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املفتوح  ● إضرابهم  إداريا  معتقال   30 يواصل 

ىلع  عشر  الخامس  لليوم  الطعام،  عن 

التوالي، رفضا لسياسة االعتقال اإلداري، فيما 

شرع عدد من األسرى بإضراب إسنادي لهم. 

أعادت إدارة سجون االحتالل األسير ناصر أبو  ●

حميد املصاب بالّسرطان إلى سجن »الرملة«، 

»أساف  مستشفى  إلى  نقلته  أن  بعد 

إضايف  تدهور  إثر  اإلسرائيلّي،  هروفيه« 

وخطير طرأ ىلع وضعه الصحّي الحرج، حيث 

تبين أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد.

كشف األسير خليل عواودة محاولة ما يسمى  ●

مصلحة سجون االحتالل تلفيق تهمة جديدة 

عن  إضرابه  إنهاء  اتفاق  من  والتهرب  بحقه 

الطعام واإلفراج عنه.
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االحتالل عزل األسير  إياد نظير عمر يف زنازين سجن  ●

عسقالن، رغم أوضاعه الصحية الصعبة جراء إصابته 

 ،2002 عام  منذ  معتقل  إياد  واألسير  بالسرطان. 

وضعه  وتفاقم  عاما،   24 ملدة  بالّسجن  ومحكوم 

الصحي بشكل ملحوظ منذ نحو عام.

الثالثاء  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أفرجت 

2022/10/4، عن األسير مهند خالد كميل )42 عاما( 

عاما   19 قضاء  بعد  جنين،  جنوب  قباطية  بلدة  من 

سجون االحتالل.

سلطات  ● واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  حّملت 

حياة  عن  الكاملة  املسؤولية  اإلسرائيلي،  االحتالل 

وكانت  الرفاعي  عاصف  بالسرطان  املصاب  األسير 

قوات االحتالل، قد اعتقلت الرفاعي )20 عاما( بعد أن 

داهمت منزله يف الرابع والعشرين من الشهر املاضي 

يف بلدة كفر عين شمال غرب رام اهلل.

الطبي املتعمد  ● إصابة أسير بجلطة، نتيجة اإلهمال 

من  نصار،  حسين  هو  واألسير  االحتالل.  سجون  يف 

بالسجن  حكمًا  ويقضي  نابلس،  قضاء  مادما  بلدة 

املؤبد.

األسير  ● توقيف  مددت  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 

أيام   6 لـ  الجلزون  البصبوص من مخيم  باسل  الجريح 

بحجة استكمال التحقيق. وأصيب البصبوص قبل أيام 

برصاص جيش االحتالل يف مخيم الجلزون.

املضرب  ● لألسير  الصحي  الوضع  ىلع  طرأ  تدهورا 

عن الطعام جهاد موسى شريتح من رام اهلل. ويأتي 

يف  عاما(   28( شريتح  لألسير  الصحي  الوضع  تدهور 

الوقت الذي يواصل فيه إضرابه املفتوح عن الطعام 

إلى جانب 49 أسيرا آخرين رفضا لالعتقال اإلداري. 

الطعام  ● عن  املفتوح  اإلضراب  إلى  أسيًرا   20 انضمام 

السجون  أسيًرا داخل   50 إلى  ليرتفع عدد املضربين 

اليوم  انضموا  الذين  األسرى  بين  ومن  الصهيونّية. 

لإلضراب معتقلين إداريين، وموقوفين ومحكومين.

كافة  ● من  »عوفر«  سجن  يف  أسير   900 نحو  أعلن 

الخميس  يوم  الطعام  عن  إضراب  بتنفيذ  الفصائل، 

عن  املضربين  الـ30  لرفاقهم  إسناًدا   ،2022/10/6

الطعام منذ 14 يوًما، ورفًضا لجريمة االعتقال اإلدارّي.

كشفت هيئة شؤون األسرى واملحررين، اليوم األحد،  ●

داخل  صعبة،  صحية  ظروفا  يعيشون  األسرى  أن 

من  بحرمانهم  تتمثل  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون 

الرعاية الطبية الالزمة، واستخدام التعذيب النفسي 

ملقومات  تفتقر  زنازين  يف  ووضعهم  والجسدي، 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              830
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

649
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

653
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

506
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

485
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

301
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

395
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 أشهر

57
يومًا على التوالي

األسري
عدال موىس

محمود عطا اهلل

منذ أشهر

27
يومًا على التوالي

األسري
جواد جواريش


