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أسبوع 
العدد 93، األحد 2022/8/28األحـرار

ألحرار  ● مناشدة  عواودة  خليل  األسير  وجه 

للتدخل إلنقاذ حياته، يف ظل رفض  العالم 

وضعه  تدهور  رغم  عنه،  اإلفراج  االحتالل 

الصحي.

حياة األسير املريض ناصر أبو حميد )49 عاما(  ●

من ُمخّيم األمعري، ال تزال يف مرحلة الخطر 

الرملة«،  »سجن  يف  األسير  ويقبع  الشديد، 

ووضعه الصحي يتدهور بشكل يومي.

أعداد  ● أن  األسرى  لدراسات  أكد مركز فلسطين 

األسرى اإلداريين يف سجون االحتالل ارتفعت 

النسبة  وهي   ، أسيرًا   730 عن  يزيد  ما  إلى 

األىلع منذ العام 2008 .

● 

0096170652805



بدأت الحركة األسيرة يف سجون االحتالل، يوم االثنين  ●

اإلجراءات  ضد  النضالية  خطواتها  أولى   ،2022/8/22

القمعية التي نفذتها اإلدارة، مؤخرًا.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحتجز األسيرين محمود  ●

أبو شيرين )26 عامًا( من مخيم جنين وأحمد عبيدة 

)22 عامًا( من مخيم الجلزون يف رام اهلل، يف زنزانة 

ضيقة ال تصلح للعيش اآلدمي داخل عزل »مجدو«.

أخ األسير نور الدين جربوع روى تفاصيل اتصال هاتفي  ●

2022، من قبل عضو  22 أغسطس  جرى يوم اإلثنين 

كنيست االحتالل املتطرف »بن غبير« مع العائلة، تم 

فيه توجيه التهديدات املتتالية للعائلة،  »بن غبير 

مصيره  وأن  الدين  نور  شقيقي  ىلع  بالقضاء  هدد 

كمصير الشهيد الزبيدي وغيرهم من أصدقائه.

بني  ● بلدة  من  عامًا(   55( دعيسات  محارب  األسير 

نعيم، يواجه وضعا صحيا صعبا وبحاجة لرعاية طبية 

معتقل  داخل  االحتالل  سلطات  وتحتجزه  لحالته، 

»رامون« بظروف سيئة.

النقب« بعد عمليات  ●  « التوتر تسود سجن  حالة من 

أقدمت  األسرى، حيث  أقسام  لعدد من  اقتحام جرت 

التي  األقسام  عن  الكهرباء  قطع  ىلع  الّسجن  إدارة 

تعرضت لالقتحام، وفرض عزل مضاعف عليها.

البدء  ● اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون  يف  األسرى  قرر 

كافة  يف  التنظيمية  الهيئات  حل  بخطوات 

يفرض  الذي  األمر  الفصائل،  كافة  ومن  املعتقالت 

ىلع إدارة الّسجون مواجهة األسرى كأفراد.

صعبة  ● صحية  ظروف  من  يعاني  حماد  ثائر  األسير 

داخل معتقل »عسقالن«، فهو يشتكي من ظفر يف 

عينه اليمنى منذ عام 2014 أي خالل فترة اعتقاله.

إدارة سجون االحتالل فرضت عزاَل مضاعفًا ىلع عدد  ●

ذلك   .2022/8/25 الخميس  يوم  األسرى،  أقسام  من 

يف  أقسام  عدة  يف  األسرى  غرف  اإلدارة  وأغلقت 

سجون النقب و«نفحة« و«عوفر« و«ريمون« باألقفال، 

ومنعتهم من الخروج إلى ساحة السجن »الفورة.

حل  ●  2022/8/28 األحد  يوم  األسيرة  الحركة  بدأت 

برنامج  ضمن  السجون،  يف  التنظيمية  الهيئات 

تصعيدي أعلنت عنه للرد ىلع إجراءات إدارة سجون 

االحتالل القمعية، خاصة بحق األسرى املؤبدات.

أغسطس  ●  28 األحد  اليوم  »عوفر«،  محكمة  أصدرت 

األسرى  من  عدد  بحق  إداري  اعتقال  قرارات   ،2022

املعتقلين مؤخرا من مختلف مناطق الضفة الغربية 

املحتلة.

أجلت محكمة االحتالل العسكرية يف »عوفر«، اليوم  ●

 31 األحد، محكمة األسير الشيخ بسام السعدي حتى 

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

وائل الجاغوب
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