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السياسي  ● املكتب  عضو  جبارين  زاهر  أكد 
الشهداء  مكتب  ومسؤول  حماس  لحركة 
لتجديد  حركته  استعداد  واألسرى  والجرحى 
أطلقتها  التي  اإلنسانية  املبادرة  عرض 
وكبار  املرضى  األسرى  عن  لإلفراج  الحركة 

السن.

استشهاد  ● من  األسرى،  مؤسسات  حذرت 
األسير املريض بالسرطان ناصر أبو حميد بعد 
وصوله مرحلة املوت السريري جراء ممارسات 

االحتالل يف اإلهمال الطبي بحقه.

للصحفية  ● اتهامات  االحتالل  شرطة  وجهت   
القدس  مدينة  من  غوشة،  ملى  األسيرة 
الصحفية  االحتالل  قوات  واعتقلت  املحتلة، 
منزل  اقتحام  بعد  املاضي،  األسبوع  غوشة، 
بالقدس  جراح  الشيخ  حي  يف  عائلتها 

املحتلة.
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أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، عن األسير  ●

شعيب  األسير  واعتقل  قلقيلية،  من  شعيب  محمد 

عام 2002 وحكمت عليه محاكم االحتالل العسكرية، 

بالسجن ملدة 20 عامًا، بتهمة املشاركة يف عمليات 

املقاومة خالل انتفاضة األقصى.

عن  ● األحد،  اليوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أفرجت 

األسير األردني مناف جبارة بعد اعتقاله لـ 8 سنوات.

قوات  ● إن  اإلنسان،  وحقوق  األسرى  مؤسسات  قالت 

آب  شهر  خالل  فلسطينيين   607 اعتقلت  االحتالل 

أغسطس املاضي، وذكرت املؤسسات، يف تقريرها 

الشهري، أن من بين املعتقلين 59 طفاًل و13 سيدة. 

االعتقاالت  من  األىلع  النسبة  أن  إلى  التقرير  وأشار 

سجلت يف القدس، ثم الخليل، وبيت لحم، وجنين.

يلتقي  ● القواسمة  محمود  واملبعد  املحرر  الألسير 

بعائلته يف قطاع غزة ألول مرة منذ 20 عامًا.

زال يعاني  ● ما  )45 عاما(  زبيدي  زكريا  األسير املعزول 

الخناق  تضييق  بهدف  القاسية،  العزل  ظروف  من 

عليه وثنيه عن املطالبة بأدنى حقوقه.

2022/9/5 باإلضراب  ● األسير جواريش بدأ يوم االثنين 

السجون  إدارة  لرفض واحتجاج  الطعام؛  املفتوح عن 

ىلع طلبه بلقائه بأشقائه األسرى عبداهلل وعرابي 

جواريش.

مدينة  ● من  عاما(   43( عماد مصطفى سرحان  األسير 

 10 الى  باإلضافة  املؤبد  بالسجن  واملحكوم  حيفا، 

سنوات، يعاني من وضع صحي متدهور وعزل مستمر.

يتعرضان  ● صبيح،  علي  و  مطر  سامر  املعتقلين 

االحتالل  إدارة سجون  إلهمال طبي متعمد من قبل 

اإلسرائيلي.

الدين جربوع )27 عاًما( من جنين،  ● الجريح نور  األسير 

والذي يواجه وضًعا صحًيا خطيًرا، سيخضع لعمليتين 

هروفيه«  »أساف  مستشفى  يف  جراحيتين 

اإلسرائيلّي.

اإلسرائيلي،  ● االحتالل  سجون  يف  املعتقل  يواصل 

عن  املفتوح  إضرابه  لحم،  بيت  من  موسى  عدال 

العتقاله  رفضا  التوالي،  ىلع  الـ34  لليوم  الطعام 

اإلداري، واملعتقل موسى )34 عاما(، يقبع يف العزل 

باإلضراب  بدأ  االنفرادي يف سجن »عوفر«، وكان قد 

عن الطعام يف اليوم الثاني من اعتقاله يف السابع 

من آب املاضي.

0096170652805



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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              802
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

621
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

625
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

478
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

457
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

273
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

367
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

36
يومًا على التوالي

األسري
عدال موىس

محمود عطا اهلل

منذ أيام

6
يومًا على التوالي

األسري
جواد جواريش


