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30 معتقاًل إداريًا شرعوا يف اإلضراب املفتوح  ●

رفضًا   ،2022/9/25 األحد  يوم  الطعام،  عن 

الستمرار اعتقالهم اإلداري.

األسير  ● اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  نقلت 

مستشفى  من  جربوع  الدين  نور  الجريح 

»الرملة«  سجن  عيادة  إلى  هروفيه«  »أساف 

رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته املاسة 

للبقاء يف املستشفى.

يف  ● بالنظر  املختصة  االحتالل  لجنة  قررت 

طلب اإلفراج املبكر عن األسير ناصر أبو حميد 

تحدد  الذي  املوعد  إرجاء  بالسرطان،  املصاب 

تاريخ  حتى  الجلسة،  لعقد   2022/9/19 يف 

السادس من تشرين األول/ أكتوبر القادم.
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املفتوح  ● اإلضراب  يف  شرعوا  إداريًا  معتقاًل   30 أكد 

عن الطعام، اليوم، ىلع أهمية املعركة ضد االعتقال 

اإلداري. وقال األسرى يف رسالتهم: ىلع هذه األرض 

ما يستحق الحياة، وألعداء اإلنسانية نقول ىلع هذه 

األرض ما يستحق النضال كي نتمكن من الحياة، ويف 

مفتوح  بإضراب  اليوم  نشرع  املستمر  نضالنا  سياق 

قضبان،  بال  وسماء  نقي،  هواء  مطلبنا،  الطعام،  عن 

ومساحة حرية، ولقاء عائلّي ىلع مائدة

مشير  ● األسير  االحتالل،  سجون  مصلحة  نقلت 

إلى  تصيدق«،  »شعاريه  مستشفى  من  الشحاتيت، 

بعد  وذلك  الرملة«،  سجن  »عيادة  يف  العزل  قسم 

الكشف عن إصابته بفيروس معٍد.

تفاصيل  ● واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  كشفت 

التنكيل والتحقيق العنيف الذي تعرضت له األسيرتان 

زنازين  داخل  سرية  أبو  تحرير  و  صوافطة  مريم 

تعمد  األسيرتين،  مع  التحقيق  وخالل  تكفا«.  »بتاح 

واستجوابهن  صغير،  بكرسي  شبحهن  املحققون 

لساعات طويلة، وشتمهن بألفاظ نابية، واحتجازهن 

للعيش  تصلح  ال  بالكاميرات  مراقبة  انفرادية  بزنازين 

البشري.

●  2022/9/19 االثنين  يوم  االحتالل  سلطات  مددت 

االعتقال اإلداري لألسيرة الصحفية  بشرى الطويل من 

االحتالل  محكمة  إن  عائلية،  مصادر  وقالت  اهلل.  رام 

التوالي  ىلع  الثالثة  للمرة  الطويل  اعتقال  مددت 

ملدة ثالثة شهور.

األسير املعزول أيهم كممجي، يعاني أوضاًعا صحية  ●

من  يعاني  و  »ايشل«.  معتقل  زنازين  داخل  صعبة، 

لعينه  تنتقل  وبدأت  اليسرى،  والعين  بالرأس  أوجاع 

اليمنى.

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن األسير جهاد  ●

سعادة، من طولكرم، اليوم. وقضى األسير سعادة 20 

عامًا متواصلة يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

●  ،2022/9/19 يوم  اللد،  االحتالل يف  أصدرت محكمة 

حكمًا بالسجن ملدة 21 سنة ىلع أسير من طولكرم.

ويتهمه  طولكرم  من  الريشة  محمد  هو  واألسير 

االحتالل بتنفيذ عملية طعن.

األسرى  ● أعداد  تصاعدت  األخيرين،  العامين  خالل 

سجون  يف  كالسرطان  خطيرة  بأمراض  املصابين 

االحتالل. عدد األسرى املصابين بأورام سرطانية يف 

سجون االحتالل اإلسرائيلي وصل إلى 23 أسيرًا، يتهدد 

حياتهم الخطر بسبب األوضاع الصحية الصعبة وعدم 

تلقيهم العالج املناسب.

معتقالت  ● داخل  صعبة  مرضية  حاالت  عدة  هناك 

الرعاية  من  االحتالل  يمنعها  االسرائيلية،  االحتالل 

إضافة  الالزم،  العالج  ىلع  بالحصول  والحق  الطبية، 

إلى استخدام أساليب القهر واإلذالل والتعذيب.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام رفضــًا 
لالعتقــال اإلداري فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 
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