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

أسبوع 
العدد 92، األحد 2022/8/21األحـرار

داخل  ● األسيرة   الحركة  طوارئ  لجنة  أعلنت 

خطواتها  عن  األحد،  اليوم  االحتالل،  سجون 

سيتم  والتي  السجون  إدارة  ضد  التصعيدية 

استئنافها يوم غد اإلثنين.

أصدرت محكمة االحتالل قرارها يف االلتماس  ●

املعتقل  عن  اإلفراج  رفض  بشأن  املقدم 

املضرب عن الطعام  خليل عواودة، وبحسب 

القرار، سيبقى عواودة يف املستشفى دون 

اإلفراج عنه.

حياة األسير املريض ناصر أبو حميد )49 عاما(  ●

الخطر  مرحلة  تزال يف  ال  األمعري،  ُمخّيم  من 

الشديد.
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االحتالل  ● التابعة إلدارة سجون  القمع  اقتحمت قوات 

الفلسطينيين  األسرى  غرف  إحدى  اإلسرائيلي 

عمليات  وتجري  »هداريم«،  سجن  يف  املتواجدين 

ذوي  من  فيه  القابعين  األسرى  وغالبية  تفتيش، 

األحكام العالية.

سجن  ● عيادة  يف  القابعين  املرضى  املعتقلين 

ظل  يف  مأساوية،  صحية  ظروفا  يعيشون  »الرملة« 

حيث  املعتقل،  ادارة  قبل  من  واضح،  طبي  إهمال 

دون  الصعبة،  واألمراض  واآلالم  األوجاع  من  يعانون 

تقديم العالج الالزم لهم.

شهر  ● منذ  إدارًيا  املعتقل  الشحاتيت  مشير  األسير 

تدهور  من  ُيعاني  بدأ   ،2020 أكتوبر  األول/  تشرين 

نيسان  شهر  منذ  الصحّي،  وضعه  يف  تدريجي 

املاضي.

محمد  ● األسير  عن  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  أفرجت 

السيلة  بلدة  من  عاما   48 العمر  من  البالغ  طحاينة 

الحارثية قرب جنين. واإلفراج عن طحاينة، جاء بعد 

إنهاء حكمه لـ 19 عاما.

األسير  عبد الباسط معطان  املصاب بسرطان القولون  ●

والغدد منذ عدة سنوات، بحاجة ماسة لرعاية طبية 

دورية لحالته. وكان جيش االحتالل قد أعاد اعتقال 

معطان بتاريخ 21 تموز املاضي أثناء محاولته السفر 

أمر  بحقه  وصدر  هناك،  عالجه  الستكمال  تركيا  إلى 

اعتقال إداري ملدة 6 أشهر.

تدين املؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى )تضامن(  ●

قوات  به  قامت  الذي  االقتحام  و  الصارخ  االعتداء 

االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم الخميس ملقرات بعض 

املؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

عن  ● إضرابه  عاما(   64( الباز  يوسف  الشيخ  يواصل 

ىلع  احتجاجا  التوالي،  ىلع  ال11  لليوم  الطعام 

استمرار اعتقاله، بعد أن أبقت مخابرات االحتالل ىلع 

اعتقاله رغم قرار سابق من املحكمة باإلفراج عنه.

اإلثنين  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 

عامًا(   37( عساكرة  أشرف  املحرر  األسير   ،2022/8/15

لحظة  وذلك  الغربية،  الضفة  جنوب  لحم،  بيت  من 

تحرره.

شهر  ● خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  اعتقلت 

األرض  من  فلسطيني/ة   )375(  ،2022 يوليو  تموز/ 

)28( طفاًل، وسيدتان،  بينهم  املحتّلة،  الفلسطينية 

أمرًا،   )191( الّصادرة  اإلدارّي  االعتقال  أوامر  عدد  وبلغ 

بينها )65( أمرًا جديدًا، و)126( أمر تمديد.

بيان  ● يف  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  أدانت 

سجون  إدارة  تمارسها  التي  االنتقامية  السياسة  لها 

بجملة  واملتمثلة  الحرية،  نفق  أسرى  بحق  االحتالل 

من املمارسات والعقوبات املبنية ىلع حقد دائم.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              781
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

600
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

604
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

457
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

436
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

252
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

346
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 

173
يومًا على التوالي

األسري
خليل عواودة

محمد صفران

منذ أيام

15
يومًا على التوالي

األسري
عدال موىس

محمود عطا اهلل

منذ أيام

15
يومًا على التوالي

األسري
أحمد موىس


