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أسبوع 
العدد 91، األحد 2022/8/14األحـرار

وسط ظروف صحية خطرة جدًا.. األسير خليل  ●

الخليل يواصل إضرابه  )40 عاًما( من  عواودة 

املفتوح عن الطعام لليوم 155 ىلع التوالي، 

رفًضا الستمرار اعتقاله اإلداري.

رسالة األسير خليل العواودة: »دخلت اإلضراب  ●

أجل  من  بالكثير  وضحيت  الحرية،  أجل  من 

الحرية..  وهي  أال  واألقوى  واألعز  األغلى 

إنما  للحياة  رفضًا  ليس  الطعام  امتناعي عن 

رفضًا للقيد«.

طوباس  ● مدينة  من  صوافطة  فراس  األسير 

تم  حال  يف  الطعام  عن  باإلضراب  يهدد 

عامًا   18 قضائه  بعد  اإلداري  لالعتقال  تحويله 

يف سجون االحتالل.
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زوجة األسير خليل عواودة: »هناك وهن شديد وشبه  ●

قادر  وغير  عواودة،  خليل  لألسير  الرؤية  يف  انعدام 

ىلع الكالم أو الحركة، ووزنه بات أقل من 35 كيلوغرامًا 

صحية  ظروفًا  ويعاني  حياته،  ىلع  خوف  وهناك 

خطيرة للغاية أدت إلى فقدانه جزء من الذاكرة«.

خليل  ● األسير  يزال  »ال  القدس«:  »مهجة  مؤسسة 

سيء  صحي  بوضع  الرملة  سجن  يف  يقبع  عواودة 

للغاية، ولم يتم نقله ملشفى مدني، ولم تتم زيارته 

من ِقبل مندوبي الصليب األحمر أو األمم املتحدة«.

الطعام  ● الباز يواصل إضرابه عن  الشيخ يوسف  األسير 

استمرار  ىلع  احتجاًجا  التوالي  ىلع  الرابع  لليوم 

اعتقاله، وما يزال يف مستشفى »سوروكا« إثر تدهور 

وضعه الصحي قبل يومين.

القيادي بحماس علي العامودي: »جنود وحدة الظل  ●

ال يحرسون جثًثا، حكومة االحتالل تواصل بيع الوهم 

لعائالت أسرى جيش االحتالل يف غزة، وتكذب ىلع 

جمهورها بشأن مصيرهم«.

االحتالل..  ● عاًما يف سجون   42 اعتقاله  مضى ىلع 

يف  البرغوثي  نائل  األسير  محاكمة  جلسة  انتهاء 

محكمة سجن عوفر دون صدور أي قرار.

من  ● مناصرة  أحمد  األسير  تحول  االحتالل  سلطات 

سجن إيشل يف بئر السبع إلى قسم العزل يف سجن 

عنه  الفوري  باإلفراج  مطالبات  ظل  يف  هشيكما، 

بسبب تردي حالته الصحية داخل السجن.

قوات االحتالل تسلم جثمان الشهيدة األسيرة سعدية  ●

سجن  يف  ارتقت  أنها  يذكر  املاضي،  الخميس  مطر 

الدامون بتاريخ 2022/7/2 وهي من محافظة الخليل.

االنتقامية  ● سياسته  يواصل  »االحتالل  األسرى:  هيئة 

املستمر  العزل  خالل  من  الحرية  نفق  أسرى  بحق 

واالقتحامات والتنكيل«.

سجن  ● يف  األسرى  أقسام  تسود  التوتر  من  حالة 

»ريمون« نتيجة تدهور الوضع الصحي للشيخ يوسف 

الباز من اللد املضرب عن الطعام واملاء احتجاًجا ىلع 

استمرار اعتقاله.

اإلفراج  ● يوم..   100 من  ألكثر  الطعام  عن  إضرابًا  خاض 

عن األسير عالء األعرج من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

الرفاعي  ● أسعد  األسيـرين  منزل  يهدم  االحتـالل 

وصبحي صبيحات يف رمانة قضاء جنين.

هيئة األسرى: استشهاد األسير يحيى سعيد جابر من  ●

محافظة الخليل يف سجن »عوفر«.

وفاة الحاجة فاطمة يوسف من بلدة بيت أمين قرب  ●

الدين وعبد السالم  قلقيلية، وهي والدة األسرى نور 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              774
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

593
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

597
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

450
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

429
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

245
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

339
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 

166
يومًا على التوالي

األسري
خليل عواودة

محمد صفران

منذ أيام

4
يومًا على التوالي

األسري
الشيخ يوسف الباز

محمود عطا اهلل

منذ أيام


