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أسبوع 
العدد 94، األحد 2022/9/4األحـرار

علق األسير خليل عواودة مساء يوم األربعاء  ●
الطعام  عن  املفتوح  إضرابه   ،2022/8/31
بعد 172 يوما، وجاء التعليق بعد التوصل إلى 
اإلداري  اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف 

واإلفراج عنه بتاريخ 2022/10/02.

تنفيذ  ● تواصل  اإلسرائيلّي،  االحتالل  سلطات 
والتي  مناصرة،  أحمد  األسير  بحّق  جريمتها 
فعليا أغلقت أي باب كان باإلمكان أن يؤدي 
الوضع  ظل  يف  وإنقاذه  أحمد  حرية  إلى 

الصحّي والنفسّي الخطير الذي يواجهه.

للحركة  ● العليا  الوطنية  الطوارئ  لجنة  أعلنت 
 ،2022/9/1 الخميس  يوم  األسيرة،  الوطنية 
الطعام  عن  املفتوح  اإلضراب  خطوة  وقف 
بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل 

التعسفي لألسرى املؤبدات بشكل دوري.
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●  40( محاميد  أبو  هارون  موسى  املعتقل  استشهاد 

عامًا(، من بيت لحم، يف مستشفى »آساف هاروفيه«، 

صباح يوم السبت 2022/9/3.

يف  ● العارضة  محمود  الحرية  نفق  مهندس  أكد 

األسرى  أن  عزله،  داخل  من  بها  بعث  حديثة  رسالة 

قريب. عن  العدو  أنف  رغم  الحرية  ىلع  سيحصلون 

وأضاف العارضة قبيل اقتراب الذكرى السنوية األولى 

لعملية نفق الحرية: »نحن يف العزل االنفرادي داخل 

زنازين العدو نسير ىلع الجمر دون أن نخاف الحرق.

األسير املريض أيهم كممجي، ما زال يواجه مماطلة  ●

إدارة سجون االحتالل يف نقله من عزل سجن إيشل 

إلى املستشفى إلجراء الفحوصات الالزمة له.

أصدرت محكمة االحتالل حكمًا بالسجن ملدة 12 عامًا  ●

ىلع املهندس األسير  محمد الحلبي، من غزة، وفقًا 

لنادي األسير.

األربعاء  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  محكمة  مددت 

استكمال  بدواعي  أسيرات،  أربع  توقيف   ،2022/8/31

التحقيق معهن. وتم تمديد اعتقال األسيرات األربعة 

لـ ستة أيام، وهّن؛ والء طنجة و مريم عرفات و تحرير 

أبو سرية باإلضافة إلى دينا نايف جرادات.

أمنة  ● األسيرة  الجامعية  الطالبة  عن  يفرج  االحتالل 

بالل اشتية من نابلس بعد 6 أشهر من االعتقال.

الخميس  ● أكدت هيئة شؤون األسرى واملحررين، يوم 

من  عامًا(   50( قادري  يعقوب  األسير  أن   ،2022/9/1

قرية بير الباشا يف جنين، بانتظار إجراء خزعة مجددًا 

لالطمئنان ىلع حالته الصحية.

إدارة سجون االحتالل نقلت األسيرة دينا جرادات من  ●

سجن »الدامون« إلى مستشفى »رمبام« اإلسرائيلي. 

األسيرة جرادات تعاني من مرض االستسقاء الدماغي، 

وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل املتراكمة 

يف الدماغ.

جريمة  ● تستخدم  سجونها  وإدارة  االحتالل  سلطات 

اإلهمال الطبي كأداة قتل لألسرى، وذلك بترك االمراض 

تتفشى يف أجسادهم.

يواصل األسيران الشقيقان عدال و أحمد موسى من  ●

احتجاًجا  الطعام،  عن  املفتوح  إضرابهما  لحم،  بيت 

ىلع اعتقالهما اإلداري. الشقيقان موسى يضربان عن 

الطعام منذ 29 يوما، وذلك من تاريخ اعتقالهما يف 7 

آب 2022، رفضا العتقالهما اإلداري.

واصلت إدارة سجون االحتالل فرض عزل مضاعف ىلع  ●

أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، ويتم منع أكثر من 400 

أسير من الجهاد اإلسالمي، يف مختلف السجون، من 

الخروج إلى »الفورة«.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              795
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

614
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

618
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

471
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

450
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

266
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

360
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 

محمد صفران

منذ أيام

29
يومًا على التوالي

األسري
عدال موىس

محمود عطا اهلل

منذ أيام

29
يومًا على التوالي

األسري
أحمد موىس


