسرائيلي باإلفراج الفوري عن املعتقل أحمد 

مناصرة.
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إدارة سجون االحتالل نقلت األسير حسين القواسمة  ●

إلى زنازين العزل االنفرادي يف سجن »نفحة«  وهو 

من  وهو  إضافية،  عامًا  و60  املؤبد  بالسجن  محكوم 

مدينة الخليل.

قضاء  ● دان  كفر  بلدة  من  الجمل  تيسير  أدهم  األسير 

جنين أصيب بكسور يف إحدى يديه وظهره، بعد أن 

اعتدى عناصر قوة خاصة تابعة لجيش االحتالل عليه 

بالضرب خالل اعتقاله، يف 20 تموز/ يوليو املاضي.

عزلها  ● زنازين  داخل  تحتجز  االحتالل  سجون  إدارة 

من  عامًا(   25( شيرين  أبو  محمود  األسير  االنفرادي، 

مخيم جنين، يف ظروف معيشية واعتقالية قاسية 

وال ُتطاق.

عن  ● املفتوح  إضرابه  نوارة،  محمد  األسير  يواصل 

الطعام لليوم ال15 ىلع التوالي، رفضا لعزله االنفرادي 

املستمر منذ 12 يوليو املاضي. وقد ُنقل مؤخًرا إلى 

 ،2001 عام  منذ  معتقل  وهو  »هداريم«،  سجن  عزل 

ومحكوم بالسجن املؤبد مدى الحياة.

القيادي  ● اعتقال  العسكرية،  »عوفر«  محكمة  مددت 

ملدة  السعدي  بسام  اإلسالمي  الجهاد  حركة  يف 

ثمانية أيام إضافية بحجة استكمال التحقيق.

تدهوًرا جديًدا طرأ ىلع الوضع الصحي لألسير الجريح  ●

يعاني  وهو  جنين،  من  عاما(   27( جربوع  الدين  نور 

نتيجة  الظهر  منطقة  حادة يف  التهابات  من  اليوم 

يف  بفتحة  تسببت  التي  الخطيرة  اإلصابات  إلحدى 

ظهره بجرح طوله 25 سم، وبعمق 10 سم، حيث أن 

مكانها لم يلتئم.

نتيجة الفحوصات الطبية التي ُاجريت لألسير يعقوب  ●

قادري، جاءت نقية وخالية من السرطان.

أفرجت قوات اإلحتالل عن األسير أشرف أبو مغصيب  ●

)44 عاما( من دير البلح، عن حاجز بيت حانون شمال 

قطاع غزة بعد 21 عاما من اإلعتقال.

نتيجة لقرار حجز أموال الكانتينا لألسير محمد صفران  ●

45 عامًا وزجه بالعزل، قرر األسير خوض إضراب مفتوح 

عن الطعام احتجاجا ىلع ما يعانيه، لكنه عّلقه بعد 

عدة أيام بعد تدهور طرأ ىلع حالته الصحية، وخسر 

الكثير من وزنه وبدأ يعاني من التهابات حادة بالكلى 

ومن مشاكل بالدم والبول.

إلى  ● لها،  بيان  يف  األسرى،  شؤون  هيئة  كشفت 

التعذيب،  أنواع  ألقسى  القاصرين  األسرى  تعرض 

منهم األسير عيد قرش 17 عامًا من بلدة سلوان يف 

القدس املحتلة، الذي تم اعتقاله من قبل عدد كبير 

من عناصر شرطة االحتالل يف منطقة باب األسباط، 

وعملوا ىلع تعريته واقتياده إلى معتقل املسكوبية 

وهو مقيد األيدي واألرجل ومعصوب العينين.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              767
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

586
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

590
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

443
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

422
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

238
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

332
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 

159
يومًا على التوالي

األسري
خليل عواودة

محمد صفران

منذ أيام

37
يومًا على التوالي

األسري
فكري منصور

46
يومًا على التوالي

األسري
معتز عبيدو

محمود عطا اهلل

منذ أيام


